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Manulife Việt Nam ra mắt bộ sản phẩm sẵn sàng cho trạng 

thái bình thường mới 

Manulife Việt Nam vừa ra mắt Bộ Sản Phẩm Bổ Trợ Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro mới, thiết 

thực với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Bộ sản phẩm bổ trợ này mang đến các 

lợi ích ưu việt với các tính năng bảo vệ nhiều hơn, giá trị tích lũy cao hơn và linh hoạt hơn, phù 

hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. 

Bộ Sản Phẩm Bổ Trợ Khấu Trừ Phí Bảo Hiểm Rủi Ro sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của 

khách hàng khi được mua kèm với sản phẩm “Manulife – Điểm Tựa Đầu Tư” và các sản phẩm 

bảo hiểm liên kết chung, mang lại nhiều sự lựa chọn với chi phí phù hợp. 

Bộ Sản Phẩm này giúp gia tăng giá trị của gói bảo hiểm chính. Thêm vào đó, phí bảo hiểm của 

bộ sản phẩm bổ trợ mới này sẽ được cộng dồn vào giá trị của sản phẩm chính mang đến một 

hình thức tiết kiệm độc đáo cho khách hàng.  

Được phát triển dựa vào những thay đổi về nhu cầu và hành vi của khách hàng để thích nghi 

với trạng thái “bình thường mới”, bộ sản phẩm bổ trợ khấu trừ phí bảo hiểm rủi ro sẽ đáp ứng 

các nhu cầu bảo hiểm tích hợp đầu tư và tích lũy cho khách hàng và người thân. 

Ông Phùng Bá Khang - Giám đốc Sản phẩm của Manulife Việt Nam, hào hứng chia sẻ về Bộ 

sản phẩm bổ trợ thế hệ mới giúp định hình lại các giải pháp bảo hiểm và khơi dậy niềm tin của 

người tiêu dùng. 

“Việc điều chỉnh những quyền lợi sản phẩm cốt lõi dựa vào nhu cầu và cảm nghĩ của khách 

hàng đã giúp chúng tôi cá nhân hóa các giải pháp bảo hiểm của mình, đồng thời thích ứng với 

sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm hiện nay. Bộ Sản Phẩm Bổ Trợ Khấu Trừ Phí 

Bảo Hiểm Rủi Ro mới của Manulife Việt Nam đã được cải tiến hơn nhằm mang đến sự bảo vệ 

toàn diện, an tâm về sức khỏe và tài chính cho từng khách hàng” Ông Khang chia sẻ. 

Bộ sản phẩm bổ trợ thế hệ mới bao gồm 6 sản phẩm như bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng nâng 

cao, bảo hiểm ung thư giai đoạn cuối, bảo hiểm trợ cấp y tế, bảo hiểm tử vong, bảo hiểm tử 

vong hoặc thương tật toàn bộ và nhóm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí. Mỗi sản phẩm bổ trợ đều có 

những giá trị riêng biệt hứa hẹn sẽ giúp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 

Ngoài ra, với giải pháp số hóa eClaims của Manulife Việt Nam, khách hàng có thể nộp yêu cầu 

bồi thường bảo hiểm trực tuyến và nhận Quyền lợi bảo hiểm nhanh hơn bao giờ hết.  

“Cuộc sống không ngừng thay đổi có thể mang đến những rủi ro không thể lường trước, và 

chúng ta cần phải liên tục thích ứng với nó. Luôn sẵn sàng cho những điều bình thường mới 

chính là lời nhắc nhở quan trọng đối với mọi người. Manulife Việt Nam luôn đồng hành để 

mang đến sự bảo vệ toàn diện dành cho khách hàng, gia tăng giá trị tiết kiệm và sự linh hoạt 

trong các kế hoạch bảo hiểm và đầu tư.” Ông Khang cho biết. 

Tìm hiểu thêm về những giải pháp tối ưu tại www.manulife.com.vn hoặc trò chuyện cùng các tư 

vấn viên Manulife nhé. 

http://www.manulife.com.vn/


 
 
 
Thông tin về Manulife Việt Nam 
Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng dễ dàng đưa ra các quyết định 
đúng đắn để bảo vệ sức khỏe, gia tăng tài sản và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Hành trình 
chuyển đổi số hóa, đặt khách hàng làm trọng tâm thể hiện qua các giải pháp sản phẩm và dịch 
vụ bảo hiểm cải tiến vượt trội cung cấp cho người dân Việt Nam để an tâm tận hưởng cuộc sống 
tốt hơn mỗi ngày. Với hơn 1 triệu khách hàng, trên 50.000 đại lý, các đối tác chiến lược phân 
phối sản phẩm bảo hiểm và mạng lưới 86 văn phòng trên khắp cả nước, Manulife tự hào với lịch 
sử 21 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Trải 
nghiệm thêm tại www.manulife.com.vn.  
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