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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI  

MÙA MƯA ĐẦY NẮNG 

1. Tên chương trình khuyến mại: Mùa mưa đầy nắng 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho khách hàng 

là cá nhân do Sun Life Việt Nam phát hành. 

3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 09/06/2017 đến 07/07/2017. 

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. 

5. Hình thức khuyến mại: tặng hàng hóa không thu tiền kèm theo việc cung ứng dịch vụ. 

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

Là khách hàng đăng ký tư vấn với Sun Life Việt Nam qua ứng dụng điện thoại Timo và mua 

mới sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cá nhân do Sun Life Việt Nam phát hành có tổng phí bảo 

hiểm quy năm từ 10.000.000 đồng trở lên trong thời gian khuyến mại và thực hiện đúng và đủ 

các bước sau: 

- Bước 1: đăng ký tư vấn qua ứng dụng điện thoại Timo (được tổng đài và tư vấn tài 

chính của Sun Life Việt Nam xác nhận) trong thời gian diễn ra chương trình; và  

- Bước 2:  sau khi được Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam tư vấn, khách hàng 

đăng ký tham gia ít nhất 01 (một) hợp đồng bảo hiểm mới với Sun Life Việt Nam; và  

- Bước 3: hợp đồng mới này phải hợp lệ và có tổng phí bảo hiểm quy năm đạt ít nhất từ 

10.000.000 đồng trở lên, áp dụng cho mọi định kỳ đóng phí và hợp đồng không bị hủy 

(Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia hợp đồng) trong thời gian cân nhắc theo quy định 

tại điều kiện và điều khoản của sản phẩm bảo hiểm tương ứng; 

- Mỗi cá nhân là Bên mua Bảo hiểm chỉ được nhận 01 gói quà tặng. 

7. Cơ cấu quà tặng: 

Gói quà Phí bảo hiểm quy năm Nội dung Giá trị 

1 10.000.000 đồng – 14.999.999 đồng Balo 220.000 đồng 

2 15.000.000 đồng – 19.999.999 đồng Balo + Dù 330.000 đồng 

3 Từ 20.000.000 đồng trở lên Balo + Áo mưa + Dù 440.000 đồng 

8. Cách thức thông báo: 

a. Khách hàng thỏa điều kiện nhận quà tặng sẽ nhận được tin nhắn thông báo qua số điện thoại di 

động mà khách hàng đã đăng ký với Sun Life Việt Nam cùng với tin nhắn thông báo số hợp 

đồng được gửi đến cho Khách hàng. 

b. Danh sách Khách hàng đủ điều kiện nhận quà sẽ được công bố trên website  

www.sunlife.com.vn và www.facebook.com/SunLifeVietNam/ vào ngày cuối cùng của mỗi 

tháng; trường hợp ngày cuối cùng của tháng rơi vào Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ, danh 

sách này sẽ được công bố vào ngày làm việc liền kề tiếp theo. 

http://www.sunlife.com.vn/
http://www.facebook.com/SunLifeVietNam/
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9. Cách thức trao quà: 

a. Quà sẽ được trao cùng lúc với thời điểm bàn giao hợp đồng bảo hiểm cho Khách hàng, thông 

qua các cách thức sau: 

- Dịch vụ chuyển phát nhanh; 

- Tư vấn Tài chính trao trực tiếp; 

- Trong trường hợp quá 03 (ba) ngày kể từ ngày tin nhắn thông báo được gửi, nếu việc 

trao quà không thực hiện được bằng hai hình thức trên, Khách hàng sẽ nhận quà tại Văn 

phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng của Sun Life Việt Nam. 

b. Trường hợp Khách hàng ủy quyền người khác nhận thay, người được ủy quyền phải xuất trình 

bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Khách hàng. 

c. Khách hàng sẽ mất quyền nhận quà nếu từ chối nhận quà. 

d. Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày tin nhắn thông báo được gửi, nếu Khách hàng vẫn không 

đến trực tiếp Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng của Sun Life Việt Nam để nhận 

quà thì khách hàng sẽ mất quyền nhận quà. 

10. Các quy định khác: 

a. Chương trình không áp dụng cho: 

- Người lao động của Sun Life Việt Nam, Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam; 

- Bên mua bảo hiểm là tổ chức hoặc doanh nghiệp. 

b. Sun Life Việt Nam có trách nhiệm thông báo về thể lệ Chương trình trên website 

www.sunlife.com.vn và tại các Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng của Sun Life 

Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. 

c. Giải đáp thắc mắc: để được giải đáp thắc mắc liên quan đến chương trình, Khách hàng liên hệ 

Tổng đài Dịch vụ Khách hàng 1900 54 55 70. 

11. Các điều khoản chung: 

a. Sun Life Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của bằng chứng xác định 

Khách hàng đủ điểu kiện nhận quà tặng. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo 

tính khách quan và công khai. 

b. Nếu Khách hàng được nhận quà tặng đồng ý, Sun Life Việt Nam sẽ được phép sử dụng hình 

ảnh và thông tin cá nhân của Khách hàng để thực hiện việc quảng cáo, tiếp thị cho các hoạt 

động của Sun Life Việt Nam mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác. 

c. Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật làm thất thoát dữ liệu đăng ký của 

Khách hàng, Sun Life Việt Nam có thể thay đổi chương trình và thông báo với Khách hàng 

trong thời gian sớm nhất theo quy định của pháp luật sau khi được cơ quan quản lý nhà nước 

xác nhận. 

d. Mọi vấn đề phát sinh từ chương trình khuyến mại sẽ được giải quyết theo quy định của pháp 

luật Việt Nam có liên quan. Sun Life Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết và quyết 

định của Sun Life Việt Nam là cuối cùng và có giá trị ràng buộc Khách hàng. 

http://www.sunlife.com.vn/
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e. Sun Life Việt Nam được quyền tạm dừng hay thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh 

thể lệ vào bất kỳ thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình theo đúng quy định của Pháp 

luật Việt Nam. 

f. Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, Sun Life Việt Nam có trách nhiệm báo cáo kết quả 

thực hiện chương trình khuyến mại trên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. 

 


