PHIẾU QUÀ TẶNG

DỊCH VỤ GIẢI MÃ GEN
Đặc biệt dành tặng khách hàng tham gia
SUN - Sống Tinh Hoa

PinkCare

MenCare

Tầm soát nguy cơ ung thư di truyền

genLDL

triSure Carrier

Bệnh mạn tính
di truyền

Sàng lọc 05 bệnh
di truyền lặn phổ biến
ở người Việt

GenLove Me

GenLove Kid

Giải mã gen - phân tích thể chất,
tính cách, tiềm năng từ gen di truyền

Hướng dẫn sử dụng
1. Sau khi kết thúc Thời gian cân nhắc, Sun Life Việt Nam gửi tin nhắn SMS
chứa Mã ưu đãi đến số điện thoại đã đăng ký của Quý khách.
2. Quý khách đăng ký 1 trong 6 gói Giải mã gen theo hai cách sau:
Cách 1: Trực tiếp tại Viện Di truyền Y học – Công ty Cổ phần Giải pháp Gene
- Gene Solutions ở một trong các địa chỉ:
• Số 186 - 188 Nguyễn Duy Dương, P2, Q.10, TP.HCM
• Số 110 Nguyễn Chí Thanh, P2, Q.10, TP.HCM
• P.104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 02 Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điều kiện sử dụng
• Phiếu không được cộng gộp cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
• Phiếu áp dụng cho 1 khách hàng/1 gói Giải mã gen.
• Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
• Phiếu có giá trị sử dụng phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa.
• Phiếu được sử dụng cho bản thân hoặc cho bất kỳ ai.

Lưu ý quan trọng

Để đặt lịch tư vấn thêm về kết quả giải mã gen, Quý khách có thể liên hệ
Hotline tư vấn của Gene Solutions.

• Giải mã gen không phải là xét nghiệm chẩn đoán bệnh và không thể thay thế tầm soát sức khỏe định kỳ.
• Quý khách không nên thay đổi lối sống chỉ dựa vào kết quả giải mã gen mà cần sự tư vấn từ các chuyên gia
trước khi quyết định thay đổi chế độ ăn uống hoặc lối sống.
• Gen là một trong số các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của Quý khách. Ngoài ra, có rất nhiều
yếu tố khác quyết định đến tình trạng sức khỏe, như môi trường, lối sống. Quý khách nên yêu cầu tư vấn từ
bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chẩn đoán, điều trị bệnh,
giảm nhẹ, phòng ngừa bệnh, hoặc tình trạng suy giảm sức khỏe của Quý khách.
• Khi sử dụng gói dịch vụ giải mã gen của Gene Solutions, Quý khách sẽ là khách hàng chỉ của Gene Solutions
và Gene Solutions sẽ là bên chịu trách nhiệm duy nhất về chất lượng của dịch vụ này.
• Gene Solutions sẽ không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc kết quả giải mã gen nào của Quý khách với
Sun Life Việt Nam. Kết quả giải mã gen của Quý khách sẽ không ảnh hưởng đến Hợp đồng bảo hiểm của
Quý khách với Sun Life Việt Nam và/hoặc phạm vi bảo hiểm của Quý khách.
• Sun Life Việt Nam không yêu cầu Quý khách kê khai bất kỳ thông tin và kết quả giải mã gen khi tham gia bảo hiểm
hoặc giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
• Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chương trình
tặng dịch vụ giải mã gen khi tham gia SUN – Sống Tinh Hoa có thể thay đổi hoặc kết thúc. Sun Life Việt Nam hoặc
Gene Solutions sẽ thông báo đến Quý khách việc thay đổi hoặc kết thúc của chương trình này.

Hotline tư vấn: 091.77.11.371

www.genesolutions.vn

Cách 2: Truy cập website www.genesolutions.vn/shop hoặc quét mã QR
• Chọn gói và bấm Mua
• Điền thông tin và nhập Mã ưu đãi
• Bấm Đặt hàng
• Gene Solutions gọi xác nhận thông tin và gửi
bộ thu mẫu phết niêm mạc đến địa chỉ của Quý khách.
3. Quý khách lấy mẫu DNA và gửi cho Gene Solutions theo hướng dẫn
từ nhân viên tư vấn.
4. Gene Solutions tiến hành phân tích, gửi kết quả giải mã gen và
giải thích, tư vấn cho Quý khách.

