
Kính gửi Quý khách ,
 
Chúng ta sắp bước vào những ngày mùa thu tháng 9 lịch sử, trên các ngả đường rợp
bóng cờ hoa chào mừng Tết độc lập - Ngày Quốc khánh 2/9!
 
Manulife kính chúc Quý khách hàng có một kỳ nghỉ lễ dài tràn ngập niềm vui, hạnh phúc
bên người thân cùng bạn bè, và luôn yên tâm với sự bảo vệ vẹn toàn của Manulife dù ở
bất cứ đâu trên mảnh đất độc lập hình chữ S.
 
Trân trọng,
Manulife Việt Nam



 

Giải pháp bảo hiểm thai sản trực tuyến
 
Để mẹ bầu thêm an tâm vượt cạn, Manulife ra
mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến Max -
Khởi Đầu Bình An, bảo vệ người mẹ trước
những biến chứng hậu sản phổ biến, với mức
phí chỉ 250 nghìn đồng.

https://www.manulife.com.vn/vi/bao-hiem-online/manulife-shop/max-khoi-dau-binh-an.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[SepNewsletter]


Manulife được vinh danh là "Công ty Bảo
hiểm của Năm"
 
Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ
hàng đầu đến từ Canada, Manulife Việt Nam
vừa nhận được danh hiệu “Công ty Bảo hiểm
của Năm” tại Giải thưởng Asia Trusted Life
Agents & Advisers Awards lần thứ 7, năm
2022. Các sáng kiến chuyển đổi số hóa và đội
ngũ tư vấn chuyên nghiệp là những chiến lược
quan trọng của công ty để đáp ứng nhu cầu đa
dạng của khách hàng, và được đánh giá cao
tại Giải thưởng lần này.

 

Trăng vàng sáng, giải đố hay

Còn gì vui hơn khi cùng chơi đố vui trong đêm
trăng Trung thu. Trả lời 4 câu đố dí dỏm về
các dịch vụ của Manulife để có cơ hội nhận
được một trong 300 Voucher Got-it trị giá
50,000 VND!
Tham gia ngay tại đây hoặc quét mã QR bên
cạnh trước ngày 18/9/2022.

 

https://www.manulife.com.vn/vi/ve-chung-toi/giai-thuong.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[SepNewsletter]
https://interacty.me/projects/291f70ee78d27a0c


Tiết kiệm thời gian, quản lý hợp đồng dễ dàng với
ManuConnect

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

https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[SepNewsletter]
https://www.manulife.com.vn/vi/kien-thuc/ebook.html?utm_source=Inhouse_Email&utm_medium=Email&utm_campaign=[SepNewsletter]
tel:19001776


Trang web www.manulife.com.vn

Trang Facebook www.facebook.com/ManulifeVietnam
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