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Thông tin chung Thủ tục yêu cầu
Khôi phục hiệu lực
hợp đồng bảo hiểm

Hướng dẫn chính Các phương thức
đóng phí
khôi phục hợp đồng
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Thông tin chung

Thời gian Trong vòng 02 năm kể từ khi mất hiệu lực và không trễ hơn ngày đáo hạn hợp đồng, Quý

khách có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm.

Lợi ích của việc

khôi phục hợp đồng

bảo hiểm

Thay vì khôi phục hợp đồng, nếu mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới, phí bảo hiểm 

sẽ cao hơn do mức phí phụ thuộc vào tuổi của Khách hàng tại thời điểm tham gia.

Đối với các sản phẩm đầu tư (liên kết chung hay liên kết đơn vị), phí ban đầu của các năm 

sau sẽ thấp hơn rất nhiều so với phí ban đầu áp dụng vào năm đầu tiên.

Quy trình thẩm định đơn giản hơn việc mua hợp đồng mới đối với hợp đồng mất hiệu lực 

dưới 6 tháng.

Các thủ tục

cần thiết

Thủ tục khôi phục hợp đồng bao gồm việc đóng phí và nộp đơn/tờ khai (nếu cần thiết). 

Trường hợp nếu hợp đồng mất hiệu lực trong vòng 2 tháng, Quý khách có thể khôi phục đơn

giản chỉ bằng thao tác đóng phí.



Thủ tục yêu cầu
Khôi phục hiệu lực hợp đồng

Đơn giản nhất, tối ưu bảo vệ

Thời gian hợp đồng 
mất hiệu lực
Thời điểm yêu cầu khôi phục 
hiệu lực không trễ hơn ngày 
đáo hạn hợp đồng

Đến 2 tháng
Trên 2 tháng và đến 

6 tháng
Trên 6 tháng và đến 

1 năm
Trên 1 năm và đến 2 

năm

Đơn yêu cầu 
khôi phục 
Tải biểu mẫu

Không cần nộp đơn 
yêu cầu khôi phục

Áp dụng
Chỉ với 1 câu hỏi sức khỏe

Áp dụng
Chỉ với 4 câu hỏi sức khỏe

Áp dụng

Tờ khai thông tin chi 
tiết sức khỏe
Tải biểu mẫu

Không cần nộp tờ khai 
thông tin chi tiết sức 

khỏe

Chỉ áp dụng trong trường hợp người được bảo hiểm từ 
70 tuổi trở lên tại thời điểm khôi phục hiệu lực hợp 

đồng
Áp dụng

Phí khôi phục hiệu lực 
hợp đồng bảo hiểm

Áp dụng

Lưu ý: Phí khôi phục hiệu lực hợp đồng và chứng từ yêu cầu khôi phục 

hiệu lực hợp đồng (nếu có) cần được gửi về Manulife trong cùng ngày.

https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/service-docs/quyen-loi-hop-dong-bao-hiem/don-yeu-cau-khoi-phuc-hieu-luc-hdbh.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/service-docs/to-khai-thong-tin-suc-khoe.pdf


Các phương thức đóng phí
khôi phục hợp đồng

Phương thức 1
Chuyển khoản ngân hàng

Thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng
tham khảo bảng bên dưới

Phương thức 2
Đóng phí qua ứng dụng 
F@st Mobile của 
Techcombank

Phương thức 3
Thanh toán bằng bằng tiền mặt 
hoặc thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng 
tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 
Manulife gần nhất. 

Chủ tài khoản Số Tài Khoản Ngân Hàng Chi nhánh

Công ty TNHH Manulife

(Việt Nam)

NỘI DUNG THANH TOÁN

“Số hợp đồng – đóng phí khôi phục hợp 

đồng – tên người nộp tiền – số ĐTDĐ”

018.100.2193.203 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Nam Sài Gòn

130.1000.1092.052

130.1000.1912.716
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Sở giao dịch 2

137.010.768.288.0001 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Sài Gòn

06.0000.373.608

02.0003.255.175
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Quận 4

1022.1700.776.012 Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Phú Mỹ Hưng

Phương thức 4
Đóng phí qua 
đại lý chăm sóc/tư vấn viên hoặc đại 
lý thu phí

Lưu ý: 
Phí đóng không vượt quá 100 triệu đồng
Quý khách yêu cầu phiếu thu hoặc biên lai giao dịch thẻ 
ngay khi hoàn tất thanh toán phí bảo hiểm



6

Để biết chính xác mức phí khôi phục hiệu lực hợp đồng cần nộp, 
Quý khách vui lòng liên hệ Đại lý Chăm sóc/Tư vấn viên, 
Quầy Dịch vụ Khách hàng hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách 
hàng của Manulife.

Tổng đài CSKH
1900 1776

Website Manulife Việt Nam
https://www.manulife.com.vn

Tìm hiểu về mức phí khôi phục
hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

Quầy Dịch vụ Khách hàng gần nhất
https://www.manulife.com.vn/vi/lien-he.html

https://www.manulife.com.vn/
https://www.manulife.com.vn/vi/lien-he.html



