CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN
THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/CV/SLVN-TBKM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Kính gửi: Sở Công Thương các Tỉnh/ Thành phố (theo danh sách đính kèm)
Tên thương nhân: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life VN”)
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng L29-L30, tòa nhà Vietcombank Tower, số 5 Công trường Mê Linh, P.
Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Điện thoại: +84 28 6298 5888

Fax: +84 28 6298 5999

Email: long.le@sunlife.com
Mã số thuế: 0312149397
Người liên hệ: Lê Ngọc Long

Điện thoại: 0933 61 46 30

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Sun Life VN thông
báo chương trình khuyến mại như sau:
1. Tên chương trình khuyến mại: “TRAO BÌNH AN, TẶNG QUÀ VÀNG”
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: các Tỉnh/Thành phố (theo danh sách đính kèm)
3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/dịch vụ không thu tiền dành cho Khách hàng mua sản
phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun
Life VN”) qua Kênh kinh doanh liên kết Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (“Kênh phân
phối ACB”).
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm của Sun Life VN được phân phối
qua Kênh phân phối ACB, cụ thể như sau:
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Sản Phẩm Chính
1. SUN – Sống Chủ Động
2. SUN – Sống Sung Túc
3. Bảo An Khang
4. SUN – Sống Tinh Hoa
Sản Phẩm Bổ Sung (nếu khách hàng có nhu cầu mua thêm
sản phẩm bổ sung đính kèm sản phẩm chính)
1. Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí
2. Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ
3. Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí
4. Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện
5. Bảo Hiểm Bổ Sung – Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo
6. Bảo Hiểm Bổ Sung – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện
7. Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu quà tặng Esteem
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:
-

Bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp (được thành lập theo quy định của Luật doanh
nghiệp), đồng thời Người Được Bảo Hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm mà Bên mua
bảo hiểm mua phải là cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động đang còn hiệu lực với
doanh nghiệp;

-

Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại theo quy
định tại Mục 10 (“Hợp Đồng”);

-

Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian
cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định tại quy tắc và điều khoản sản phẩm
(“Thời Hạn Cân Nhắc”); và

-

Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời
Hạn Cân Nhắc.

8. Cơ cấu giải thưởng:
Nội dung chi tiết được nêu tại Mục 10.
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9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ước tính 2.531.000.000 đồng (Bằng chữ:
Hai tỷ năm trăm ba mươi mốt triệu đồng).
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:
+ Đợt 1: 01/10/2021 – 31/10/2021

-

+ Đợt 2: 01/11/2021 – 30/11/2021
+ Đợt 3: 01/12/2021 – 31/12/2021
Số lượng quà tặng khuyến mại ước tính trong cả 03 đợt:

-

Quà
tặng

STT

Giá trị quà tặng
10% - 15% tổng phí bảo hiểm

Số lượng
quà tặng ước
tính

Đơn
giá/Phiếu
quà tặng
(VNĐ)

4.000

500.000

2.000.000.000

10.620

50.000

531.000.000

Thành tiền
(VNĐ)

năm đầu tiên thực thu của kỳ

1

Phiếu

đóng phí đầu tiên (“IP”) theo

quà tặng

quy định tại các Hợp Đồng

Esteem

của Khách hàng, làm tròn giá
trị đến 50.000 VND theo
phương thức làm tròn xuống

Tổng giá trị quà tặng ước tính

2.531.000.000

*IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại,
bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm bổ
sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.
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 số lượng Hợp Đồng được phát hành trong từng
đợt như dưới đây:

STT

Tổng số Hợp Đồng/ Khách hàng /
đợt khuyến mại

Quà tặng
(Phiếu quà tặng Esteem)
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-

1

2 ≤ Hợp Đồng ≤ 5

10% x Tổng IP từ khách hàng doanh
nghiệp trong từng đợt khuyến mại

2

> 5 Hợp Đồng

15% x Tổng IP từ khách hàng doanh
nghiệp trong từng đợt khuyến mại

IP của các Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp
ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại sẽ được cộng dồn với nhau.

-

Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt
khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm
tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí
đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.

Đợt

Thời điểm tổng kết kết quả và bắt đầu trao quà cho khách hàng:
Đợt khuyến mại

21 ngày kể từ ngày kết
thúc mỗi đợt khuyến mại

Ngày tổng
kết kết quả

Ngày bắt
đầu trao quà

1

01/10/2021 – 31/10/2021

21/11/2021

28/11/2021

15/12/2021

2

01/11/2021 – 30/11/2021

21/12/2021

28/12/2021

15/01/2022

3

01/12/2021 – 31/12/2021

21/01/2022

28/01/2022

15/02/2022

-

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 Phiếu quà tặng Esteem không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

-

Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại
dành cho khách hàng phổ thông, khách hàng ưu tiên và khách hàng gia đình.
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11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của
từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình: Không có thương nhân cùng thực
hiện.
Sun Life VN cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến
mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ
SUN LIFE VIỆT NAM

Nguyễn Việt Dũng
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DANH SÁCH TỈNH/THÀNH PHỐ ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO
Số thứ tự
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Tên Tỉnh/ Thành
Phố
An Giang
Bắc Giang
Bến Tre
Bình Định
Cà Mau
Cần Thơ
Dak Lak
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Nam
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hưng Yên
Kon Tum
Lâm Đồng
Long An
Nghệ An
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Thái Nguyên
Tiền Giang
Trà Vinh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Đà Nẵng
Đồng Nai
Hà Tĩnh
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Huế
Khánh Hòa
Kiên Giang
Nam Định
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ninh
Sóc Trăng
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44
45
46
47
48

Tây Ninh
Thái Bình
Thanh Hóa
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
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