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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

 

1. Tên chương trình khuyến mại: M888 BƯỚC ĐẾN HẠNH PHÚC 

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

3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền 

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/02/2023 đến ngày 14/05/2023, 3000 khách hàng đầu 

tiên tại Mục 7 sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất trong 3 năm hợp đồng đầu tiên. 

5. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:  

Sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung đóng phí linh hoạt (Phiên Bản 2) (gọi tắt là “Bảo 

Hiểm Liên Kết Chung Phiên Bản 2”) được phê chuẩn theo Công văn số 6865/BTC-QLBH 

ngày 14/06/2019 của Bộ Tài Chính và các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ đính kèm. 

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

Ưu đãi lãi suất tối thiểu 8%/năm tính trên Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản của hợp đồng trong 3 

năm hợp đồng đầu tiên của hàng hóa, dịch vụ khuyến mại tại Mục 5. 

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

3000 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung Phiên Bản 2 trong thời 

gian khuyến mại và thỏa mãn điều kiện nêu tại Mục 10 dưới đây.  

8. Cơ cấu giải thưởng: Không. 

9. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Ước tính 3.000.000.000 đồng (Bằng 

chữ: 3 tỷ đồng). Trong trường hợp tổng doanh thu thực tế cao hơn, tổng giá trị quà tặng có 

thể tăng lên tương ứng. 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 

10.1. Điều kiện áp dụng của chương trình: 

Chương trình này sẽ được áp dụng nếu Hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm khuyến mại nêu 

tại Mục 5 thỏa các điều kiện sau: 

▪ Khách hàng mua Sản phẩm khuyến mại qua kênh Đại Lý và được Manulife phát hành 

trong thời gian khuyến mại nêu ở Mục 4. 

▪ Hợp đồng bảo hiểm có tổng Phí Bảo Hiểm Định Kỳ quy năm (bao gồm Phí Bảo Hiểm 

Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ) lớn hơn hoặc bằng 20 triệu đồng và có gắn kèm ít 

nhất 2 Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ trong suốt 3 năm hợp đồng đầu tiên. 

▪ Hợp đồng bảo hiểm có định kỳ đóng phí là hàng năm hoặc nửa năm và không thay 

đổi định kỳ đóng phí trong suốt 3 năm hợp đồng đầu tiên. 

▪ Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực sau thời gian cân nhắc 21 ngày. 

▪ Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực tại cuối năm hợp đồng thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ 

được hưởng khuyến mãi tương ứng cho từng năm hợp đồng. 

10.2. Quà tặng:  

3000 khách hàng đầu tiên có Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện nêu tại Mục 10.1 sẽ được 

ưu đãi hưởng mức lãi suất tối thiểu là 8%/năm trong 3 năm hợp đồng đầu tiên tính trên 

Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản, bất kể lãi suất thực tế của Quỹ Liên Kết Chung. 
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10.3. Cách thức thông báo và trao quà: 

▪ Việc thông báo chương trình khuyến mại này sẽ được Manulife thực hiện theo các 

quy định hiện hành về thông báo chương trình khuyến mại. 

▪ Sau khi hợp đồng bảo hiểm của Sản phẩm khuyến mại đã qua 21 ngày cân nhắc, 

Manulife sẽ xem xét và nếu hợp đồng bảo hiểm của Sản phẩm khuyến mại thỏa mãn 

tất cả các điều kiện áp dụng của chương trình như được quy định tại Mục 10.1, 

Manulife sẽ tiến hành thông báo xác nhận khách hàng đủ điều kiện tham gia chương 

trình khuyến mại tại trang web của Manulife (www.manulife.com.vn ) trong vòng 30 

ngày sau khi chương trình khuyến mại kết thúc. 

▪ Trước thời điểm cuối mỗi năm hợp đồng, sản phẩm vẫn sẽ hưởng mức lãi suất công 

bố của quỹ liên kết chung (hiện đang là 4%). Tại cuối mỗi năm hợp đồng, Manulife 

sẽ xác định phần chênh lệch giữa lãi thực tế đã hưởng trong năm đó của Giá Trị Tài 

Khoản Cơ Bản và mức lãi ưu đãi 8%, sau đó Manulife sẽ tự động phân bổ phần chênh 

lệch này vào Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản của Bên mua bảo hiểm. 

▪ Ví dụ minh họa: 

Anh A 36 tuổi, tham gia hợp đồng Bảo Hiểm Liên Kết Chung Phiên Bản 2 do Manulife 

phát hành vào ngày 10/3/2023, mức phí bảo hiểm 100 triệu VNĐ/năm.  

Sau khi hợp đồng bảo hiểm của Sản phẩm khuyến mại đã qua 21 ngày cân nhắc, giả định 

lãi suất công bố của quỹ liên kết chung là 4%. 

 

Trường hợp 1:  Nếu anh A không thỏa mãn điều kiện hưởng khuyến mãi, A sẽ hưởng 

mức lãi suất công bố là 4%. Giá trị tài khoản (GTTK) cuối kỳ sau mỗi năm 2024, 2025 

và 2026 lần lượt là 15,6 triệu, 40,6 triệu và 102,3 triệu. 

 
Năm 

HĐ/ 

Tuổi 

Phí Bảo 

Hiểm  

(1) 

Phí  

Ban 

Đầu  

(2) 

Phí phân 

bổ tài 

khoản  

(3) = (1) - 

(2) 

GTTK  

đầu 

kỳ  

(4) 

Phí 

Quản  

Lý 

HĐ 

(5) 

Phí Bảo 

Hiểm Rủi 

Ro 

(6) 

Lãi suất 

(7) = [(3) 

+ (4) - (5) 

- (6)] x 4% 

GTTK cuối 

kỳ 

(8) = (3) + 

(4) - (5) - 

(6) + (7) 

1/36 100.000 85.000 15.000 - - - 600 15.600 

2/37 100.000 60.000 40.000 15.600 516 16.083 1.560 40.561 

3/38 100.000 25.000 75.000 40.561 540 16.649 3.935 102.307 

 

Trường hợp 2: Nếu anh A thỏa mãn điều kiện hưởng khuyến mãi, A sẽ hưởng mức lãi 

ưu đãi 8%. GTTK cuối kỳ nhận được sau mỗi năm 2024, 2025 và 2026 lần lượt là 16,2 

triệu, 42,8 triệu và 108,6 triệu. 

  
Năm 

HĐ/ 

Tuổi 

Phí Bảo 

Hiểm  

(1) 

Phí  

Ban 

Đầu  

(2) 

Phí phân 

bổ tài 

khoản  

(3) = (1) - 

(2) 

GTTK  

đầu 

kỳ  

(4) 

Phí 

Quản  

Lý 

HĐ 

(5) 

Phí Bảo 

Hiểm Rủi 

Ro 

(6) 

Lãi suất 

(7) = [(3) 

+ (4) - (5) 

- (6)] x 8% 

GTTK cuối 

kỳ 

(8) = (3) + 

(4) - (5) - 

(6) + (7) 

1/36 100.000 85.000 15.000 - - - 1.200 16.200 

2/37 100.000 60.000 40.000 16.200 516 16.083 3.168 42.769 

3/38 100.000 25.000 75.000 42.769 540 16.649 8.046 108.626 

 

 

10.4. Sau khi được tặng quà, Bên mua bảo hiểm và/hoặc đối tượng được hưởng khuyến mại 

phải tuân thủ theo Điều khoản Sản phẩm dùng để khuyến mại và Điều khoản Sản phẩm 

khuyến mại của Manulife. 

http://www.manulife.com.vn/

