
 
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

“CẬP NHẬT NGAY, QUÀ THẬT HAY”. 

1. Thời gian: Từ ngày 06/08/2018 đến hết ngày 30/09/2018 (8 tuần). 

2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc. 

3. Hình thức: Quay số xác định trúng thưởng.  

4. Khách hàng của chương trình:  

- Bên mua bảo hiểm là Khách hàng cá nhân của Sun Life Việt Nam, thỏa một 
trong hai điều kiện sau: 

o Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm với Sun Life Việt Nam trong 
thời gian diễn ra chương trình (tính theo ngày phát hành hợp đồng) và 
cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ, số điện thoại, email 
trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; hoặc  

o Khách hàng hiện hữu của Sun Life Việt Nam và cập nhật ít nhất một 
trong các thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ, số điện thoại, email trong 
thời gian diễn ra chương trình. 

- Chương trình không áp dụng cho Bên mua bảo hiểm là tổ chức. 

5. Cơ cấu giải thưởng: 

 

Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng 
Trị giá giải thưởng 

(VNĐ) 
Số giải 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Giải thưởng hàng tuần 
Máy đo huyết áp hiệu 

Omron HEM-7130 
1.040.000 32 33.280.000 

 

- Số giải thưởng: 4 giải/tuần x 8 tuần = 32 giải 

- Tổng trị giá giải thưởng: 33.280.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, hai trăm 
tám mươi ngàn đồng) 

- Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt.  

6. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình: 

6.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng cần thực hiện để tham 
gia chương trình:    

- Khách hàng (Bên mua bảo hiểm là cá nhân) của Sun Life Việt Nam tham gia 
chương trình theo một trong hai cách sau: 
o Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm với Sun Life Việt Nam trong 

thời gian diễn ra chương trình (tính theo ngày phát hành hợp đồng) và 



cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ, số điện thoại, email 
trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. 

o Khách hàng hiện hữu của Sun Life Việt Nam gửi yêu cầu cập nhật ít nhất 
một trong các thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ, số điện thoại di động, 
email trong thời gian diễn ra chương trình thông qua các kênh chính thức 
của Sun Life Việt Nam: 

 Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng trên toàn quốc 

 Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 1786 (miễn cước) 

 Email Dichvu.Khachhang@sunlife.com.vn,  

 Trang Facebook chính thức của Sun Life Việt Nam 

 Gửi thư yêu cầu về địa chỉ: Công ty TNHH BHNT Sun Life Việt Nam 
- Tầng L29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công trường Mê Linh, Phường 
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.  

- Mỗi Số hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng thỏa điều kiện tham gia chương 
trình sẽ được sử dụng như một mã số quay thưởng. Mỗi Khách hàng có thể 
có một hoặc nhiều Số hợp đồng thỏa điều kiện tham gia chương trình. 

- Sun Life Việt Nam sẽ xác nhận việc Khách hàng cập nhật thông tin và tham 
gia chương trình tại các kênh khách hàng đã đăng ký: Văn phòng Kinh doanh 
và Dịch vụ khách hàng, Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 1786 (miễn 
cước), qua email hoặc tin nhắn điện thoại. 

 
6.2 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng: 

o Thời gian xác định trúng thưởng: 
 

STT Ngày 
Quay số đối với các Hợp đồng bảo hiểm được 

cập nhật thông tin trong khoảng thời gian 

1 13/08/2018 06/08 – 12/08/2018 

2 20/08/2018 13/08 – 19/08/2018 

3 27/08/2018 20/08 – 26/08/2018 

4 04/09/2018 27/08 – 02/09/2018 

5 10/09/2018 03/09 – 09/09/2018 

6 17/09/2018 10/09 – 16/09/2018 

7 24/09/2018 17/09 – 23/09/2018 

8 01/10/2018 24/09 – 30/09/2018 

 
o Địa điểm xác định trúng thưởng: Văn phòng chính của Sun Life Việt Nam - 

Tầng L29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

o Cách thức xác định trúng thưởng:  

 Xác định trúng thưởng bằng phần mềm quay số ngẫu nhiên trên máy 
tính do Sun Life Việt Nam thiết kế dưới sự chứng kiến của đại diện 
Sun Life Việt Nam và đại diện Khách hàng tham gia chương trình. 

 Sun Life Việt Nam sẽ sử dụng Số hợp đồng bảo hiểm của Khách 
hàng tham gia chương trình để quay số. Một Khách hàng có thể 

mailto:Dichvu.Khachhang@sunlife.com.vn


trúng một hay nhiều giải thưởng nếu có nhiều hơn một Số hợp đồng 
tại Sun Life Việt Nam thỏa điều kiện tham gia chương trình. 

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

6.3 Thông báo trúng thưởng: Sun Life Việt Nam sẽ thông báo danh sách Số hợp 
đồng trúng thưởng mỗi tuần tại trang tin điện tử www.sunlife.com.vn. Riêng 
Khách hàng trúng thưởng sẽ được Sun Life Việt Nam gọi điện thông báo trực 
tiếp.  

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

o Địa điểm trao thưởng: Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng của 
Sun Life Việt Nam gần nhất với địa chỉ khách hàng cư trú. 

o Thủ tục và cách thức trao thưởng: Khi đến nhận thưởng, khách hàng trúng 
thưởng phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc 
hộ chiếu hợp lệ để nhận giải thưởng của chương trình. 

o Thời hạn kết thúc trao thưởng: Sun Life Việt Nam có trách nhiệm trao 
thưởng cho khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương 
trình. Quá thời gian này nếu khách hàng không đến nhận thưởng, phần 
thưởng sẽ được xử lý như giải thưởng không có ngưới trúng thưởng. 

o Khách hàng trúng thưởng phải chịu chi phí đi lại cho việc nhận thưởng của 
mình và thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của 
pháp luật Việt Nam hiện hành. 

7. Đầu mối giải đáp thắc mắc: Khi có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chương 

trình, Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 1786 (miễn 

cước) để được hướng dẫn. 

8. Các quy định khác: 

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

- Việc đồng ý tham gia chương trình xem như Khách hàng đồng ý cho Sun Life Việt 
Nam công bố danh sách xác nhận tham gia và danh sách trúng thưởng về sau 
(nếu có).   

- Nếu được Khách hàng trúng thưởng đồng ý, Sun Life Việt Nam sẽ được sử dụng 
tên và hình ảnh của Khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, thương 
mại mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác. 

- 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.  

- Mọi vấn đề phát sinh từ chương trình sẽ được Sun Life Việt Nam trực tiếp giải 
quyết theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

 
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 

http://www.sunlife.com.vn/

