
Tên chương trình khuyến mại 
Tận hưởng niềm vui sống cùng Manulife

Địa bàn khuyến mại
Toàn quốc

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

Thời gian khuyến mại
từ ngày 08/08/2019 đến hết ngày 30/11/2019, hoặc có thể kết thúc trước thời hạn khi hết 
quà tặng.

Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại 
Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Manulife phân phối qua Kênh phân phối hiện hữu 
được đề cập dưới đây

Sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí định kỳ (Phiên bản 2)
Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung đóng phí linh hoạt (Phiên bản 2) Ưu tiên tiết kiệm
Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung đóng phí linh hoạt (Phiên bản 2) Gia tăng bảo vệ
Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung đóng phí linh hoạt (Phiên bản 2) Ưu tiên bảo vệ
Sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung đóng phí linh hoạt (Phiên bản 2) Tăng cường bảo vệ

Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Gói Sàng Lọc Di Truyền cung cấp bởi Công ty TNHH Insmart với đơn giá mỗi gói là 10 triệu đồng

Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Bên mua bảo hiểm là cá nhân mua hợp đồng bảo hiểm của Manulife có hợp đồng bảo hiểm thỏa 
đồng thời các điều kiện sau: 
(i) Thuộc một trong các sản phẩm bảo hiểm được đề cập tại mục 5; và
(ii)  Phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên của Hợp đồng bảo hiểm (FYP) thỏa điều kiện ở Mục 8;  
  và 

(iii) Hợp đồng bảo hiểm có thời gian nộp và phát hành nằm trong thời gian khuyến mại
(iv)  Quà tặng được trao tặng cho khách hàng khi Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện nêu trên    
  đã qua thời gian tự do xem xét (không vượt quá ngày 31/12/2019)

Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng) 
Đối với mỗi Hợp đồng bảo hiểm có Phí bảo hiểm thực thu năm đầu tiên tính trên hợp đồng 
bảo hiểm của khách hàng (FYP) có giá trị như nêu bên dưới, khách hàng nêu tại mục 7 sẽ được 
nhận quà tặng như sau : 

Đơn vị: VNĐ

Tổng giá trị quà tặng dùng để khuyến mại
Ước tính khoảng 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng). 

Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại
Manulife gửi danh sách khách hàng thỏa điều kiện chương trình khuyến mại cho Đại lý của 
Manulife thực hiện thông báo đến khách hàng đồng thời cho Insmart để tiến hành thực 
hiện Gói sàng lọc di truyền.
Tổng đài Insmart thực hiện liên hệ khách hàng lần 1 để thông báo về Gói sàng lọc di truyền  
khách hàng nhận được đồng thời xác nhận địa chỉ khách hàng trước khi gửi Gói sàng lọc di 
truyền ( bao gồm: Bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, Hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, Phiếu 
đăng ký sử dụng Gói sàng lọc di truyền). Insmart sẽ thực hiện lại cuộc gọi sau đó trong 
trường hợp liên hệ khách hàng chưa thành công.
Tổng đài Insmart thực hiện liên hệ khách hàng lần 2 để tư vấn lựa chọn gói sàng lọc di 
truyền phù hợp, hướng dẫn chi tiết cách thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và điền thông tin 
Phiếu đăng ký sử dụng Gói sàng lọc di truyền. Insmart sẽ thực hiện lại cuộc gọi sau đó 
trong trường hợp liên hệ khách hàng chưa thành công.
Khách hàng lựa chọn bảng kiểm tra, thực hiện theo hướng dẫn của Insmart và thông báo 
cho Insmart thời gian đến nhận mẫu trong vòng 2 ngày sau khi lấy mẫu.
Khách hàng lựa chọn gói sàng lọc, thực hiện theo hướng dẫn của Insmart và thông báo cho 
Insmart (qua số Hotline của Insmart) thời gian đến nhận mẫu.
Insmart thu xếp đơn vị chuyển phát đến nhận mẫu và và thực hiện tiến hàng xét nghiệm và 
chuẩn bị báo cáo kết quả gói sàng lọc di truyền
Insmart thực hiện gửi kết quả Gói sàng lọc di truyền cho Khách hàng qua đường bưu điện 
và qua email cho khách hàng.

Lưu ý
Trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng Gói sàng lọc di truyền, Khách hàng có quyền 
chuyển nhượng cho bên thứ 3 bất kỳ bằng các liên lạc với Insmart qua số Hotline và thực hiện 
Quy trình chuyển nhượng theo hướng dẫn. 
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Thể lệ chương trình khuyến mại này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm theo toàn quyền 
quyết định của Manulife sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Manulife (Việt Nam)
(Ký tên và đóng dấu)

      
Kim Fleming
Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam
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Phí áp dụng ưu đãi - FYP   Quà tặng   Giá trị

100 triệu đồng ≤ FYP < 200 triệu 
đồng

01 Gói Sàng Lọc 
Di Truyền

10 triệu đồng

FYP ≥ 200 triệu đồng 02 Gói Sàng Lọc 
Di Truyền

20 triệu đồng
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