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HƯỚNG DẪN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN 
 

TẠI (1). TRANG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (MANUCONNEC) hopdongcuatoi.manulife.com.vn 
                (2). TRANG ĐIỆN TỬ CỦA MANULIFE manulife.com.vn 

 
 

1. MỤC ĐÍCH 

Giới thiệu và hướng dẫn Khách hàng Manulife cách sử dụng chức năng đóng phí bảo hiểm trực tuyến 

trên Trang thông tin khách hàng (MANUCONNEC) & Trang điện tử của Manulife. 

 

2. PHẠM VI  

� Khách hàng sử dụng Trang Đóng phí trực tuyến để thực hiện: 

o Đóng phí phí bảo hiểm định kỳ 

o Hoàn trả khoản vay từ giá trị hoàn lại/tạm ứng từ giá trị tài khoản 

� Chấp nhận thanh toán các loại thẻ sau: 

o Thẻ nội địa 

Manulife chấp nhận thanh toán bằng Thẻ nội địa (thẻ ATM) của các ngân hàng Việt Nam 

              

 

o Thẻ quốc tế 

                                            

3. LƯU Ý: 

� Với những yêu cầu hoàn trả phí  đã thanh toán qua Đóng phí trực tuyến, Manulife sẽ thực hiện 

chuyển trả về tài khoản của Người thanh toán (không hoàn trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài 

khoản khác). 

� Đóng phí trực tuyến chỉ thực hiện thanh toán đối với những hợp đồng:  

o Đến hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ 

o Có số dư nợ vay/tạm ứng (chỉ chấp nhận Thẻ nội địa) 

� Chỉ thanh tóan tối đa với số tiền đến 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng/người thanh toán/ngày. 

� Khi thanh toán Thẻ nội địa, theo quy định của ngân hàng Thẻ phải được đăng ký dịch vụ ngân hàng 

trực tuyến (Internet banking). 
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4. LIÊN HỆ 

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng hổ trợ Dịch vụ Khách Hàng  1900 1776 từ 8:30 

đến 18:00 tất cả các ngày (ngoại trừ Lễ, Tết) hoặc email về khachhang@manulife.com  

 

5. HƯỚNG DẪN ĐÓNG PHÍ TRỰC TUYẾN 

 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN CWS DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CHƯA  CÓ TÀI KHOẢN 

Bước 1 Vào trang web  
hopdongcuatoi.manulife.com.vn  
 
Điền Tên đăng nhập/mật khẩu 
 

                            
 
Chọn “Đóng phí bảo hiểm trực tuyến” 
 

                         
 

Vào 1 trong 2 trang web sau: 
Chọn “Đóng phí bảo hiểm trực tuyến” 
 

(1) hopdongcuatoi.manulife.com.vn 
 

                        
 

(2)  www.manulife.com.vn 
 

                          
 

 
Bước 2 

 
Nhập “THÔNG TIN THANH TOÁN”  

1. Nhập “Thông tin hợp đồng” muốn đóng phí bảo hiểm: 
� Số hợp đồng bảo hiểm 
� Họ và tên Người được bảo hiểm 
� Ngày thánh năm sinh (Người được bảo hiểm) 

2.  “Lý do thanh toán”: chọn loại phí muốn đóng của hợp đồngl 
3. Nhấn “Tìm kiếm” 

 
* Màn hình nhập thông tin hợp đồng muốn đóng phí 
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* Màn hình chọn Phí bảo hiểm định kỳ 
� Dành cho sản phẩm đóng phí định kỳ 

 

                        

Lưu ý: 
  (1)  Khách hàng nhấp chọn kỳ đóng phí  
(2) Trường hợp có hai kỳ phí trở lên, Quý khách có thể chọn một hoặc tất cả các kỳ phí để đóng, nhưng nếu 

không đóng hết tất cả các kỳ thì bắt buộc chọn kỳ phí xa nhất để đóng trước (xem thông tin Kỳ thanh toán 
đến) 

 
� Dành cho sản phẩm đóng phí linh hoạt 

 

 
 
Lưu ý:  
(1) Phí bảo hiểm dự kiến theo kỳ: là số tiền phí dự kiến còn thiếu tính đến thời điểm hiện tại.  
(2) Quý khách có thể điều chỉnh số tiền thanh toán, số tiền đóng tối thiểu là 300.000 đồng. Trường hợp số 

tiền cần thanh toán nhỏ hơn 300.000 đồng thì thanh toán hết. 

 
 *Màn hình chọn Trả vay 
 

                         

 

Lưu ý: Quý khách có thể điều chỉnh số tiền thanh toán, số tiền đóng tối thiểu là 300.000 đồng. Trường hợp số 
tiền cần thanh toán nhỏ hơn 300.000 đồng thì thanh toán hết 
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Bước 3 

 
Chọn “THÊM MỚI” 

� Nếu chỉ đóng phí cho 1 hợp đồng: thực hiện tiếp bước (4) 

� Nếu muốn đóng phí cho nhiều hợp đồng cùng lúc: thực hiện lại bước (2) & (3) cho hợp đồng tiếp theo.  

Khi đã nhập đủ các số hợp đồng muốn đóng � thực hiện tiếp bước (4) 

 

                      
 
 

* Màn hình nhập thông tin cần đóng phí cho hợp đồng tiếp theo (bước (2) & (3)) 
 

                    
 

 
Bước 4 

 
“THÔNG TIN NGƯỜI ĐÓNG PHÍ”có sẵn thông tin (mặc 
định là thông tin người đăng nhập tài khoản) � không 
cho phép chỉnh sửa 
 
*Màn hình Thông tin người đóng phí (có đăng nhập 
vào tài khoản) 
 

           
 

 
“THÔNG TIN NGƯỜI ĐÓNG PHÍ” – yêu cầu nhập đầy đủ 
thông tin (trong đó địa chỉ email sẽ nhận Phiếu thu sau 
khi thanh toán thành công) 
 
*Màn hình Thông tin người đóng phí (không đăng nhập 
vào tài khoản) 
 

              
 
Lưu ý: Khách hàng vui  lòng cung cấp thông tin chính xác. 
Manulife sẽ gửi thư điện tử xác nhận giao dịch và có thể liên 
hệ hoặc hổ trợ kịp thời. 

Abc123@gmail.com 
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Bước 5 

 
Khách hàng xem/chọn  “THÔNG TIN THANH TOÁN” 

� “Tổng số tiền thanh toán”: là số tiền của một/tất cả hợp đồng muốn đóng phí trong 1 lần giao dịch 

� Chọn “Loại thẻ thanh toán”  

� Bấm “Tiếp tục” để tiếp tục thanh toán/”Quay lại” để thoát khỏi giao dịch đang thực hiện 

       

                            
 
Lưu ý: Giao dịch Trả vay (chỉ áp dụng đối với Thẻ nội địa) 
 

 
Bước 6 

 
Kiểm tra & xác nhận”THÔNG TIN THANH TOÁN” 

� Kiểm tra lại Thông tin hợp đồng, Thông tin người đóng phí và Thông tin thanh toán (loại thẻ) 

�  Xem nội dung cần xác nhận của Người đóng phí.  
o Nhấp chọn “Đồng ý” nếu đã thực hiện đúng với điều kiện cần xác nhận 

o Chọn “Quay lại” nếu chưa thực hiện đúng với điều kiện cần xác nhận 

�  Chọn 
o “Tiếp tục” nếu đồng ý với thông tin đóng phí và thực hiện bước (7) 

o “Quay lại” nếu thông tin khách hàng vừa nhập không chính xác, thoát khỏi giao dịch đang thực 

hiện và nhập lại thông tin đúng.  

 

 *Màn hình Thông tin của giao dịch cần đóng phí 
 

                                
 

Abc123@gmail.com 
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Bước 7 

 
Nhập “THÔNG TIN THẺ  THANH TOÁN” 
 Khách hàng nhập thông tin thẻ và chọn:  -  “Thanh toán” để hoàn tất giao dịch 
                                                                          -   “Hủy” để thoát khỏi giao dịch đang thực hiện. 
 

 
*Màn hình nhập thông tin thẻ của giao dịch cho thẻ nội 
địa (thẻ ATM) 

o Số đơn hàng: do hệ thống tự động (dùng để 
đối soát & kiểm tra) 

o Chọn ngân hàng của thẻ 
o Nhập tên chủ thẻ 
o Nhập số thẻ 
o Nhập ngày hiệu lực thẻ 

 

                
 

 
*Màn hình nhập thông tin thẻ của giao dịch cho thẻ 
quốc tế (VISA, Master, JCB) 

o Chọn loại thẻ 
o Nhập số thẻ 
o Nhập số CVN 
o Nhập ngày hết hạn 

 
 
 

              

 
Bước 8 

 
Nhập “MẬT KHẨU GIAO DỊCH/MÃ OTP “ 

Nếu thông tin Thẻ hợp lệ và số dư đủ thì tùy vào từng loại Thẻ mà Người thanh toán có thể được Ngân hàng phát 

hành thẻ yêu cầu nhập mật khẩu giao dịch/mã OTP được gửi qua tin nhắn điện thoại của Chủ thẻ 

 

 
* Màn hình yêu cầu nhập mật khẩu giao dịch/mã OTP 
đối với Thẻ nội địa (thẻ ATM) 
 

        
 

 
* Màn hình yêu cầu nhập mật khẩu giao dịch/mã OTP đối 
với Thẻ quốc tế (VISA, Master, JCB) 
 

                     

Sau khi đã nhập đúng mật khẩu giao dịch/mã OTP,  Khách hàng chọn: 

           -  “Thanh toán” để hoàn tất giao dịch 

           -   “Hủy” để thoát khỏi giao dịch đang thực hiện. 
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Bước 9 

 
Hệ thống thông báo KẾT QUẢ GIAO DỊCH  

Sau khi thanh toán, Khách hàng sẽ nhận được thông báo kết quả giao dịch đóng phí, từ: 

(1) Trang web cổng thanh toán:  xác nhận giao dịch thanh toán thành công         

 
* Màn hình Xác nhận giao dịch thành công đối với Thẻ 
nội địa (thẻ ATM) 
 

         
 

 
* Màn hình Xác nhận giao dịch thành công đối với Thẻ 
quốc tế (VISA, Master, JCB) 
 

 

(2) Trang web của Manulife: Xác nhận giao dịch thành công 

Quý khách có thể Lưu/In “Xác nhận giao dịch” bằng cách nhấn “In Biên Lai” trên màn hình 

Vui lòng lưu lại Xác nhận trong trường hợp cần tra soát thông tin đóng phí với Manulife. 

 
* Màn hình Xác nhận giao dịch thành công đối với Thẻ 
nội địa (thẻ ATM)  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Màn hình Xác nhận giao dịch thành công đối với Thẻ 
quốc tế (VISA, Master, JCB) 
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Bước 10 
 

 
PHIẾU THU  

Sẽ được Manulife gửi tự động từ địa chỉ manulife_vn@manulife.com đến email của Người thanh toán 

 
* Màn hình email Phiếu thu gửi đến Người trả phí của 
giao dịch cho thẻ nội địa (thẻ ATM) 

 
 
 

 
* Màn hình email Phiếu thu gửi đến Người trả phí của 
giao dịch cho thẻ quốc tế (VISA, Master, JCB) 

 
 

 

 

Thẻ quốc tế/International Card 


