
Kính gửi Quý khách ,
 
Ngày 8/3 là dịp để cả thế giới tôn vinh phụ nữ, Manulife trân trọng dành lời chúc chân
thành nhất tới Quý khách hàng và những người phụ nữ thân yêu luôn có sức khỏe dồi
dào, hạnh phúc rạng ngời và lan tỏa sức ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống.
 
Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý khách và các chị em phái đẹp xây dựng lối sống
tốt đẹp mỗi ngày với những giải pháp bảo vệ toàn diện cả về sức khỏe và tinh thần.
 
Trân trọng,
Bộ phận Chăm sóc Khách hàng



365 ngày tốt đẹp hơn cùng Manulife!

 

 

Quản lý hợp đồng dễ dàng với ManuConnect mới
ManuConnect phiên bản mới cung cấp cho Quý khách
hàng nền tảng trực tuyến bảo mật, thân thiện và thuận
tiện để tìm kiếm, quản lý và lưu trữ tất cả các thông tin
cần thiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

 

 

Nhân đôi lợi ích - Bảo vệ song toàn
Bộ đôi sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mở rộng Bệnh lý
nghiêm trọng mở rộng và Trợ cấp y tế mở rộng mang
tới những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn,
bảo vệ đến 85 tuổi và chi trả Quyền lợi y tế đặc biệt dựa
trên tiêu chí điều trị hoặc phẫu thuật.
 

Đố vui hay - Thưởng liền tay

https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login
https://www.manulife.com.vn/vi/san-pham-bo-tro-bao-hiem-nhan-tho/bao-hiem-benh-ly-nghiem-trong-mo-rong.html?utm_source=Newsletter&utm_medium=Link&utm_campaign=[Silverrider_Generic]-all
https://www.manulife.com.vn/vi/san-pham-bo-tro-bao-hiem-nhan-tho/bao-hiem-tro-cap-y-te-mo-rong.html?utm_source=Newsletter&utm_medium=Link&utm_campaign=[Silverrider_Generic]-all


 

Dành tặng riêng Khách hàng Manulife!
 
Hãy quét mã QR hoặc nhấp link để tham gia trò chơi "Đố vui
hay - Thưởng liền tay" và sở hữu cơ hội nhận một trong 160
phần quà trị giá 100.000 VNĐ khi gửi câu trả lời đúng và sớm
nhất! Tham gia trước ngày 25/3/2022.

 

Đáp án của minigame tháng 02/2022

 

Các kênh đóng phí của Manulife

 

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

https://forms.office.com/r/CE4p5Sz3SM
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/669d5713-9b6a-46bb-bd7e-c542cff6dd6a/84e709dc4e784df6ba538140611f959e/Minigame%20B%E1%BA%A3n%20tin%20Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20th%C3%A1ng%202%20-%20Answer.pdf
https://www.manulife.com.vn/vi/dich-vu/cac-kenh-dong-phi-bao-hiem.html


 

 

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_sjk3saR0PE05OhixaYpHj9gQKuNz3sVr59G0pisvaBL626awohhmNJMRNunkn65TBq1X_jpv9bPWWC3zFwJawkGhk6sD1Z3sMNFX8Fw%3D

