
 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

1. Tên chương trình khuyến mại: Sống sung túc, Đúc lộc vàng  

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Tiên Phong. 

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa/dịch vụ không thu tiền dành cho 100 Khách hàng đầu 

tiên tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life 

Việt Nam (“Sun Life VN”) được phân phối bởi Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm kênh kinh 

doanh liên kết với ngân hàng - TPBank trong thời gian triển khai chương trình và đáp ứng các 

điều kiện được nêu tai Muc 7 của Thông báo này. 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/09/2020 đến hết ngày 13/10/2020. 

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị (“Sun- Sống sung túc”) 

của Sun Life VN được phân phối bởi Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm kênh kinh doanh liên 

kết với ngân hàng - TPBank.  

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Thẻ quà tặng DOJI (Sử dụng để mua tất cả các mặt 

hàng tại các Trung tâm Vàng bạc trang sức DOJI). 

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

(a) Bên mua bảo hiểm là Khách hàng cá nhân của TPBank, tham gia Hợp đồng bảo hiểm Sun 

- Sống sung túc với Sun Life VN (“Hợp Đồng”) được phân phối bởi Chuyên Viên Tư Vấn 

Bảo Hiểm kênh kinh doanh liên kết với ngân hàng - TPBank đáp ứng đồng thời các điều 

kiện như sau và không thuộc Đối tượng không được hưởng khuyến mại: 

- Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp Đồng được phát hành từ ngày 14/9/2020 đến 

khi kết thúc chương trình khuyến mại (Thời điểm nộp phí bảo hiểm lần đầu tiên của hồ 

sơ này sẽ được tính để xác định 100 lượt Khách hàng đầu tiên); và 

- Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy định trong Hợp Đồng (bao gồm phí 

bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đính kèm Hợp 

Đồng, và không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm) tối thiểu là 30 triệu đồng; và 

- Khách hàng đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm theo yêu cầu; và 

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

được Hợp Đồng (“Thời hạn cân nhắc”). 

(b) 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. 



+ Đại lý bảo hiểm cá nhân là Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm kênh kinh doanh liên kết 

với ngân hàng – TPBank. 

+ Khách hàng không thuộc 100 lượt Khách hàng đầu tiên được quy định tại mục 7 (a) của Thông 

báo này.  

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): 

Quà tặng là Thẻ quà tặng DOJI, trị giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) một thẻ  (“TQT2000”). 

TQT2000 không được quy đổi thành tiền mặt. 

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: dự kiến khoảng 540.000.000 đồng. 

Tổng giá trị thực tế tùy thuộc vào giá trị của Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy 

định trong Hợp Đồng được quy định tại mục 10 của Thông báo này và số lượng Khách hàng 

đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại. 

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

7 được tặng quà khuyến mại cụ thể như sau: 

STT Quà tặng Phí bảo hiểm của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy 

định trong Hợp Đồng (“IP”) 

1 01 TQT2000, tổng trị giá 

2.000.000đ 

30 triệu đồng ≤  IP < 50 triệu đồng  

2 
02 TQT2000 tổng trị giá 

4.000.000đ  
50 triệu đồng ≤  IP < 100 triệu đồng 

3 
04 TQT2000 tổng trị giá 

8.000.000đ 
100 triệu đồng ≤  IP < 200 triệu đồng 

4 
10 TQT2000 tổng trị giá 

20.000.000đ 
200 triệu đồng ≤  IP < 300 triệu đồng 

5 
15 TQT2000 tổng trị giá 

30.000.000đ 
300 triệu đồng ≤  IP < 400 triệu đồng 

6 
20 TQT2000 tổng trị giá 

40.000.000đ 
400 triệu đồng ≤  IP < 500 triệu đồng 

7 
25 TQT2000 tổng trị giá 

50.000.000đ 
500 triệu đồng ≤ IP 



 

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

- Khách hàng trúng thưởng sẽ nhận thưởng trực tiếp tại chi nhánh TPBank nơi mà 

khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm.  

- Khi nhận thưởng trực tiếp khách hàng phải xuất trình: Chứng minh thư nhân dân 

hoặc hộ chiếu bản gốc còn hiệu lực.  

- Thời hạn cuối cùng TPBank có trách nhiệm trao thưởng cho khách hàng trúng 

thưởng là 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 

 

12. Quy Định Chung 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc 

quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa 

bằng chứng xác định trúng thưởng vào sử dụng trong chương trình khuyến mại. 

Trường hợp bằng chứng xác định trúng thưởng của Công ty phát hành có sai sót gây 

hiểu nhầm cho khách hàng trong việc trúng thưởng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Tiên Phong có trách nhiệm trao các giải thưởng này cho khách hàng trúng thưởng. 

Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và 

công khai. 

- Nếu được khách hàng trúng thưởng đồng ý, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên 

Phong sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích 

quảng cáo thương mại. 

- Mọi thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, KH liên hệ qua Hotline: 

1900585885; (04) 37683683. 

 


