
Kính gửi Quý khách hàng,

Chào Xuân Nhâm Dần, Manulife Việt Nam kính chúc Quý khách và Gia đình năm mới 
vui trong sức khoẻ, hạnh phúc trong mỗi khoảnh khắc và thành công trong mọi 
quyết định! 

Manulife mong muốn được tiếp tục góp phần tạo nên 365 ngày tốt đẹp hơn với những 
khởi đầu mới trong hành trình vẹn toàn cuộc sống của Quý khách và Gia đình.

Chúc Mừng Năm Mới 2022!

Trân trọng,
Bộ phận Chăm sóc khách hàng

Cùng Move vì Việt Nam Tốt Hơn Mỗi Ngày!

Mỗi bước nhỏ tạo nên đóng góp lớn! Khi hoàn thành 
mỗi thử thách vận động trên ManulifeMOVE, Manu-
life Việt Nam sẽ đại diện góp trồng một cây xanh 
cho rừng Xuân Liên, tỉnh Thanh Hoá.

MOVE càng nhiều, rinh quà càng lớn!
3 Đồng hồ thông minh Apple Watch Series 5
3.500 Quà tặng tại mỗi thử thách với phiên bản 
giới hạn, độc quyền ManulifeMOVE.

Tải ứng dụng ManulifeMOVE để tham gia ngay 
hôm nay. Chương trình hoàn toàn miễn phí.

Hơn thế nữa, hãy nhập mã MANULIFE20 tại đây
khi Quý khách đăng ký Giải Marathon Quốc tế 
Manulife Danang 2022 trước ngày 21/01/2022.

Hưởng ứng "Tết trồng cây" cùng Manulife

Tiếp tục lan tỏa thông điệp vì Việt Nam tốt hơn mỗi 
ngày, từ ngày 1/11/2021- 28/02/2022, với những 
khách hàng đăng ký mới/cập nhật email, Manulife 
sẽ đại diện trồng mới một cây xanh tại Vườn Quốc 
Gia Bạch Mã - tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hãy đăng ký mới hoặc cập nhật email tại đây.

365 ngày tốt đẹp hơn cùng Manulife

Rộn ràng xuân tới - Năm mới rinh quà

Tải ứng dụng

Tim hiểu thêm

Quý khách đã biết bí quyết quản lý hợp đồng 
bảo hiểm dễ dàng với ManuConnect chưa?

Trả lời 3 câu hỏi vui về ManuConnect để có cơ hội 
trúng một trong 20 phần quà trị giá 100.000 VND. 
Tham gia ngay tại đây hoặc quét mã QR code 
bên cạnh.

Thời gian nhận đáp án: 
từ nay đến hết ngày 25/01/2022

Tim hiểu thêm

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

Đường dây nóng

Điạ chỉ

Trang Facebook

1900 1776

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

Trang web www.manulife.com.vn

www.facebook.com/ManulifeVietnam
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