Tặng Bảo hiểm Tử vong
Với STBH
lên đến

200
triệu đồng

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

“QUÀ TẶNG TRI ÂN”

Với mong muốn mang đến cho Quý khách hàng những giải pháp tài chính toàn vẹn kèm theo quyền lợi ưu việt, Manulife
hân hạnh giới thiệu chương trình khuyến mại QUÀ TẶNG TRI ÂN với nội dung chi tiết như sau:

QUÀ TẶNG ƯU ĐÃI

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

01 Bảo hiểm Tử vong - Gia hạn hàng
năm với số tiền bảo hiểm lên đến
200 triệu đồng

23/03/2018 - 30/06/2018

Khách hàng cá nhân tham gia các
sản phẩm dưới đây:
 Manulife - Cuộc Sống Tươi Đẹp; hoặc
 Manulife – Chắp Cánh Tương Lai

ĐIỀU KIỆN NHẬN ƯU ĐÃI
1.
2.

3.

4.

PHẠM VI ÁP DỤNG: Toàn quốc, áp dụng cho tất cả các kênh phân phối, trừ kênh Bảo Hiểm Vi Mô.
QUÀ TẶNG: “Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Tử vong – Gia hạn hàng năm” được phê chuẩn theo Công Văn số 12201/BTC-QLBH
ngày 13 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài Chính với quyền lợi cụ thể như sau:
•
Số Tiền Bảo Hiểm (STBH) bằng 50% STBH của sản phẩm chính được gắn kèm, tối đa 200 triệu đồng cho mỗi hợp
đồng.
•
Thời hạn bảo hiểm của hợp đồng tặng thưởng là một trong ba thời hạn sau, tùy vào thời hạn nào đến trước:
(i) Bằng với thời hạn hợp đồng của sản phẩm chính; hoặc
(ii) 20 năm; hoặc
(iii) Khi người được bảo hiểm đạt 70 tuổi.
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Khách hàng cá nhân là Bên mua sản phẩm bảo hiểm Manulife - Cuộc Sống Tươi Đẹp hoặc
Manulife – Chắp Cánh Tương Lai.
Hợp đồng Bảo hiểm của Khách hàng phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
•
Khách hàng mua Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của Sản phẩm khuyến mại được Công ty phát hành hoặc Khách hàng
có HĐBH của Sản phẩm khuyến mại còn hiệu lực trong thời gian từ 23/03/2018 đến hết 30/06/2018; và
•
Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực sau thời gian cân nhắc.
Đối với “Manulife - Cuộc Sống Tươi Đẹp”: Đối tượng được hưởng khuyến mãi là người được bảo hiểm chính theo điều
khoản của hợp đồng.
Đối với “Manulife - Chắp Cánh Tương Lai”:
•
Trường hợp người được bảo hiểm chính sau thời gian cân nhắc là trẻ em, đối tượng được hưởng khuyến mãi là trẻ
em theo điều khoản của hợp đồng.
•
Trường hợp người được bảo hiểm chính sau thời gian cân nhắc là thai phụ, hợp đồng tặng thưởng có hiệu lực từ khi
đứa bé ra đời, đối tượng được hưởng khuyến mãi là đứa bé.
Không áp dụng khuyến mãi đối với các trường hợp sau:
•
Hợp đồng có phí trội trên sản phẩm chính.
•
Người được bảo hiểm có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trên bất kỳ hợp đồng nào.
NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI:
•
Quà tặng của chương trình này là phí bảo hiểm của hợp đồng Bảo hiểm bổ bổ trợ Tử vong – Gia hạn hàng năm cho
mỗi khách hàng nêu tại Mục 2. Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt.
•
Cách thức thông báo và trao quà:
*
Việc thông báo chương trình khuyến mại này sẽ được Manulife thực hiện theo các quy định hiện hành về
thông báo chương trình khuyến mại.
*
Xác nhận thay đổi hợp đồng kèm điều khoản sẽ được Manulife gửi trực tiếp cho Khách hàng thông qua bưu
điện hoặc email (nếu Khách hàng có đăng ký email).

Mọi thắc mắc nếu có, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900

1776 để được giải đáp.

