THỂ LỆ CHƢƠNG TRÌNH

NÓNG CÙNG CƠN MƢA QUÀ TẶNG HÈ

1.

Đối tƣợng áp dụng:

Dành cho Khách hàng tham gia mới tất cả các sản phẩm bảo hiểm của Manulife (ngoại
trừ sản phẩm bảo hiểm tặng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB VisaCard, SCB
MasterCard).
2.

Thời gian Chƣơng trình khuyến mãi:

-

Thời gian nộp phí và hồ sơ phát hành Hợp đồng bảo hiểm: từ ngày 26/04/2018 đến
hết ngày 15/06/2018.
Thời gian phát hành Hợp đồng bảo hiểm: Từ ngày 26/04/2018 đến hết ngày
30/06/2018 và được chia thành các giai đoạn như sau:

-

Giai
đoạn

Thời gian phát hành Hợp đồng

Thời gian chốt FYP của từng
Hợp đồng

1

Từ 26/04/2018 đến hết 31/05/2018

Tính đến hết ngày 12/07/2018

2

Từ 01/06/2018 đến hết 30/06/2018

Tính đến hết ngày 12/08/2018

3.

Đối tƣợng áp dụng: dành cho Khách hàng tham gia mới tất cả các sản phẩm bảo
hiểm của Manulife (ngoại trừ sản phẩm bảo hiểm tặng cho chủ thẻ tín dụng quốc tế
SCB VisaCard, SCB MasterCard).

4.

Địa bàn áp dụng: Chương trình khuyến mãi tại các tỉnh thành sau:
-

An Giang
Bà Rịa – Vũng
Tàu
Bắc Ninh

-

Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Thuận
1

-

- Cà Mau
- Đà Nẵng
Đắk Lắk
Đồng Nai

5.

Đồng Tháp
Long An
Gia Lai
Nghệ An
Hải Dương
Quảng Ninh
Hải Phòng
Tiền Giang
Khánh Hòa
Tp.Cần Thơ
Kiên Giang
Trà Vinh
Cơ cấu chƣơng trình khuyến mãi:

-

Vĩnh Long
Hà Nội
Tp.HCM
Thanh Hóa
Thái Bình.

STT

Phí bảo hiểm (FYP)/ Hợp đồng

Quà tặng/ Hợp đồng

1

Từ 20 triệu đồng
đến dưới 30 triệu đồng

01 Phiếu mua hàng siêu thị Big C
trị giá 800.000 đồng

2

Từ 30 triệu đồng
đến dưới 50 triệu đồng

01 Phiếu mua hàng siêu thị Big C
trị giá 1.500.000 đồng

3

Từ 50 triệu đồng
đến dưới 100 triệu đồng

01 Phiếu mua hàng siêu thị Big C
trị giá 3.000.000 đồng

4

Từ 100 triệu đồng trở lên

01 Phiếu mua hàng siêu thị Big C
trị giá 5.000.000 đồng

6.

Quy định chung:

-

Các điều kiện nêu trên được áp dụng trên từng Hợp đồng bảo hiểm.
“FYP” là phí bảo hiểm thực thu (gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm tăng
cường (nếu có)) của năm đầu tiên theo định kỳ đóng phí của các hợp đồng bảo hiểm
đạt chuẩn.
Ngày nộp Hợp đồng bảo hiểm được dựa vào ngày nộp tại Quầy Dịch Vụ Khách
hàng của Manulife.
Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn phải được nộp trong thời gian Chương trình, phát
hành trong từng giai đoạn của chương trình và còn hiệu lực sau thời gian tự do xem
xét 21 ngày.
Hợp đồng được nộp và phát hành trước ngày 26/04/2018 và hủy trong giai đoạn từ
ngày 26/10/2017 đến hết ngày 30/06/2018; sau đó, được nộp và phát hành lại đối
với cùng loại sản phẩm bảo hiểm trong thời gian khuyến mãi sẽ không được tính
cho chương trình này (tính trên cùng 01 người được bảo hiểm) với tình trạng hợp
đồng là A và X.
Đối với các sản phẩm Gia Đình Tôi Yêu, phí bảo hiểm thực thu của năm đầu tiên
không bao gồm phí đóng thêm (Top-up) của các Hợp đồng bảo hiểm đạt chuẩn.
Trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm được thay đổi định kỳ đóng phí sau thời
điểm chốt thưởng, dẫn đến giảm phí FYP và giảm giá trị quà tặng tương ứng,
Manulife có quyền kiểm tra lại và tiến hành thu hồi phần giá trị quà tặng chênh lệch
(nếu có).

-

-

-

2

-

-

7.

Quà tặng không được đổi trả hoặc quy đổi thành tiền. Chủ hợp đồng sẽ không được
hoàn tiền trong trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng không hết giá trị của phiếu
mua hàng.
Trong trường hợp quà tặng được nêu tại mục 4 không có sẵn tại địa bàn diễn ra
chương trình khuyến mãi, Manulife sẽ cung cấp phiếu mua hàng thay thế hoặc hàng
hóa thay thế có giá trị tương đương và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.
Hình thức trao quà:
SCB sẽ phối hợp với Manulife trao tặng quà trực tiếp đến từng Khách hàng đủ điều
kiện nhận thưởng

8.

Giải đáp thắc mắc:
Tổng đài SCB 24/7: 1900 1560 hoặc 1800 5454 38

Đến ngay Điểm Giao dịch SCB gần nhất để đƣợc tƣ vấn giải pháp bảo vệ cho
Gia đình bạn!
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