
Kính gửi Quý khách ,
 
Trong năm 2022, chính sự đồng hành của Quý khách đã giúp Manulife trở thành “Công ty
Bảo hiểm của Năm” tại Giải thưởng Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2022,
cũng như các giải thưởng uy tín khác như:
 



 



Chọn bảo vệ đầu năm, rinh về quà cực chất!
 
Bắt đầu năm mới 2023 bằng sự bảo vệ toàn diện từ Manulife. Hơn thế nữa, với mỗi hợp
đồng bảo hiểm trên 30 triệu, Quý khách sẽ nhận ngay E-Voucher Got It trị giá 3.000.000
VND (đến hết 31/01/2023) và cơ hội bốc thăm trúng các giải thưởng có giá trị:

Voucher du lịch châu Âu cho 02 người
Xe Vespa GTS Super Sport 150
Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB

Tìm hiểu thêm

https://www.manulife.com.vn/content/insurance/vn/vi/khuyen-mai/khuyen-mai-buoc-den-hanh-phuc.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]


Manulife cập nhật Quyền lợi Trợ cấp y tế nội trú

Cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình sức
khoẻ cộng đồng, từ ngày 5/12/2022, Manulife có những
điều chỉnh về số ngày chi trả quyền lợi trợ cấp y tế đối
với 9 bệnh lý thường gặp.

Tìm hiểu thêm

Món quà ưu đãi đón chào năm mới dành riêng
cho khách hàng Manulife

Nhập ngay mã “HAPAKU12” để nhận ngay Muối ngâm
chân thảo dược từ Hapaku (túi 450G) với đơn hàng
mua sắm trực tuyến từ 300.000 VNĐ tại website
Hapaku.
 
Lưu ý: Nhập mã tại bước thanh toán. Mã ưu đãi kéo
dài đến 15/03/2023 với số lượng có hạn.

Tìm hiểu thêm

  Game năm mới "cày"
khó hơn năm xưa?

Hãy nhanh tay “phá đảo” game năm mới bằng cách
trả lời 4 câu hỏi ngắn về bảo mật thông tin cá nhân.

https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/service-docs/Cap_nhat_quyen_loi_tro_cap_y_te_noi_tru.pdf
https://hapaku.vn/products/qua-tang-danh-rieng-cho-khach-hang-manulife-muoi-ngam-chan-thao-duoc-tui-450g
https://hapaku.vn/?utm_source=email&utm_medium=hapaku&utm_campaign=freegift&utm_id=hapaku_manulife


 

100 người chơi có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ
nhận ngay voucher Momo trị giá 200K.
Tham gia ngay tại đây hoặc quét mã QR code bên
cạnh trước ngày 15/01/2023.
 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết
Quý khách vui lòng liên hệ

Đường dây nóng 1900 1776

Địa chỉ 75 Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí
Minh

Trang
ManuConnect

www.hopdongcuatoi.manulife.com.vn

Trang web www.manulife.com.vn

Trang Facebook www.facebook.com/ManulifeVietnam

Bạn không muốn nhận thêm email từ Manulife? Vui lòng bấm vào đây
Xem email đầy đủ tại đây 

https://interacty.me/projects/7fa151df6e5014c6
tel:19001776
https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login
https://www.manulife.com.vn/
http://www.facebook.com/ManulifeVietnam
https://links.iterable.com/e/encryptedUnsubscribe?_r=84e709dc4e784df6ba538140611f959e&_s=TEST_MESSAGE_ID&_t=P5D_sjk3saR0PE05OhixaYpHj9gQKuNz3sVr59G0pitleW-4UGpRgTs3GsSIgsPLl3e23lA2eJFbbiaM4p6-otXTHDI_zyJcA6z3abHJhsE%3D
https://links.iterable.com/e/evib?_t=84e709dc4e784df6ba538140611f959e&_m=TEST_MESSAGE_ID&_e=P5D_sjk3saR0PE05OhixaYpHj9gQKuNz3sVr59G0pit7NbluZvpRsSh8IOkWL70i

