
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA BẢO HIỂM QUA  

ỨNG DỤNG TIMO 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: Tự Tin Sống Khỏe Cùng Sun Life 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/dịch vụ không thu tiền kèm theo việc mua bán hàng 

hóa/dịch vụ 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 16/11/2021, trong đó Hồ sơ yêu cầu 

bảo hiểm của khách hàng phải nộp trong khoảng thời gian từ 16/8/2021 đến ngày 16/11/2021 

và Hợp đồng bảo hiểm phải được phát hành trước ngày 30/11/2021. 

Chương trình sẽ kết thúc trước hạn khi đủ số lượng Khách hàng đầu tiên đáp ứng điều kiện 

nhận quà theo quy định của Thông báo này. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:  

5.1 Sản phẩm chính: 

(i) Bảo hiểm Liên Kết Chung “Sun - Sống Chủ Động” 

(ii) Bảo hiểm “Bảo An Khang”  

(iii) Bảo hiểm “Sun – Sống Sung Túc” 

(iv) Bảo hiểm “Sun – Sống Tinh Hoa” 

(v) Bảo hiểm trực tuyến Tử kì Tai nạn cá nhân “Sun - Bạn Đồng Hành” 

5.2 Sản phẩm bổ sung được bán kèm sản phẩm chính nói trên (ngoại trừ sản phẩm Bảo 

hiểm trực tuyến Tử kì Tai nạn cá nhân “Sun- Bạn Đồng Hành” không có sản phẩm bổ 

sung bán kèm): 

(i) Bảo hiểm bổ sung -  Bảo vệ sức khỏe toàn diện 

(ii) Bảo hiểm bổ sung - Bệnh hiểm nghèo toàn diện 

(iii) Bảo hiểm bổ sung - Miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo  

(iv) Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ viện phí 

(v) Bảo hiểm bổ sung - Tai nạn toàn diện  

(vi) Bảo hiểm bổ sung - Tử kỳ  

(vii) Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ đóng phí  

(viii) Bảo hiểm bổ sung – Sống An 

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:  



(i) Thẻ cào điện thoại của các nhà mạng viễn thông Mobifone, Vinaphone, Viettel, 

Vietnammobile. 

(ii) Vali nhựa Sun Life 

(iii) Máy đo huyết áp Omron  

(iv) Gói quà tặng “Khám phá bộ Gen” gồm 2 dịch vụ: U – Weight Management (Quản lý 

cân nặng hiệu quả) và G-Stroke (Đánh giá nguy cơ đột quy di truyền) của Công ty 

TNHH Gene Friend Việt Nam (Genetica). 

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

Bên mua bảo hiểm phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

(i) Bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm trực tuyến Tử kì tai nạn cá nhân Sun – Bạn 

Đồng Hành qua Ứng dụng Timo (sau đây gọi tắt “Hợp Đồng”); 

(ii) Bên mua bảo hiểm để lại thông tin mua bảo hiểm trên Ứng dụng Timo đối với 

(các) sản phẩm Sun – Sống Chủ Động, Bảo An Khang, Sun – Sống Sung Túc, Sun 

– Sống Tinh Hoa và tham gia bảo hiểm cho sản phẩm này với với Sun Life VN 

(sau đây gọi tắt “Hợp Đồng”); 

(iii) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm được nộp trong khoảng thời gian 

từ 16/8/2021 đến ngày 16/11/2021và Hợp Đồng phải được phát hành trước ngày 

30/11/2021 (Thời điểm nộp phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên của Hồ sơ yêu 

cầu bảo hiểm sẽ được tính để xác định những lượt Khách hàng đầu tiên); 

(iv) Hợp Đồng luôn có hiệu lực trong hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày khách hàng 

ký xác nhận nhận được Hợp Đồng (“Thời hạn cân nhắc”); và 

(v)  Bên mua bảo hiểm không thuộc đối tượng không được hưởng khuyến mại nêu 

dưới đây. 

- Nhóm 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 không thuộc những lượt Khách hàng đầu tiên để được hưởng khuyến 

mại theo quy định tại Thông báo khuyến mại này. 



8. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Khách hàng đáp ứng các quy định tại mục 7 

và có đáp ứng thêm các điều kiện chi tiết theo từng sản phẩm tham gia, Khách hàng được 

nhận quà tặng tương ứng như sau: 

8.1 Đối với sản phẩm trực tuyến Tử kì tai nạn cá nhân Sun – Bạn Đồng Hành  

STT Phí bảo hiểm quy năm đầu tiên “AFYP”* Quà tặng 

Số lượng quà tặng tối 

đa (lượt Khách hàng 

đầu tiên nhận quà) 

1 AFYP = 450.000 đồng 
01 Thẻ cào điện thoại  

trị giá 50.000 đồng 
100 

 

*AFYP được hiểu là: là phí bảo hiểm thực thu cho một kì đóng phí duy nhất theo quy định 

của Hợp đồng bảo hiểm. 

8.2 Đối với các sản phẩm Sun – Sống Chủ Động, Bảo An Khang, Sun – Sống Sung Túc, Sun 

– Sống Tinh Hoa:  

STT Phí bảo hiểm năm nhất “FYP”** Quà tặng 

Số lượng quà tặng tối 

đa (lượt Khách hàng 

đầu tiên nhận quà) 

1 15 triệu đồng ≤  FYP < 25 triệu đồng  
Vali Sun Life VN 

 trị giá 500.000 đồng 
20 

2 25  triệu đồng ≤  FYP < 35 triệu đồng 
Máy đo huyết áp Omron  

 trị giá 1.000.000 đồng 
8 

3 FYP  ≥ 35 triệu đồng 
Gói quà tặng Genetica 

tổng trị giá 6.500.000 đồng 
3 

**FYP được hiểu là: số tiền phí bảo hiểm thực thu cho các kỳ phí đến hạn trong năm thứ nhất 

của Hợp đồng, 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. 

Nếu khách hàng có tham gia sản phẩm bổ sung nêu tại mục 5 trên đính kèm sản phẩm chính thì 

phí bảo hiểm của sản phẩm bổ sung cũng sẽ được tính vào FYP để tính điều kiện nhận quà theo 

Chương trình này. 

 

9. 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: Sun Life VN tự tổ chức Chương 

trình khuyến mại này trên cơ sở mua hàng hóa/dịch vụ dùng để khuyến mại từ các tổ chức/cá 

nhân cung ứng hàng hóa dịch vụ để làm quà tặng cho Khách hàng.  



 


