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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI  

CHỌN DẪN ĐẦU  

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “CHỌN DẪN ĐẦU” 

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

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình 

mang tính may rủi.  

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 30/06/2023. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN được phân 

phối qua Kênh phân phối ACB, cụ thể như bảng bên dưới 

 

Sản Phẩm Chính 

1. SUN – Sống Tinh Hoa 

2. SUN – Sống Mới 

3. SUN – Sống Sáng 

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 Chất 

8. Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An 

 

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

Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây: 

- Khách hàng là cá nhân và tổ chức (được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp)  

mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN thông qua Kênh phân phối ACB; 
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- Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”);  

- Tại thời điểm Sun Life VN cấp MSDT, Hợp Đồng còn hiệu lực;  

- Phí bảo hiểm được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm năm đầu tiên 

thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí 

của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đính kèm Hợp Đồng. Phí bảo hiểm đóng thêm 

không được áp dụng trong chương trình khuyến mại này. 

7. Cơ cấu giải thưởng 

- Tổng giá trị giải thưởng ước tính của Chương trình khuyến mại “CHỌN DẪN ĐẦU" 

là: 1.319.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm mười chín triệu đồng). 

- Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

STT Giải Điều kiện Giải thưởng 

Số 

lượng 

(giải) 

Đơn giá/ giải 

(VND) (dự 

tính) 

Thành tiền 

(VND) 

(dự tính) 

1 Giải nhất  

Với mỗi 50 triệu 

đồng IP* tính 

trên từng Hợp 

Đồng, Khách 

hàng được nhận 1 

Mã số dự thưởng 

(“MSDT”). 

KIA Carnival 

2.2D Premium 

7 chỗ 

1 1.319.000.000 1.319.000.000 

Tổng    1  1.319.000.000 

- *IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên, 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). 

- Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: dự kiến 0.1%.  

8. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại 

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể để khách hàng được tham gia chương trình 

khuyến mại 

- Sun Life VN sẽ xem xét các khách hàng thỏa đồng thời các điều kiện được quy định tại 

Mục 6 & 7 của Thể lệ. 

- Mỗi khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại Mục 6 & 7 của Thể Lệ sẽ 

nhận được Mã số dự thưởng (“MSDT”) để tham dự quay số trúng thưởng như sau: 
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Cứ mỗi đủ 50.000.000 đồng chẵn IP của một (01) Hợp Đồng, khách hàng sẽ nhận một (01) 

MSDT. 

Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có mức IP là 55.450.000 VND, Khách hàng A 

sẽ nhận được một (01) MSDT. 

- Trong trường hợp khách hàng tham gia nhiều Hợp Đồng, số lượng MSDT khách hàng nhận 

được sẽ được tính riêng theo từng Hợp Đồng. Tổng số lượng MSDT khách hàng nhận được 

sẽ là tổng số lượng MSDT của tất cả các Hợp Đồng. Ví dụ: Khách hàng A tham gia 02 

Hợp Đồng có mức IP lần lượt là 85 triệu đồng và 75 triệu đồng, Khách hàng A sẽ nhận 

được tổng cộng hai (02) MSDT. 

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng 

- Sun Life VN sẽ xác nhận việc khách hàng được tham gia Quay Số Trúng Thưởng bằng 

cách gửi tin nhắn qua số điện thoại mà khách hàng cung cấp trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm 

(“Số điện thoại khách hàng”) từ đầu số “Sun Life” với nội dung: “Cam on Quy KH tham 

gia CTKM “CHON DAN DAU” của SUN LIFE VN. MSDT cua Quy KH: 

500019552601, 500019552602, quay so vao ngay xx/xx/202x”.  

- Khách hàng nhận được MSDT vào ngày Sun Life VN gửi MSDT như quy định tại Mục 

8.4 của Thể Lệ này. 

- Sun Life VN sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được 

tin nhắn do cung cấp sai số điện thoại. 

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng 

8.3.1. Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT.  

- Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT. MSDT có cấu trúc (Số Hợp Đồng) yy. 

• Số Hợp Đồng của khách hàng là chuỗi số tự nhiên gồm 10 chữ số (ví dụ: 

5000195526) được in trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

• yy: số thứ tự. 

Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có mức IP là 55 triệu đồng, giả sử số Hợp Đồng 

là 5000195526, Khách hàng A sẽ nhận được 01 MSDT: 500019552601 

Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng: Dự kiến 10.000 MSDT. Số lượng MSDT phát 

hành trên thực tế sẽ phụ thuộc vào tổng phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ phí đầu 

tiên của Hợp Đồng mà khách hàng tham gia trong thời gian khuyến mại.  
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8.3.2. Trường hợp khách hàng tăng, giảm phí bảo hiểm: 

- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trước ngày tổng kết MSDT và đáp ứng điều kiện 

theo quy định tại Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được xem xét cấp thêm/ 

loại bỏ MSDT dựa theo quy định tại Mục 8.1 và điểm 8.3.1 Mục 8.3 của Thể Lệ.  

Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có IP là 60 triệu đồng và Hợp Đồng này được 

phát hành ngày 02/05/2023, Số Hợp Đồng 5000195526, Khách hàng A tăng phí bảo hiểm 

từ 60 triệu đồng lên 100 triệu đồng trước ngày tổng kết MSDT (21/07/2023), như vậy mã 

số MSDT hợp lệ của Khách hàng A là 500019552601, 500019552602. 

- Nếu khách hàng giảm phí bảo hiểm trước ngày tổng kết MSDT và đáp ứng điều kiện theo 

quy định tại Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm giảm sẽ được xem xét loại bỏ MSDT dựa theo 

quy định tại Mục 8.1 và điểm 8.3.1, Mục 8.3 của Thể Lệ. MSDT sẽ bị loại bỏ theo thứ tự 

từ cao xuống thấp dựa trên “số thứ tự”.   

Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có IP là 100 triệu đồng và Hợp Đồng này được 

phát hành ngày 02/05/2023, Số Hợp Đồng 5000195526, Khách hàng A giảm mức phí bảo 

hiểm xuống còn 50 triệu đồng trước ngày tổng kết MSDT (21/07/2023). MSDT hợp lệ của 

Khách hàng A là 500019552601 

8.4. Thời gian, địa điểm, cách thức xác định trúng thưởng 

8.4.1. Thời gian 

Đợt 

quay 

số 

Thời gian phát hành Hợp 

Đồng của (các) MSDT 

được cấp 

Ngày tổng kết 

MSDT 

Ngày gửi 

MSDT 

Ngày quay số 

(“Ngày Mở 

Thưởng”) 

1 17/01/2023 – 30/06/2023 21/07/2023 24/07/2023 28/07/2023 

 

8.4.2. Địa điểm quay số dự kiến 

Hội sở Ngân hàng ACB, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  

8.4.3. Cách thức quay số 

- Sun Life VN sẽ sử dụng MSDT hợp lệ của khách hàng để tiến hành quay số xác định đối 

tượng trúng thưởng của chương trình. Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng nếu 

khách hàng đó có nhiều hơn một MSDT thỏa điều kiện chương trình. 

- Khi tiến hành quay số, trong trường hợp do lỗi hệ thống dẫn đến kết quả quay được là MSDT 

sai hoặc bị lỗi, Sun Life VN sẽ tiến hành thực hiện việc quay số lại cho đến khi xác định 

được khách hàng trúng thưởng. 
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- Việc quay số được thực hiện bằng phần mềm quay số ngẫu nhiên trên máy tính do Sun Life 

VN thiết kế, dưới sự chứng kiến của đại diện Sun Life VN và đại diện khách hàng tham gia 

chương trình (“bên chứng kiến”). 

- Kết quả quay số được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến. 

8.4.4. Cách thức xác định kết quả trúng thưởng hợp lệ 

- Tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: MSDT trúng thưởng hợp lệ là MSDT 

đáp ứng các điều kiện sau: 

• MSDT được gửi cho khách hàng qua tin nhắn từ Sun Life VN theo quy định tại Mục 

8.2 của Thể Lệ và MSDT đó không bị loại bỏ tại điểm 8.3.2 Mục 8.3 của Thể Lệ; và 

• MSDT hoàn toàn trùng khớp với kết quả quay số của giải thưởng tương ứng; 

- Khách hàng trúng thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

• Khách hàng đáp ứng điều kiện quy định Mục 6 và Mục 7 của Thể Lệ; và  

• Khách hàng có MSDT trúng thưởng hợp lệ theo quy định tại điểm 8.4.4, Mục 8.4 của 

Thể Lệ. 

8.5. Thông báo trúng thưởng 

- Thông báo bằng tin nhắn: Trong vòng 04 (bốn) ngày kể từ ngày “Ngày Mở Thưởng”, Sun 

Life VN sẽ gửi tin nhắn từ đầu số “Sun Life” thông báo trúng thưởng cho khách hàng qua 

số điện thoại khách hàng cung cấp trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc số điện thoại khách 

hàng cập nhật cho Sun Life VN, và Sun Life VN sẽ thông báo danh sách khách hàng trúng 

thưởng tại trang tin điện tử www.sunlife.com.vn. 

- Sun Life VN sẽ gửi văn bản Thông Báo Trúng Thưởng Chương Trình Khuyến Mại “CHỌN 

DẪN ĐẦU” trong vòng 05 (năm) ngày kể từ “Ngày Mở Thưởng” đến địa chỉ khách hàng 

đã đăng ký trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc địa chỉ khách hàng cập nhật cho Sun Life 

VN. Gửi kèm văn bản thông báo các thông tin, biểu mẫu của Sun Life liên quan đến thủ tục 

trao thưởng được duy định tại điểm 8.6.3, mục 8.6 của Thể lệ. 

8.6 Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng 

8.6.1. Thời gian trao thưởng 

Sun Life VN sẽ trao thưởng cho khách hàng chậm nhất trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày 

kể từ ngày kết thúc thời gian khuyến mại. Quá thời gian này nếu khách hàng không đến 

nhận thưởng, phần thưởng sẽ được xử lý như giải thưởng không có người trúng thưởng. 
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8.6.2. Địa điểm trao thưởng 

- Tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng ACB tại tỉnh/thành Phố nơi khách hàng 

nộp Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm. 

8.6.3. Thủ tục và cách thức trao thưởng 

❖ Khi đến nhận thưởng, Quý Khách hàng vui lòng mang theo đầy đủ các giấy tờ dưới đây: 

- Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc hoặc Thẻ Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc Bộ Hợp Đồng 

Bảo Hiểm Điện Tử;  

- Thư thông báo trúng thưởng;  

- Đối với khách hàng trúng thưởng là cá nhân: Bản sao của Chứng minh nhân dân, 

Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của Quý Khách hàng cùng với bản chính để 

phục vụ cho việc đối chiếu thông tin. 

- Thư chấp thuận cho phép sử dụng thông tin và hình ảnh nếu Khách hàng đồng ý 

cho phép Sun Life VN sử dụng thông tin và hình ảnh; ủy quyền nộp thuế thu nhập 

cá nhân (theo mẫu thư chấp thuận của Sun Life VN); và 

- Đối với Khách hàng trúng thưởng là tổ chức: Bản sao có chứng thực Giấy phép 

hoạt động/Giấy chứng nhận kinh doanh. Trong trường hợp người đến nhận thưởng 

không phải là người đại diện theo pháp luật, vui lòng cung cấp thêm Giấy ủy quyền 

được ký và đóng dấu của tổ chức. 

 

❖ Trường hợp Quý Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận giải thưởng, Người được ủy 

quyền sẽ phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ dưới đây: 

- Bộ Hợp Đồng Bảo Hiểm gốc hoặc Thẻ Hợp Đồng Bảo Hiểm hoặc Bộ Hợp Đồng 

Bảo Hiểm Điện Tử; 

- Thư thông báo trúng thưởng; 

- Đối với khách hàng trúng thưởng là cá nhân:  

(i) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của Người 

được ủy quyền cùng với bản chính để phục vụ cho việc đối chiếu thông tin; và 

(ii) Bản chính được công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật đối với các 

giấy tờ dưới đây: 

• Văn bản ủy quyền (theo mẫu của Sun Life VN); 

• Thư chấp thuận cho phép sử dụng thông tin và hình ảnh nếu Khách hàng 

đồng ý cho phép Sun Life VN sử dụng thông tin và hình ảnh; ủy quyền nộp 

thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu thư chấp thuận của Sun Life VN);  

- Đối với Khách hàng trúng thưởng là tổ chức:  

(i) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận kinh doanh;  

(ii) Bản chính văn bản ủy quyền được ký và đóng dấu của tổ chức; và  

(iii) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của Người 

được ủy quyền cùng với bản chính để phục vụ cho việc đối chiếu thông tin. 
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9. Đầu mối giải đáp thắc mắc 

Khi có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng có thể 

liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng số 18001786 để được hướng dẫn. 

10. Trách nhiệm công bố thông tin 

- Sun Life VN có trách nhiệm thông báo chi tiết nội dung, thể lệ chương trình khuyến mại tại 

trang tin điện tử www.sunlife.com.vn của Sun Life VN và tại các chi nhánh/phòng giao dịch 

của Ngân hàng ACB tại tỉnh/thành phố (theo phụ lục đính kèm). 

- Sun Life VN sẽ công bố kết quả trúng thưởng, danh sách khách hàng nhận giải thưởng tại 

trang tin điện tử www.sunlife.com.vn trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ Ngày Mở 

Thưởng. 

- Sun Life VN cũng sẽ gửi tin nhắn từ đầu số “Sun Life” thông báo trúng thưởng qua số điện 

thoại khách hàng. 

11. Các quy định khác 

- Chương trình khuyến mại này áp dụng đồng thời với chương trình “SỐNG BẢN LĨNH" 

dành cho Khách hàng đang triển khai từ ngày 17/01/2023 đến 31/03/2023. 

- Sun Life VN chịu trách nhiệm về tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng. 

- Theo quy định của pháp luật, Sun Life VN sẽ công khai danh sách trúng thưởng. 

- Nếu khách hàng ký Thư chấp thuận tại điểm 8.6.3, mục 8.6 của Thể lệ Khách hàng hiểu và 

đồng ý rằng Sun Life VN có thể thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân do Khách hàng 

cung cấp cho mục đích thực hiện chương trình khuyến mại và trao quà tặng. Ngoài ra, nếu 

được khách hàng đồng ý, Sun Life VN có thể sử dụng thông tin cá nhân và hình ảnh của 

Khách hàng trúng thưởng cho mục đích truyền thông và quảng cáo mà không phát sinh bất 

kỳ chi phí nào khác. 

- Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Sun Life VN có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện 

chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật. 

- Mọi vấn đề phát sinh từ chương trình khuyến mại sẽ được Sun Life VN giải quyết theo quy 

định của Pháp luật Việt Nam. 

- Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Sun Life VN có trách nhiệm trích 

nộp 50% giá trị đã công bố của các giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước. 
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- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế 

thu nhập không thường xuyên: 

• Sun Life Việt Nam chịu thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng cá nhân từ việc trúng 

thưởng theo chương trình và sẽ nộp trực tiếp cho cơ quan thuế theo quy định của 

pháp luật; Đối với khách hàng là doanh nghiệp Sun Life VN có trách nhiệm bàn giao 

hóa đơn liên quan đến giải thưởng cho khách hàng để hoàn tất các thủ tục nộp thuế. 

• Khách hàng may mắn trúng thưởng chịu các chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng 

(nếu có). Khách hàng trúng thưởng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chịu tất 

cả các loại thuế, phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu xe. 
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DANH SÁCH TỈNH/THÀNH PHỐ CÓ CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH CỦA NGÂN 

HÀNG ACB - ĐÍNH KÈM THẾ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

Số thứ tự Tên Tỉnh/ Thành 

Phố 

1 An Giang 

2 Bắc Giang 

3 Bến Tre 

4 Bình Định 

5 Cà Mau 

6 Cần Thơ 

7 Dak Lak 

8 Đồng Tháp 

9 Gia Lai 

10 Hà Nam 

11 Hà Nội 

12 Hồ Chí Minh 

13 Hưng Yên 

14 Kon Tum 

15 Lâm Đồng 

16 Long An 

17 Nghệ An 

18 Quảng Bình 

19 Quảng Ngãi 

20 Thái Nguyên 

21 Tiền Giang 

22 Trà Vinh 

23 Bà Rịa - Vũng Tàu 

24 Bạc Liêu 

25 Bắc Ninh 

26 Bình Dương 

27 Bình Phước 

28 Bình Thuận 

29 Đà Nẵng 

30 Đồng Nai 

31 Hà Tĩnh 

32 Hải Dương 

33 Hải Phòng 

34 Hậu Giang 

35 Huế 

36 Khánh Hòa 

37 Kiên Giang 

38 Nam Định 

39 Ninh Thuận 

40 Phú Yên 

41 Quảng Nam 
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42 Quảng Ninh 

43 Sóc Trăng 

44 Tây Ninh 

45 Thái Bình 

46 Thanh Hóa 

47 Vĩnh Long 

48 Vĩnh Phúc 
 

 
 


