
Kính gởi Quý Khách hàng,

Manulife Việt Nam chính thức ra mắt tính năng “Nhận Tiền Nhanh Qua Tài Khoản Ngân Hàng 
24/7” với các tiện ích sau:

Quý khách sẽ nhanh chóng nhận được các khoản thanh toán 
liên quan đến Quyền lợi hợp đồng bằng hình thức chuyển 
khoản cá nhân ngay sau khi Công ty chấp thuận thanh toán. 

Nhanh chóng 
nhận được thanh toán 
qua tài khoản 
ngân hàng 24/7

Trụ sở chính Truy cập trực tuyếnHotline: 1900 1776
fb.com/ManulifeVietnam75 Hoàng Văn Thái

P. Tân Phú, Q. 7
Tp. Hồ Chí Minh manulife.com.vn

(028) 54166888

Thời gian chờ thanh toán chỉ còn vài phút, đối với với số tiền 
thanh toán lên đến 300 triệu đồng thông qua Hệ thống 42 
ngân hàng thành viên của NAPAS. 

Rút ngắn thời gian 
chờ thanh toán 

Khách hàng được cập nhật thông báo về trạng thái giao dịch 
qua SMS khi lựa chọn hình thức chuyển khoản và kịp thời 
điều chỉnh đối với trường hợp sai thông tin tài khoản.

Cập nhật thông báo
trạng thái giao dịch
qua SMS 

Quý khách chủ động chọn hình thức nhận thanh toán
Ủy Nhiệm Chi. Quý khách vui lòng mang theo Chứng minh 
nhân dân/ Hộ chiếu đến ngân hàng để nhận tiền mặt sau khi 
Manulife gửi thông báo qua tin nhắn SMS.

Chủ động chọn
hình thức nhận
thanh toán 

Trong trường hợp lệnh thanh toán chưa được xử lý vì bất kỳ sự cố nào, thư điện tử sẽ được tự 
động gửi đến nhân viên phụ trách của Manulife để hỗ trợ Quý khách kịp thời.

Manulife tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường ra mắt hình thức thanh 
toán trực tuyến 24/7 cho khách hàng. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về số hóa 
và đặt khách hàng làm trọng tâm của Manulife tại thị trường Việt Nam. 




