
Kính gửi Quý khách ,
 
Sắc hương mùa thu đã nhẹ nhàng chạm trên những con đường lớn, rải nắng óng ánh
trên đôi tay em bé chuẩn bị cho một năm học mới, hay thổi khẽ làn tóc người qua đường
vội vã chạy đà cho những tháng cuối năm.
 
Hãy cùng nhau bắt đầu một tháng mới phấn đấu hết mình cho sự nghiệp, tương lai tốt
hơn mỗi ngày và luôn vững tâm với sự bảo vệ của Manulife đồng hành cùng Quý khách
và gia đình trong mọi khoảnh khắc cuộc sống.
 
Trân trọng,
Manulife Việt Nam



Với việc đăng ký địa chỉ email, Quý khách có thể dễ dàng tìm kiếm lại các giao dịch đã
thực hiện cùng Manulife và luôn được cập nhật thông tin mới nhất về hợp đồng bảo
hiểm.
Hơn thế nữa, hãy đăng ký mới/ cập nhật địa chỉ email trước ngày 30/9/2022 để cùng
Manulife nối dài hành trình xanh tại Vườn Quốc Gia Bến En (Thanh Hóa).

 

Hành trình bình an cho mẹ và bé
 
Mỗi quá trình thai nghén và sinh nở
đều mang đến những bất ngờ và niềm
vui cho các mẹ bầu. Để mỗi lần đón
con chào đời bình an hơn, Manulife ra
mắt hai sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm
Trợ cấp thai sản và Bảo hiểm Bệnh
lý nghiêm trọng trẻ em bảo vệ toàn

https://www.manulife.com.vn/vi/khuyen-mai/moi-email-mot-rung-cay.html?utm_source=Iterable&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailCampaign2022


diện mẹ và bé trong suốt thai kỳ và
đến khi con lớn.

Xem hết thông tin hợp đồng chỉ
trong 1 trang
 
Manulife ra mắt bộ Thông tin cơ bản
Hợp đồng bảo hiểm, gói gọn trong
01 trang duy nhất, tất cả các thông tin
cơ bản cần thiết cho hành trình bảo vệ
một cách nhanh chóng, bảo mật và
thân thiện với môi trường.

 

Đố vui hay thưởng liền tay

Trả lời 3 câu hỏi ngắn về Hợp đồng
bảo hiểm điện tử (ePolicy) và có cơ
hội nhận được một trong 100
Voucher Got-it trị giá 50,000 VND!
Tham gia ngay tại đây hoặc quét mã
QR code bên cạnh trước ngày
24/8/2022.

Xem thêm về e-Policy

https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/service-docs/huong-dan-xem-thong-tin-hop-dong-bao-hiem-dien-tu.pdf
https://www.manulife.com.vn/vi/san-pham-bo-tro-bao-hiem-nhan-tho.html
https://forms.office.com/r/vLcVYiMJ1j
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/service-docs/huong-dan-xem-thong-tin-hop-dong-bao-hiem-dien-tu.pdf


 

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.

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 web www.manulife.com.vn

Trang Facebook www.facebook.com/ManulifeVietnam

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

https://www.manulife.com.vn/vi/kien-thuc/ebook.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[AugNewsletter]
tel:19001776
https://www.manulife.com.vn/
http://www.facebook.com/ManulifeVietnam
https://links.iterable.com/e/encryptedUnsubscribe?_r=84e709dc4e784df6ba538140611f959e&_s=TEST_MESSAGE_ID&_t=P5D_sjk3saR0PE05OhixaYpHj9gQKuNz3sVr59G0pivfq4qVhFAFOG4QSV4b50IH7Jic5WA8rG8XR3zNs3vZDGIxfxubJ_XCELQy29A7L4g%3D

