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THỂ LỆ CHI TIẾT 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Nâng niu phái đẹp, gửi ngàn lời thương”. 

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  Trên phạm vi toàn quốc.  

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/dịch vụ không thu tiền dành cho Khách hàng 

tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam (Sun Life VN). 

4. Thời gian khuyến mại:  

• Thời gian nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: từ 16/10 – 25/10/2021. 

• Thời gian phát hành hợp đồng: từ 16/10 – 29/10/2021 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Sun Life 

VN được giao kết qua kênh đại lý bảo hiểm là cá nhân, dành cho Bên mua bảo hiểm là 

cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định. 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: cân điện tử Xiaomi 

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):  

(a) Bên mua bảo hiểm là Khách hàng cá nhân, có Hợp đồng bảo hiểm (“Hợp Đồng”) 

với Sun Life VN được phân phối qua kênh đại lý bảo hiểm là cá nhân đáp ứng đồng 

thời các điều kiện như sau và không thuộc Đối tượng không được hưởng khuyến 

mại: 

- Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp Đồng được phát hành từ ngày 

16/10/2021 đến khi kết thúc chương trình khuyến mại; và 

- Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy định trong Hợp Đồng (bao gồm 

phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung 

đính kèm Hợp Đồng, và không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) tối thiểu 

14.000.000 đồng trở lên; và 

- Khách hàng đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm theo yêu cầu. 

(b) Đối tượng không được hưởng khuyến mại: 

- Khách hàng có Hợp Đồng Hủy Chuyển – là các Hợp Đồng đã được phát hành 

trước Thời gian khuyến mại, đã bị Khách hàng hủy trong Thời hạn cân nhắc, 

chuyển sang Hợp Đồng khác trong thời gian khuyến mại với cùng một (01) 

Người được bảo hiểm. 

- Khách hàng giao kết Hợp Đồng được phân phối bởi đại lý bảo hiểm cá nhân là 

(i) Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm kênh kinh doanh liên kết với ngân hàng – 

TPBank & ACB; (ii) Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Bộ phận Phân phối Các 

Kênh Đối tác. 
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8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải 

thưởng): 

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại được nêu tại Mục 10. 

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tối đa 62.500.000 đồng (Bằng 

chữ: Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

- Số lượng quà tặng: 

STT Quà tặng 
Số lượng quà 

tặng tối đa 
Đơn giá ước 

tính 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Cân điện tử Xiaomi 250 cái 
250.000 vnđ/ 

cái 
62.500.000  

Tổng giá trị quà tặng 62.500.000  

Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết số lượng quà tặng được quy định như bên 
trên.  

Điều kiện nhận quà tặng: Khách hàng thỏa đồng thời các điều kiện quy định tại Mục 7 

của Thông báo này cần đáp ứng thêm điều kiện về Phí bảo hiểm năm đầu thực thu của 

kỳ đóng phí đầu tiên theo quy định trong Hợp Đồng với tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên 

thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (IP)  tính trên mỗi Hợp Đồng: IP từ 14 triệu đồng trở 

lên. 

*IP: Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên tính trên mỗi Hợp 

Đồng trong thời gian khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí 

của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí 

bảo hiểm đóng thêm. IP sẽ không được cộng dồn giữa các Hợp Đồng với nhau.  

- Thời điểm bắt đầu trao quà cho khách hàng: từ 01/11/2021 

- Sun Life VN sẽ gửi quà tặng cho khách hàng theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp 

cho Sun Life VN trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Sun Life VN không chịu trách nhiệm 

trong trường hợp quà tặng không thể chuyển do thông tin địa chỉ cung cấp bị sai. 

Nếu trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà, Sun Life VN đã cố gắng liên 

hệ với khách hàng nhiều lần nhưng không thể trao quà cho khách hàng, Sun Life 

VN sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng. 

- Sun Life VN có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất 

kỳ thay đổi nào đối với Hợp Đồng dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều 

kiện theo Chương trình. 

- Trong mọi trường hợp, cân điện tử Xiaomi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 


