
Cùng tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ môi trường mà 
Manulife đã thực hiện và có cơ hội trúng một trong 300 
phần quà trị giá 100.000 VND khi gửi câu trả lời đúng và 
sớm nhất!

Hoặc quét mã QR code bên cạnh trước ngày 25/4/2022.

Các giải thưởng của Manulife Việt Nam

Truy cập ManuConnect

Kích hoạt MOVE

Tham gia ngay

Kính gửi Quý khách, 

Sống xanh, trao tặng những giá trị bền vững chính là món quà tuyệt vời nhất 
dành cho thế hệ tương lai.

Mỗi suy nghĩ, lựa chọn hay hành động bảo vệ môi trường hôm nay sẽ tạo ra sự 
thay đổi trong nhiều thế hệ mai sau. Hãy cùng Manulife lan tỏa đi thông điệp của 
của Ngày Trái Đất (22/04/2022) - Đầu tư cho hành tinh của chúng ta - lựa chọn 
những giải pháp số hóa, bảo vệ môi trường, kiến tạo tương lai xanh tốt hơn 
mỗi ngày.

Trân trọng,
Bộ phận Chăm sóc Khách hàng

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

365 ngày tốt đẹp hơn cùng Manulife

Đố vui hay, thưởng liền tay

Đầu tư chuyển đổi số hóa, Manulife cùng khách hàng lựa chọn giải pháp 
thân thiện với hành tinh xanh

Manulife Việt Nam đã chính thức hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xanh bao gồm: 
trang Thông tin khách hàng ManuConnect, trang Đóng phí bảo hiểm trực 
tuyến Digital Payment và ứng dụng Chăm sóc khách hàng và tặng thưởng 
ManulifeMOVE, để mang tới những trải nghiệm khách hàng tối ưu và thực hiện 
trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Manulife đóng góp 5,000 cây vào bầu khí quyển xanh

Chuỗi thử thách “MOVE vì Việt Nam Tốt hơn mỗi ngày” 
đã chính thức khép lại, nhưng tinh thần vận động, truyền 
tải thông điệp xanh sẽ tiếp tục thông qua 5,000 cây xanh 
được người dùng ManulifeMOVE đóng góp tại rừng Xuân 
Liên, tỉnh Thanh Hóa. Tải và kích hoạt MOVE ngay để vận 
động tốt hơn mỗi ngày!

Manulife được vinh danh với những đóng góp vì 
tương lai bền vững

Dẫn đầu thị trường về giải pháp số hóa không chỉ là chiến 
lược kinh doanh mà còn thể hiện trách nhiệm của Manulife 
với cộng đồng, xứng đáng với giải thưởng Công ty Bảo 
hiểm Nhân thọ có chương trình Trách nhiệm Xã hội 
Doanh nghiệp (CSR) tốt nhất năm 2021.

Đáp án Minigame tháng 03/2022

Xem ngay

https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login
https://www.manulife.com.vn/vi/move/tai-ung-dung-move-va-cach-thuc-tham-gia-nhu-the-nao.html
https://forms.office.com/r/UYgtwRj6Q2
https://www.manulife.com.vn/vi/ve-chung-toi/ve-manulife.html
https://d15k2d11r6t6rl.cloudfront.net/public/users/Integrators/669d5713-9b6a-46bb-bd7e-c542cff6dd6a/84e709dc4e784df6ba538140611f959e/Ket%20qua%20Minigame_Ban%20tin%20Khach%20hang%20thang%203_2022.pdf

