
Quyết định vì sự an toàn của bạn

Sự An toàn và Quyền lợi của Khách hàng, Đối tác, Nhân viên và Cộng đồng luôn là ưu tiên 

hàng đầu của chúng tôi.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của Khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

và tuân thủ theo Chỉ thị 16 đối với thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trân trọng thông báo

kế hoạch hoạt động dịch vụ khách hàng như sau:

Tạm thời đóng cửa

Từ 0h00, ngày 9/7/2021 đến khi có

thông báo mới nhất.

Đồng hành cùng Việt Nam chiến đấu đẩy lùi dịch bênh COVID-19, Manulife đã ủng hộ gần 3,2 tỷ

đồng vào “Quỹ Vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19”.

Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi diễn biến dịch bệnh COVID-19 và thực hiện những kế hoạch hoạt

động bổ sung, bảo đảm dịch vụ khách hàng được duy trì liên tục và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

Hãy bảo vệ sức khỏe bản thân và liên tục kết nối với Manulife Việt Nam.

Trân trọng,

Manulife Việt Nam

Trong thời gian này, chúng tôi khuyến khích Quý khách hàng trải nghiệm các Dịch vụ trực tuyến 

của Manulife để đảm bảo sự an toàn và tiện lơi.

Thanh toán Phí

Bảo hiểm

Trực tuyến

Truy cập tại đây

Yêu cầu Giải quyết

Quyền lợi Bảo hiểm

trực tuyến

(eClaims)

Truy cập tại đây

Quản lý

Hợp Đồng Của Tôi

(ManuConnect)

Truy cập tại đây

Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của Công ty vẫn hoạt động bình thường từ 8h30 đến 18h00 

tất cả các ngày trong tuần.

Tất cả các văn phòng và

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tại

Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian

https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/cws/Page?action=vn_cws_online_payment&startURL=%2Fcws%2Fpage%3Faction%3Dvn_cws_online_payment
https://boithuongbaohiem.manulife.com.vn/
https://hopdongcuatoi.manulife.com.vn/cws/Page?app=vn_cws

