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

o Thanh toán phí bảo hiểm hợp đồng mới 

o Thanh toán phí bảo hiểm định kỳ 

o Thanh toán 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 

                                            

 

2. LƯU Ý: 

� Với những yêu cầu hoàn trả phí đã thanh toán 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). 

� Phí bảo hiểm sẽ được hoàn trả sau 7 (bảy) ngày tính từ ngày thanh toán nếu Công ty chưa nhận được Đơn yêu cầu bảo 

hiểm. 

� 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). 

 

3. LIÊN HỆ 

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng hổ trợ Dịch vụ Khách Hàng  1900 1776 hoặc email về 

khachhang@manulife.com  
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4. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM 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”  

� Nhập “Thông tin hợp đồng”: 
o Điền thông tin hợp đồng cần thanh toán phí bảo hiểm 
o “Lý do thanh toán”: chọn loại phí muốn đóng của hợp đồng 

� Phí bảo hiểm hợp đồng mới 
� Phí bảo hiểm định kỳ 

� Dành cho sản phẩm đóng phí định kỳ: Quý khách chọn kỳ đóng phí, không cho điều chỉnh số tiền  
� Dành cho sản phẩm đóng phí linh hoạt: cho phép điều chỉnh số tiền, số tiền thanh toán tối thiểu 

là 300.000 đồng 
� Trả vay: cho phép điều chỉnh số tiền, số tiền thanh toán tối thiểu là 300.000 đồng 

� Nhấn “Tìm kiếm” 
                 * Màn hình nhập Thông tin hợp đồng 
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� Chọn “Xác nhận thông tin thanh toán” 

                                                                                               

 
 

Lưu ý: Nếu muốn đóng phí cho nhiều hợp đồng cùng lúc, nhập thông tin hợp đồng tiếp theo sau khi nhấn “Xác nhận thông tin thanh toán” 

 
Bước 3 

� Nhập “Thông tin người đóng phí”: như bên dưới. 

Lưu ý: Thông tin Người đóng phí sẽ tự động hiển thị mặc định là Bên mua bảo hiểm nếu Quý khách đăng nhập từ tài khoản của 

HĐBH. 

               *Màn hình Thông tin người đóng phí 
                                                                                         

 
 
                    Lưu ý: Quý khách vui lòng nhập thông tin đúng. Manulife sẽ gửi email  xác nhận giao dịch và có thể liên hệ/ hổ trợ kịp thời. 
 

� Chọn “Loại thẻ thanh toán”  

                                                                            

     
 

� Bấm “Tiếp tục” để tiếp tục thanh toán/”Quay lại” để thoát khỏi giao dịch đang thực hiện 
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Bước 4 

Nhập “THÔNG TIN THẺ  THANH TOÁN” 

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

 
 

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

                                            

 

XÁC NHẬN GIAO DỊCH 

(1) Tại trang web của Manulife 
 
         

 
Lưu ý:  
- Chọn “In Biên Lai”để Lưu/In “Xác nhận giao dịch” 
- Vui lòng lưu lại Xác nhận trong trường hợp cần tra soát thông 

tin đóng phí với Manulife. 

(2) gửi tự động từ địa chỉ manulife_vn@manulife.com  đến email 
của Người thanh toán 

                

 

 


