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Số: 17055/2021/MVL-CX Hồ Chí Minh	, ngày 16 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công thương các Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung

ương.

Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận

7, TP. Hồ Chí Minh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 5416 8888     Fax:028 5416 1818    Email: hien_vu_tt@manulife.com

Mã số thuế: 0301774984

Người liên hệ: Vũ Thị Thu Hiền     Điện thoại: 036 366 2018

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,

CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	Chương trình Khách Hàng Tiềm Năng (CPM)

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

3. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu

sử dụng dịch vụ

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Manulife phân phối

qua Kênh đại lý bao gồm: Manulife - Điểm Tựa Tài Năng, Manulife - Tương Lai Vững

Vàng, Manulife - Điểm Tựa Đầu Tư, Manulife – An Tâm Vui Sống, Manulife – Tự Tin 360,

Manulife Chắp Cánh Tương Lai Ưu Việt, Manulife – Cuộc Sống Tươi Đẹp Ưu Việt,

Manulife – Hành Trình Hạnh Phúc, Manulife - Món Quà Tương Lai

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):



6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu quà tặng Got It cung cấp bởi Công ty cổ

phần DAYONE. Thông tin chi tiết tham khảo đường link https://www.gotit.vn/.

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

Bên mua bảo hiểm là khách hàng cá nhân hiện hữu có hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực

(“Hợp Đồng Ban Đầu”), mua thêm hợp đồng bảo hiểm của Manulife (“Hợp Đồng Mua

Thêm”) thuộc các dòng sản phẩm hiện hành của Manulife như nêu tại Mục 5 thông qua

Kênh đại lý thỏa các điều kiện nêu tại Mục 10 bên dưới.

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

Không có

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ước tính 2.394.000.000 đồng (Hai tỷ

ba trăm chín mươi tư triệu 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. Quà tặng và cách thức trao quà:

Đối với mỗi Hợp Đồng Mua Thêm có APE (phí bảo hiểm định kỳ quy năm – Phụ lục 1) có

giá trị như dưới đây thỏa các điều kiện:

(i) Hợp Đồng Mua Thêm có bên mua bảo hiểm là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo

hiểm của Hợp Đồng Ban Đầu; và

(ii) Hợp Đồng Mua Thêm đã qua 21 ngày tự do xem xét;

khách hàng thỏa các điều kiện được nêu cụ thể tại từng chương trình được nêu bên dưới

(mục 10.2 đến mục 10.8) sẽ nhận được quà tặng tương ứng như sau:

APE của Hợp Đồng Mua Thêm  Giá trị phiếu mua hàng (VNĐ)

10 triệu đồng = APE  20 triệu đồng  100.000

20 triệu đồng = APE  30 triệu đồng  200.000

290 triệu đồng = APE  300 triệu đồng  2.900.000

APE = 300 triệu đồng  3.000.000

Manulife sẽ gửi tặng Phiếu quà tặng điện tử Got It cho khách hàng thỏa đủ điều kiện của

chương trình qua tin nhắn SMS theo số điện thoại di động đăng ký trên hệ thống. Tin nhắn

sẽ được gửi sau một ngày làm việc kể từ thời điểm Hợp Đồng Mua Thêm đã qua 21 ngày tự

do xem xét.

10.2. Tăng bảo vệ, thêm niềm vui – chương trình dành cho khách hàng mua thêm sau khi

được cấp hợp đồng

Giá trị ước tính: 828.000.000 đồng

Điều kiện:

(i) Là khách hàng hiện hữu của Manulife thỏa điều kiện lựa chọn khách hàng ở Phụ lục 02;

và

(ii) Có Hợp Đồng Mua Thêm nêu tại mục 7 được nộp trong thời gian khuyến mại và trong

khoảng thời gian từ tháng thứ 2 tới hết tháng thứ 4 tính từ tháng Hợp Đồng Ban Đầu được



khoảng thời gian từ tháng thứ 2 tới hết tháng thứ 4 tính từ tháng Hợp Đồng Ban Đầu được

cấp

10.3. Đón tuổi mới, chào bảo vệ - chương trình dành cho khách hàng có kỷ niệm sinh nhật

30, 40 tuổi trong năm 2022

Giá trị ước tính: 276.000.000 đồng

Điều kiện:

(i)  Là khách hàng hiện hữu của Manulife thỏa điều kiện lựa chọn khách hàng ở Phụ lục 02

và có ngày sinh từ ngày 01/01/1982 tới ngày 31/12/1982 hoặc 01/01/1992 tới ngày

31/12/1992 ; và

(ii) Có Hợp Đồng Mua Thêm nêu tại mục 7 được nộp trong thời gian khuyến mại

10.4. Gia tăng quyền lợi - chương trình dành cho khách hàng có yêu cầu giải quyết quyền lợi

bảo hiểm

Giá trị ước tính: 100.000.000 đồng

Điều kiện:

(i) Là khách hàng hiện hữu của Manulife thỏa điều kiện lựa chọn khách hàng ở Phụ lục 02,

có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo như quy định tại Hợp Đồng Ban Đầu và đã có

kết quả (chấp thuận, chấp thuận một phần hoặc từ chối) với các quyền lợi: trợ cấp nằm

viện/y tế, trợ cấp sinh nở, điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa; và

(ii) Có Hợp Đồng Mua Thêm nêu tại mục 7 được nộp từ tháng thứ 2 tính từ tháng có kết quả

yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tới hết ngày 31/12/2022

10.5. Tiếp nối bảo vệ, đồng hành cùng Manulife – chương trình dành cho khách hàng có hợp

đồng bảo hiểm đáo hạn hoặc trả phí toàn phần

Điều kiện:

Giá trị ước tính: 100.000.000 đồng

(i) Là khách hàng hiện hữu của Manulife thỏa các điều kiện chọn lọc khách hàng ở Phụ lục 2

và có Hợp Đồng Ban Đầu được phân phối qua kênh đại lý thỏa mãn đồng thời:

•có thời gian đáo hạn từ ngày 01/01/2022 tới hết ngày 31/12/2022 hoặc đã hoàn tất việc trả

phí toàn phần trong năm 2021;

•có đại lý phục vụ tại thời điểm ngày 01/01/2022 và trên hệ thống cơ sở dữ liệu của

Manulife, khách hàng đồng ý cung cấp số điện thoại liên hệ;

(ii) Có Hợp Đồng Mua Thêm nêu tại mục 7 được nộp trong thời gian khuyến mại

10.6. Tăng bảo vệ, thêm gắn kết – chương trình dành cho khách hàng thực hiện giao dịch với

Manulife

Giá trị ước tính: 414.000.000 đồng

Điều kiện:

(i) Là khách hàng hiện hữu của Manulife thỏa điều kiện lựa chọn khách hàng ở Phụ lục 02,

thực hiện một trong những giao dịch sau với Manulife trong thời gian từ 01/01/2022 tới

31/12/2022: thực hiện giao dịch bất kỳ qua tổng đài 19001776, thực hiện giao dịch bất kỳ tại



quầy dịch vụ khách hàng của Manulife, đóng phí hoặc trả vay/tạm ứng; và

(ii) Có Hợp Đồng Mua Thêm nêu tại mục 7 được nộp từ tháng thứ 2 tính từ tháng khách

hàng có thực hiện giao dịch tại mục (ii) tới hết ngày 31/12/2022

10.7. Tăng quyền lợi, thêm bảo vệ - chương trình dành cho khách hàng có kỷ niệm hợp đồng

tại năm thứ 3, 5, 7, 10

Giá trị ước tính: 345.000.000 đồng

Điều kiện:

(i) Là khách hàng hiện hữu của Manulife thỏa điều kiện lựa chọn khách hàng ở Phụ lục 02

và có Hợp Đồng Ban Đầu có ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 3, thứ 5, thứ 7 hoặc thứ 10 kể

từ 01/01/2022 tới hết ngày 31/12/2022 và hợp đồng này vẫn còn hiệu lực trong thời gian

khuyến mại và đại lý phục vụ tại thời điểm 01/01/2022, và trên hệ thống cơ sở dữ liệu của

Manulife, khách hàng đồng ý cung cấp số điện thoại liên hệ; và

(ii) Có Hợp Đồng Mua Thêm nêu tại mục 7 được nộp trong thời gian khuyến mại

10.8. Mua thêm hôm nay, nhận ngay quà tặng – chương trình dành cho khách hàng thuộc

chương trình “Quản lý khách hàng chưa có đại lý chăm sóc”

Giá trị ước tính: 331.000.000 đồng

Điều kiện:

(i) Hợp Đồng Ban Đầu được phân công đại lý mới để phục vụ (do đại lý phục vụ ban đầu đã

nghỉ việc) từ ngày 01/01/2022 đến 30/11/2022 theo chương trình “Quản lý khách hàng chưa

có đại lý chăm sóc”; và

(ii) Có Hợp Đồng Mua Thêm nêu tại mục 7 được nộp trong thời gian khuyến mại và sau

ngày được phân công đại lý mới

11. 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 (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

Không có

CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu

trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ký tên và đóng dấu)
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