
Kính gửi Quý khách ,
 
Thư điện tử (email), tin nhắn hay cuộc gọi có nội dung lừa đảo nhằm mục đích chiếm
đoạt thông tin cá nhân có thể tấn công bất kỳ ai trong mỗi chúng ta.
 
Quý khách hãy chủ động nâng cao tinh thần cảnh giác và đảm bảo dữ liệu cá nhân trên
không gian mạng bằng cách tuyệt đối giữ bí mật các thông tin cá nhân, bao gồm nhưng
không giới hạn như: tên tài khoản, số điện thoại hay mật khẩu đăng nhập, và thực hành
theo các khuyến nghị an toàn thông tin bên dưới.



Dấu hiệu nhận biết thư điện tử, tin nhắn hay cuộc gọi lừa
đảo?

Thư điện tử, tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu cung cấp
thông tin cá nhân, bao gồm số tài khoản ngân hàng, tên
tài khoản, mật khẩu.
Thư điện tử, tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo trúng
thưởng, mời gọi quyên góp, giao nhận bưu gửi hoặc
thông báo hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng.
Thư điện tử, tin nhắn hoặc cuộc gọi hối thúc người nhận
hoàn thành một hành động cấp bách.
Thư điện tử, tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu cung cấp
mã OTP hoặc ấn vào các đường dẫn lạ nằm ngoài địa
chỉ chính thức của công ty (manulife.com).

Báo cáo ngay dấu hiệu lừa đảo
 
Manulife không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá
nhân, bao gồm tên tài khoản, mật khẩu hoặc số tài khoản ngân
hàng qua thư điện tử, điện thoại. Các thông tin liên quan đến
hợp đồng bảo hiểm đều được gửi qua thư thông báo trong mục
“Thông báo” trên trang Thông tin khách hàng ManuConnect.
 
Khi gặp bất cứ dấu hiệu đáng ngờ nào, hãy báo cáo ngay cho
chúng tôi qua hotline Manulife 1900 1776 hoặc qua hòm mail
khachhang@manulife.com.

Chúng tôi mong rằng với sự hỗ trợ của Manulife, Quý khách và gia đình sẽ luôn được
bảo vệ toàn vẹn cả về sức khỏe và an ninh mạng.
 
Trân trọng,
Manulife Việt Nam

tel:19001776
mailto:chamsockhachhang@manulife.com


 

An toàn mỗi ngày, may mắn đầy tay

Trả lời 3 câu hỏi ngắn về cách để luôn giữ an toàn
thông tin cá nhân trên không gian mạng và có cơ hội
nhận được một trong 200 Voucher Got-it trị giá
50,000 VND!
Tham gia ngay tại đây hoặc quét mã QR code bên
cạnh trước ngày 24/7/2022.

Quà tặng nhân ngày Quốc khánh Canada

Nhân kỷ niệm 155 ngày Quốc khánh Canada
(1/7/2022), Manulife Việt Nam gửi tặng 1 ưu đãi đặc
biệt, thay lời cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng
thương hiệu công ty bảo hiểm nhân thọ Canada đầu
tiên tại Việt Nam.
 
Tặng 01 gối chườm thảo dược trị giá 430.000 VNĐ*
cho đơn hàng từ 500,000 VND tại đây hoặc nhập mã:
MANUVIP khi mua sắm tại www.hapaku.vn
Hạn sử dụng: 30.08.2022
 
*Vui lòng liên hệ hotline 028 674 66683 để được hỗ trợ

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

 

   

https://forms.office.com/r/jfNM6Sjpc8
https://bit.ly/QuatangHAPAKU
http://www.hapaku.vn/
tel:02867466683


 

Đường dây nóng
 

1900 1776
 

 

 

 

Địa chỉ
 

 

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

 

 

 

 

Trang web
 

 

www.manulife.com.vn/vi/move.html
 

 

 

 

Trang Facebook
 

 

www.facebook.com/ManulifeVietnam
 

Bạn không muốn nhận thêm email từ Manulife? Vui lòng bấm vào đây

tel:19001776
http://www.manulife.com.vn/vi/move.html
http://www.facebook.com/ManulifeVietnam
https://links.iterable.com/e/encryptedUnsubscribe?_r=84e709dc4e784df6ba538140611f959e&_s=TEST_MESSAGE_ID&_t=P5D_sjk3saR0PE05OhixaYpHj9gQKuNz3sVr59G0pivfq4qVhFAFOG4QSV4b50IHw2Bl-jyxdR-q2AIcKwbJTUM6EyM0oa-R6Krf8FMGg2M%3D

