
Kính gửi Quý khách,

Chúng ta có thể in dấu chân ở muôn nơi, nhưng chỉ có một chốn duy nhất mỗi 
người đều hướng về, đó chính là tình thân gia đình.

Tết Nguyên Tiêu và ngày lễ Tình Nhân đang tới gần, Manulife kính chúc Quý khách 
hàng sẽ được ở bên cạnh những người thân yêu để cùng nhau tạo nên những kỉ 
niệm ấm áp trong ngày đặc biệt này!

Hơn thế nữa, hãy tạo bất ngờ cho người yêu thương với hàng nghìn phần quà may 
mắn đầu năm từ chương trình “MOVE lì xì khủng” và khi tham gia minigame ở cuối 
bản tin tháng 2 này!

Trân trọng,
Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

Mở rộng đặc quyền khách hàng khi đóng phí với 
Ngân hàng VietinBank

Bên cạnh 5 ngân hàng liên kết hiện tại, từ tháng 1/2022, 
khách hàng Manulife có thể thanh toán phí bảo hiểm và 
các phí khác qua các kênh thanh toán của VietinBank 
với các đặc quyền sau:

Miễn phí giao dịch
Giao dịch bằng số hợp đồng, truy vấn thông tin phí 
và cập nhật phí ngay lập tức
Thanh toán trực tuyến với ứng dụng VietinbankiPay 
hoặc nộp tiền mặt tại hơn 1000 chi nhánh/phòng 
giao dịch của Vietinbank trên toàn quốc

Hưởng ứng "Tết trồng cây" cùng Manulife

Mở ra năm mới 2022 đầy sắc xuân khi đăng ký email và 
cùng Manulife gieo trồng một mầm cây xanh tại Vườn 
Quốc Gia Bạch Mã – tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương trình sẽ sớm kết thúc vào ngày 28/2/2022.

365 ngày tốt đẹp hơn cùng Manulife

Rước lộc đầu năm
Nhận lì xì xịn

Hàng nghìn voucher Shopee 199K

Rộn ràng xuân tới - Năm mới rinh quà

Kích hoạt ngay!

Trả lời 3 câu hỏi thú vị về thanh toán phí bảo hiểm tại đây 
để cùng Manulife lan tỏa bí quyết giữ hợp đồng bảo hiểm 
đơn giản, thuận tiện. 

300 lì xì may mắn, trị giá 50.000 VND sẽ được gửi tặng 
những khách hàng có câu trả lời đúng và sớm nhất!

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

Đáp án của minigame tháng 01/2022

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

Trang web www.manulife.com.vn

www.facebook.com/ManulifeVietnam

Xem ngay!
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