
Khởi Đầu
Bình An

Tài liệu giới thiệu sản phẩm 

Cùng mẹ sẵn sàng,
chào đón con yêu 



Với mỗi người mẹ, mang thai con 
là một điều linh thiêng và đẹp đẽ.
Bên cạnh quá trình dưỡng thai, thời kỳ hậu sản đóng vai trò vô 
cùng quan trọng để mẹ mau bình phục và tiếp tục đồng hành 
cùng em bé trong chặng đường đời mới.

Cam kết đồng hành cùng gia đình và bảo vệ người mẹ cho 
đến sau khi sinh con, Manulife giới thiệu sản phẩm Khởi Đầu 
Bình An với nhiều ưu điểm vượt trội:

Quyền lợi bảo vệ   
mẹ bầu trước 
những biến chứng 
hậu sản phổ biến

Phí bảo hiểm      
hấp dẫn phù hợp 
với đa số gia đình.

Thẩm định đơn 
giản với 4 câu hỏi 
không yêu cầu   
báo cáo y tế

Quyền lợi bảo hiểm 
tử vong và tử vong 
do Tai Nạn trong 
suốt thời hạn      
hợp đồng.
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Hãy cùng Manulife khám phá sản phẩm bảo hiểm bảo vệ 
người mẹ một cách toàn diện.

(*) Tham khảo quy tắc, điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết. Đơn vị: VNĐ

Quyền lợi 

Bảo hiểm tử vong 

Bảo hiểm trợ cấp 
Nằm Viện

Quyền lợi bảo hiểm(*)

25 triệu 
50 triệu 

2 triệu/ngày,                    
tối đa 15 ngày

Sự kiện bảo hiểm

• Tử vong  
• Tử vong do tai nạn

Nằm Viện để điều trị các biến chứng 
hậu sản sau:

• Băng huyết sau sinh dẫn đến 
phẫu thuật mổ mở cắt toàn bộ 
tử cung

• Nhiễm khuẩn hậu sản nặng dẫn 
đến phẫu thuật mổ mở cắt toàn 
bộ tử cung

• Nhiễm trùng vết mổ sau sinh
• Thiếu máu sau sinh
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Đối tượng tham gia:

Tuổi tham gia: 18 tuổi – 45 tuổi 
Điều kiện mang thai: 12 – 36 tuần
Thời hạn bảo hiểm: 1 năm

Điều khoản loại trừ:

Công ty sẽ không thanh toán quyền lợi bảo hiểm 
nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến một 
trong các nguyên nhân dưới đây: 

• Tự tử hoặc có hành vi tự tử
• Các hành vi phạm tội
• Các loại trừ khác được quy định chi tiết tại 

mục “Giới hạn phạm vi bảo hiểm” trong 
Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm

Lưu ý:

Đây chỉ là tài liệu giới thiệu tóm tắt các đặc điểm 
của sản phẩm và không phải là hợp đồng bảo 
hiểm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ 
tuân theo đúng quy tắc, điều khoản sản phẩm đã 
được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 
12790/BTC-QLBH ngày 09 tháng 11 năm 2021.
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Kênh hỗ trợ thông tin

Manulife luôn quan 
tâm tới mọi trải nghiệm 
của bạn trên mỗi chặng 
đường của hợp đồng 
bảo hiểm. Với giao diện 
thân thiện và nhiều tiện 
ích dễ sử dụng, bạn có 
thể kết nối dịch vụ trực 
tuyến của Manulife chỉ 
với vài “click” chuột để 
làm quen và tìm hiểu 
những thông tin quan 
trọng cần biết khi tham 
gia bảo hiểm.

Sổ tay
khách hàng

Trang Hợp đồng của 
tôi (ManuConnect)

Yêu cầu bồi thường 
bảo hiểm trực tuyến 
(eClaims)

Thanh toán phí bảo 
hiểm trực tuyến 

Tổng đài Chăm sóc 
Khách hàng Manulife 
1900 1776
Từ 8h30 đến 18h00 từ thứ 
Hai đến thứ Bảy (trừ Lễ, Tết)

Quét mã QR để truy cập 
trang sổ tay dành cho khách 
hàng với nhiều tiện ích:
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Kích hoạt MOVE,
Kích hoạt Sức Khỏe!

ManulifeMOVE là chương trình chăm sóc khách hàng 
và tặng thưởng trên nền tảng ứng dụng di động nhằm 
khuyến khích bạn tạo thói quen và duy trì vận động để 
có một cơ thể khoẻ mạnh và tinh thần tích cực hơn.

Đặc quyền dành cho Khách hàng:

Tải ứng dụng & trải nghiệm                  
ManulifeMOVE ngay hôm nay!

Chương trình vận động đơn giản, nhận 
thưởng dễ dàng.

Tận hưởng các tính năng đặc biệt, hoàn 
toàn miễn phí.

Truy cập nhanh thẻ bảo lãnh viện phí, tìm 
bệnh viện/phòng khám bảo lãnh viện phí 
gần nhất và các dịch vụ trực tuyến khác…

Ưu đãi đa dạng, hấp dẫn từ các đối tác của 
ManulifeMOVE.
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