
Kính gửi Quý khách ,
 
Mỗi bước chân trên hành trình phát triển sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau những lần thử
thách. Thái độ tích cực là yếu tố giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
 
Trong quá trình trải nghiệm ấy sẽ luôn có Manulife đồng hành cùng quý khách, giúp quý
khách vững tin đối mặt với vô vàn thử thách bằng những giải pháp bảo vệ toàn diện cả
về tinh thần và sức khỏe.
 
Trân trọng,
Manulife Việt Nam



Cùng Manulife Bước Đến Hạnh Phúc
 
Từ ngày 01/10/2022 – 31/10/2022, Manulife mang đến chương trình Bước đến hạnh
phúc cùng phần quà vô cùng giá trị - Voucher Got It 3,000,000 VND cho tất cả khách
hàng mua thêm/mua mới các sản phẩm bảo hiểm của Manulife thỏa điều kiện trong thời
gian chương trình.

Tìm hiểu thêm

 

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


 
Quản lý thông tin dễ dàng hơn với
Manuconnect
 
Nhằm giúp khách hàng nhanh chóng nhận
dạng và tìm kiếm thông tin, trang
Manuconnect được cập nhật tên đầy đủ cho
thẻ trình duyệt và thêm ba loại thư thông báo
mới gồm: Yêu cầu thanh toán bị Ngân hàng
hoàn trả, Thư thông báo quyền lợi ưu đãi
hoàn phí và Báo cáo tiến trình thay đổi Hợp
đồng.

Tìm hiểu thêm

Khởi đầu chắc chắn, vững bước tương lai
 
Sản phẩm bảo hiểm Món Quà Tương Lai của
Manulife, đính kèm với bộ đôi Bảo Hiểm Trợ
Cấp Thai Sản/Bệnh Lý Nghiêm Trọng Trẻ
Em sẽ đồng hành cùng gia đình trẻ trong việc
bảo vệ toàn diện cho con, chủ động trước mọi
rủi ro trong hành trình cuộc sống.

Tìm hiểu thêm

https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]
https://www.manulife.com.vn/vi/san-pham-dau-tu/bao-hiem-dau-tu/mon-qua-tuong-lai.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[Newsletter]


 
Trải nghiệm cuộc sống tốt hơn mỗi ngày
với MOVE 8.0
 
ManulifeMOVE vừa được nâng cấp phiên bản
8.0 với nhiều tính năng ưu việt. Điểm qua
những tính năng nổi bật sau đây, và đừng
quên cập nhật ứng dụng ngay hôm nay nhé!
Truy vấn thông tin hợp đồng bảo hiểm.
Dịch vụ và Thẻ bảo lãnh viện phí Manulife.
Tra cứu lịch sử giao dịch.

 Cập nhật MOVE 8.0 ngay! 

 

Nhanh mắt nhanh tay, ghép ngay ô chữ

Quý khách hãy nhanh tay sắp xếp các ô hình
để ghép thành một hình hoàn chỉnh.
200 khách hàng đầu tiên giải nhanh và đúng ô
chữ sẽ nhận Voucher Got-it trị giá 100,000
VND!
Tham gia ngay tại đây hoặc quét mã QR code
bên cạnh trước ngày 15/10/2022.

 

https://www.manulife.com.vn/vi/move/tai-ung-dung-move-va-cach-thuc-tham-gia-nhu-the-nao.html?shortlink=PressRelease&pid=SMS&c=Press_release
https://interacty.me/projects/504a65e90572a7e6


Hoàn thiện kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực tài chính
với các ebook (sách điện tử) hữu ích cho kế hoạch
kiến tạo tài sản và tích lũy tài chính.

Tải ngay!

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