
Lưu ý:  Các Đại lý hoàn thành chương trình huấn luyện 
và đăng ký thông tin sớm nhất sẽ được nhận thưởng. 
Số lượng quà tặng có hạn:

2.000 Anh/Chị Đại lý hoàn thành tiêu chí sớm nhất 
sẽ nhận balo MOVE
1.000 Anh/Chị Đại lý hoàn thành tiêu chí tiếp theo sẽ 
nhận bình nước MOVE

Đối tượng tham gia: 
Tất cả các Đại lý và Quản lý hiện đang làm việc tại 
Manulife Việt Nam

Thời gian: 
từ ngày 06/07/2020 đến 
05/01/2021

Nội dung chương trình: 
1. Đại Sứ ManulifeMOVE Tháng (6 đợt)
2. Đại Sứ ManulifeMOVE Quý (2 đợt)
3. Vinh Danh Đại Sứ ManulifeMOVE và Chương trình rút thăm may mắn

Cách thức tham gia: 

1. Đăng ký tham gia chương trình Đại sứ “ManulifeMOVE 2020”: 

Bước 1: 

Anh/ Chị Đại Lý 
hoàn thành chương 
trình huấn luyện 
M a n u l i f e M O V E 
trực tuyến trên 
Manulearn (thời 
lượng chương trình 
chỉ 10 phút) tại đây 
và kích hoạt ít nhất 
1 mã MOVE Key. 

Bước 2: 

Sau khi hoàn thành 
chương trình huấn 
luyện, Anh/Chị vui 
lòng để lại thông tin 
(theo đường dẫn xuất 
hiện tại cuối chương 
trình)

Bước 3: 

Đăng ký nhận quà:
Nhập Mã MOVE key đã được kích hoạt
Nếu Anh/ Chị hoặc khách hàng của 
Anh/ Chị đã có hợp đồng Bảo hiểm tại 
Manulife & đang còn hiệu lực thì sẽ 
nhận được Mã MOVE key gửi qua tin 
nhắn điện thoại (theo số điện thoại 
được cung cấp trong hợp đồng);

Hoặc yêu cầu được cấp Mã MOVE key 
Nếu Anh/ Chị đã có hợp đồng Bảo 
Hiểm tại Manulife & đang còn hiệu 
lực nhưng chưa được cấp Mã MOVE 
key. Anh/ Chị ghi rõ số hợp đồng & 
thông tin cá nhân, chương trình sẽ 
cấp mã MOVE key cho Anh/Chị trong 
vòng 10 ngày. Vui lòng kích hoạt mã 
MOVE Key ngay sau khi nhận được.
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Thể lệ chương trình 
thi đua Đại sứ 
ManulifeMOVE 2020
(Cập nhật lần 2: 18/01/2021)



2. Chương trình “Đại Sứ ManulifeMOVE”:

Mỗi “Đại Sứ ManulifeMOVE 2020” mang sứ mệnh lan tỏa tinh thần “Tích cực vận động - Sống khỏe 
mỗi ngày” của Manulife đến với khách hàng bằng cách giới thiệu và hỗ trợ khách hàng tải ứng dụng, 
đăng ký tài khoản, kết nối với thiết bị đếm bước và kích hoạt mã MOVE Key thành công.

Đại lý truy cập tại đây để điền thông tin và gửi danh sách khách hàng mỗi khi giới thiệu khách hàng 
tham gia ManulifeMOVE thành công.

Chi tiết chương trình & giải thưởng:
Trong trường hợp có sự thay đổi về chi tiết giải thưởng, BTC sẽ gửi thông tin thông báo qua email các 
Đại lý (ưu tiên danh sách Đại lý đã hoàn thành chương trình huấn luyện trực tuyến ManulifeMOVE)

Đại Sứ ManulifeMOVE 
Tháng (6 đợt)
Đợt 1: Tháng 7
Đợt 2: Tháng 8
Đợt 3: Tháng 9
Đợt 4: Tháng 10
Đợt 5: Tháng 11
Đợt 6: Tháng 12

A 06/07 – 05/08/2020
06/08 –  05/09/2020
06/09 – 05/10/2020
06/10 – 05/11/2020
06/11 – 05/12/2020
06/12 – 05/01/2021

380 Pin Sạc 
Dự Phòng/Tháng

01 sạc dự phòng mỗi 
tháng dành cho 380 Đại lý 
có ít nhất 6 khách hàng 
kích hoạt mã MOVE key 
thành công trong tháng 
và gửi danh sách khách 
hàng về chương trình sớm 
nhất.

Vinh Danh Đại Sứ 
ManulifeMOVE và 
Chương trình rút 
thăm may mắn

C 01 – 07/02/2021 30 Pin Sạc Dự 
Phòng và 3 
chiếc Đồng hồ 
Apple Series 5

Cơ hội tham gia rút thăm may mắn 

(*) dành cho các Đại lý thỏa điều 
kiện sau:

Đại lý đã tham gia chương trình 
thi đua Đại sứ ManulifeMOVE 
2020 (thời gian từ 05/07/2020 
đến 06/01/2021)
Đại lý đã giới thiệu Khách hàng 
kích hoạt MOVE Key thành công
Hoàn thành khóa học trực 
tuyến trên Manulearn

(*) Quay ngẫu nhiên bằng ứng dụng 
kỹ thuật số

STT Chương Trình  Thời gian                    Quà Tặng    Điều Kiện áp dụng

Đại Sứ ManulifeMOVE Quý  (2 đợt)B

06/07 – 05/10/2020Đợt 1: Quý 3 20 chiếc Đồng hồ 
Apple, Series 5

01 đồng hồ Apple Series 
5 dành cho 20 Đại lý xuất 
sắc nhất có tổng số 
khách hàng kích hoạt 
mã MOVE key thành 
công nhiều nhất từ ngày 
06/7/2020 – 05/10/2020 
và gửi danh sách khách hàng 
về chương trình sớm nhất.

06/10/2020 – 
05/01/2021

Đợt 2: Quý 4 45 chiếc Đồng hồ 
Apple, Series 5

01 đồng hồ Apple Series 
5 dành cho 45 Đại lý xuất 
sắc nhất có tổng số khách 
hàng kích hoạt mã MOVE 
key thành công nhiều nhất 
từ ngày 06/10/2020 – 
05/01/2021 và gửi danh 
sách khách hàng về 
chương trình sớm nhất.
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Đợt 1
Đã kết thúc

Đợt 2
Đã kết thúc



3. Thể lệ chung:

Khách hàng đạt tiêu chuẩn (được Đại Lý giới thiệu tham gia ManulifeMOVE thành công) để Đại Lý tham 
gia chương trình thi đua là các khách hàng đã tải ứng dụng và đăng ký tài khoản ManulifeMOVE thành 
công bao gồm các bước: 

Tham khảo thêm Hướng dẫn tải & cách thức tham gia ManulifeMOVE tại đây.

Các Anh/ Chị Đại Lý tham gia Chương trình thi đua “Đại Sứ ManulifeMOVE 2020” vui lòng 
tham gia chương trình huấn luyện trực tuyến ManulifeMOVE trên Manulearn (nhấn vào 
đường dẫn tại đây). Sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện trực tuyến, Anh/Chị để lại 
thông tin theo hướng dẫn tại cuối chương trình.

Do quà tặng được trao theo từng thời điểm của chương trình, những Anh/Chị Đại lý vì lí do nào đó 
không đạt phần thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào hoặc không gửi danh sách khách hàng & đại lý tham 
gia ManulifeMOVE trong thời hạn đăng ký, vẫn có thể tiếp tục tham gia và nhận phần thưởng ở giai 
đoạn tiếp theo (nếu đạt). 

Anh/Chị Đại lý được nhận phần thưởng từ chương trình phải là những Anh/Chị Đại lý còn công tác 
tại Manulife Việt Nam vào thời điểm tổng kết và trao giải và phải chịu chi phí thuế phát sinh theo luật 
hiện hành cho những món quà và phần thưởng nhận được từ chương trình (nếu có).

Phần thưởng và quà có thể thay bằng các quà tặng tương đương mà không cần phải báo trước.

Phần thưởng sẽ được gửi đến các Anh/ Chị theo khu vực & đến địa chỉ văn phòng làm việc chung của 
mỗi khu vực trong vòng 30 ngày sau khi BTC nhận được danh sách đăng ký của các Anh/Chị và 
hoàn tất xác định, kiểm tra danh sách hợp lệ theo thời hạn đăng ký nêu trên. 

Trong trường hợp có xảy ra bất kỳ tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Manulife Việt Nam.

Lưu ý:

1. Đại lý tham gia chương trình cần đạt tiêu chí về số lượng tối thiểu khách hàng kích hoạt mã số MOVE Key mới trong từng giai 
đoạn thi đua (6 MOVE Key mới được kích hoạt trong từng tháng). Thông tin khách hàng sẽ được xác thực dựa theo thông tin 
Đại Lý cung cấp cho ban tổ chức và thông tin từ hệ thống quản lý. Khách hàng ở đây bao gồm kể cả bản thân Đại Lý (nếu Đại 
Lý có hợp đồng Manulife hợp lệ và nhận được MOVE Key)

2. Mã MOVE Key là mã số duy nhất được cấp cho khách hàng có ít nhất 01 Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) trong ManulifeMOVE, 
được gửi qua tin nhắn SMS vào số điện thoại đăng ký của KH trên HĐBH.

3. Trường hợp Khách hàng chưa nhận được mã số MOVE Key, các Anh/Chị Đại Lý vui lòng hỗ trợ khách hàng liên hệ và 
đăng ký nhận MOVE Key qua một trong các kênh sau:

Email: ManulifeMOVE_Vietnam@manulife.com
Hotline: 0862 466 683 – 0867 466 683
Đăng ký qua trang web MOVE: https://www.manulife.com.vn/vi-move-support.html 

Chúc Anh/Chị nhiều sức khỏe, thành công!
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Bước 1
Tạo tài khoản, 
xác thực tài khoản

Bước 2
Kết nối với ứng dụng 
hoặc thiết bị đếm bước

Bước 3
Kích hoạt/sử dụng MOVE Key mới trong khoảng 
thời gian quy định (được tính từ ngày 
bắt đầu đến ngày kết thúc của từng đợt)


