
Ghép các cặp hình giống nhau để nhận ngay một trong 
300 phần quà trị giá 100.000 VND khi gửi câu trả lời đúng 
và sớm nhất!
Tham gia trước ngày 12/5/2022.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Xem kết quả tháng 4

Kính gửi Quý khách, 

Tháng năm đã đến, gõ cửa một mùa hè rực rỡ cùng sự háo hức mong chờ 
những ngày nghỉ lễ thật dài.

Manulife kính chúc Quý khách và gia đình sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi vui 
vẻ, trải nghiệm thú vị và nạp đầy thanh năng lượng tích cực để sẵn sàng cho 
mục tiêu thành công và sự nghiệp 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

Nhanh tay tinh mắt, thử tài ngay!

Ra mắt tính năng mới trên ManuConnect

Không chỉ quản lý hợp đồng dễ dàng hơn, 3 tính năng giao dịch mới trên ManuCo-
nnect cho phép khách hàng chủ động:

Đăng ký tài khoản ngân hàng để nhận các khoản chi trả từ Manulife
Rút giá trị hợp đồng
Yêu cầu khoản vay

Manulife đồng hành cùng mẹ bầu vượt cạn

Quyền lợi bổ sung chăm sóc thai sản cho mẹ bầu của 
Manulife được đánh giá là một trong những gói bảo hiểm 
tốt nhất trên thị trường hiện nay. Các sản phẩm bảo hiểm 
sức khỏe của chúng tôi đã và đang mang tới những hỗ trợ 
tối ưu cho mẹ bầu an tâm trong suốt thai kỳ.

Hơn 9,000 người cùng Manulife lan tỏa thông điệp 
sống khỏe

Chuỗi thử thách vận động “MOVE vì Việt Nam – Tốt hơn 
mỗi ngày” đã thu hút hơn 9,000 người thúc đẩy thói quen 
vận động lành mạnh và lan tỏa thông điệp rèn luyện sức 
khỏe để luôn sẵn sàng cho mọi thành công trong tương lai.

Trải nghiệm các 
giao dịch 
trực tuyến mới trên
ManuConnect

https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/login
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/announcement/ket-qua-minigame-bang-tin-khach-hang-4-2022.pdf
https://www.manulife.com.vn/vi/kien-thuc/cac-loai-bao-hiem-cho-ba-bau-tot-nhat-ve-quyen-loi-thai-san.html



