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Speak to your Manulife Advisor or call  
our Customer Careline at 03 2719 9112 / 
1 300 13 2323 today! 

Terms and conditions apply. 
• Exclusively for New Manulife Customers only • All new 
applications must be submitted within Campaign Period and 
issued by 30 September 2022 with minimum Annualised 
Premium (AP) of RM10,000 to be eligible for Tier 1 Reward; 
or minimum AP of RM6,000 to be eligible for Tier 2 Reward 
• AP is not inclusive of premiums paid for MaxiSave 2, 
Regular Saver Top-up and Single Top-up • All policies must 
be attached with Premium Care Benefit rider • Premiums 
must be paid via e-payment methods (cash or cheque is 
not eligible) • All applications must be completed with the 
following customer information accurately: a) NRIC Number 
b) Mailing Address c) Mobile Number • Each Insured will only 
be eligible for one (1) Reward on one (1) policy only  
• Not applicable for any Replacement of Policy or Manulife 
Advisor’s Own Case • Policy must be in-force and premiums 
paid-to-date at the time of Reward fulfilment • Reward will be 
fulfilled and delivered to the Policy Owner’s mailing address 
as recorded in our system by 1 April 2023 • Manulife will not 
be held liable for the non-receipt of Reward due to incorrect 
address provided, or damage caused to the Reward during 
the delivery process • Successful applicants are not eligible 
to participate in any other Manulife campaigns that are 
running concurrently • The Reward is not exchangeable, non-
transferable, not redeemable for cash and not replaceable 
if stolen or lost • Manulife retains the right to substitute 
or replace all the rewards with another gift of similar value 
without prior notice • Manulife reserves the right to withhold 
the Reward if any of the terms are not fulfilled.

Important notes 
• All pictures shown are for illustration purpose only • This flyer 
is for general information only and is not to be construed as a 
contract of insurance • The information contained in this flyer shall 
not be interpreted as an offer to sell, solicitation for an offer; or as 
investment, legal, financial or other advice • This is an investment-
linked insurance product that is tied to the performance of the 
underlying assets, and is not a pure investment product such 
as unit trusts • For further information on product details, please 
refer to the product brochure/product disclosure sheet/product 
illustration • This product is underwritten by Manulife Insurance 
Berhad (200801013654 (814942-M)), a company licensed under the 
Financial Services Act 2013 and regulated by Bank Negara Malaysia. 
It is located at 16th Floor, Menara Manulife, 6, Jalan Gelenggang, 
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur.

Making your every day better. 

Get up to 2g of Gold as you build 
your wealth!

Campaign Period:  
15 July 2022 – 15 September 2022 

Get up to 2g of Gold  
when you purchase 
Manulife Wealth Builder 
with Premium Care 
Benefit rider

For the first 100
policies issued only!

Minimum Annual 
Premium

Reward

Tier 1  
RM10,000 and above

2g of Gold  
(for the first 10 
new customers)

Tier 2 
RM6,000 – RM9,999.99

1g of Gold  
(for the first 90  
new customers)

Gold
Rush

Manulife  
Wealth Builder

Campaign
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Hubungi Penasihat Manulife anda atau 
Khidmat Pelanggan kami di talian  
03 2719 9112 / 1 300 13 2323 hari ini!

Tertakluk pada terma dan syarat.
• Khas untuk Pelanggan Baharu Manulife sahaja • Semua 
permohonan baharu mesti dikemukakan dalam Tempoh 
Kempen dan dikeluarkan pada 30 September 2022 dengan 
Premium Tahunan (AP) minimum RM10,000 untuk layak 
mendapat Ganjaran Tahap 1; atau AP minimum RM6,000 
untuk layak mendapat Ganjaran Tahap 2 • AP tidak termasuk 
premium yang dibayar bagi MaxiSave 2, Regular Saver 
Top-up dan Single Top-up • Semua polisi mesti dilampirkan 
dengan rider Premium Care Benefit • Premium mesti dibayar 
melalui kaedah e-pembayaran (bukan tunai atau cek) • Semua 
permohonan mesti dilengkapkan dengan maklumat pelanggan 
berikut dengan tepat: a) No. KP b) Alamat Surat Menyurat  
c) No. Telefon Mudah Alih • Setiap Orang Yang Diinsuranskan 
adalah layak untuk menerima satu (1) Ganjaran dengan satu (1) 
polisi sahaja • Tidak sah bagi sebarang Penggantian Polisi  
atau Kes Ejen Manulife Sendiri • Semua polisi harus berkuat 
kuasa dan premium telah dibayar sepenuhnya hingga kini 
pada masa Ganjaran diberikan • Ganjaran akan dipenuhi dan 
dihantar ke alamat surat-menyurat Pemilik Polisi seperti yang 
dicatatkan dalam sistem kami sebelum 1 April 2023 • Manulife 
tidak akan bertanggungjawab ke atas tiada penerimaan 
Ganjaran disebabkan alamat salah yang diberikan, atau 
kerosakan Ganjaran dalam proses penghantaran • Pemohon 
yang berjaya tidak layak untuk menyertai mana-mana kempen 
Manulife lain yang berjalan serentak dengan kempen ini  
• Ganjaran tidak boleh ditukar, tidak boleh dipindah milik, 
tidak boleh ditebus dengan wang tunai dan tidak boleh diganti 
jika Ganjaran dicuri atau hilang • Manulife berhak untuk 
menggantikan semua ganjaran dengan hadiah lain yang senilai 
tanpa memberi notis terlebih dahulu • Manulife berhak untuk 
menahan Ganjaran sekiranya mana-mana syarat tidak dipenuhi.

Nota penting
• Semua gambar yang ditunjukkan adalah untuk tujuan ilustrasi 
sahaja • Risalah ini adalah untuk maklumat am sahaja dan tidak boleh 
dianggap sebagai kontrak insurans • Maklumat yang terkandung 
dalam risalah ini tidak harus dianggap sebagai tawaran untuk menjual, 
usaha untuk mencari pelanggan; atau sebagai nasihat pelaburan, 
undang-undang, kewangan atau nasihat lain • Ini ialah produk 
insurans berkaitan pelaburan yang terikat kepada prestasi 
aset-aset dasar, dan bukan produk pelaburan tulen seperti unit 
amanah • Untuk maklumat lanjut mengenai produk, sila rujuk kepada 
brosur produk/lembaran pendedahan produk/ilustrasi produk • Jika 
terdapat percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa 
Melayu, versi Bahasa Inggeris akan digunakan • Produk ini ditaja jamin 
oleh Manulife Insurance Berhad (200801013654 (814942-M)), sebuah 
syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 
2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Ia terletak di 
Tingkat 16, Menara Manulife, 6, Jalan Gelenggang, Damansara 
Heights, 50490 Kuala Lumpur.

Kami pastikan setiap hari anda lebih 
bermakna.

Dapatkan sehingga Emas 2g sambil 
membina kekayaan anda!

Tempoh Kempen:  
15 Julai 2022 – 15 September 2022 

Dapatkan sehingga  
Emas 2g apabila anda 
melanggan Manulife 
Wealth Builder dengan 
rider Premium Care 
Benefit

Untuk 100 polisi pertama 
yang dikeluarkan sahaja!

Premium Tahunan 
Minimum

Ganjaran

Tahap 1  
RM10,000 dan ke atas

Emas 2g  
(untuk 10 pelanggan 
baharu yang pertama)

Tahap 2 
RM6,000 – RM9,999.99

Emas 1g  
(untuk 90 pelanggan 
baharu yang pertama)

Gold
Rush

Manulife  
Wealth Builder
Kempen
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即日联络您的 Manulife 顾问或致电 
我们的客户服务热线 03 2719 9112 /  
1 300 13 2323!

须符合条规。
• 独家优惠予 Manulife 新客户 • 所有新申请必须在活动
期间提交并于 2022年9月30日之前签发，最低年保费 (AP) 
RM10,000 将有资格获得第一级奖励；或最低 AP RM6,000  
将有资格获得第二级奖励 • AP 不包括 MaxiSave 2 的
保费、定期保费加额和单次保费加额 • 所有保单须附加 
Premium Care Benefit 附加保障 • 必须通过电子付款方
式支付保费 (非现金或支票) • 所有申请必须准确填写以下
客户资料：a) 身份证号码 b) 邮寄地址 c) 手机号码 • 每位
受保人仅可在一份保单上获得一份奖励 • 不适用于任何
替代保单或 Manulife 顾问本身的保单 • 当送出奖励时，
所有保单必须是有效的，并且保费须缴足 • 奖励将在2023
年4月1日或之前送至保单持有人记录在本公司系统内的邮
寄地址 • 若所提供的地址不正确，或派送奖励的过程中受
到损坏而导致无法收到奖励，Manulife 一概不承担任何责
任 • 成功申请者将失去资格参与其它同时进行的 Manulife 
活动 • 奖励不可兑换、不可转让、不可兑换现金，若被盗
或丢失也不可更换 • Manulife 保留以相等价值的其它礼
品替换所有奖励的权利，恕不另行通知 • 若没遵守任何条
规，Manulife 有权拒送出奖励。

重要提示
• 所示图表仅供说明用途 • 此传单只提供一般概述资讯，不可被
视为保险合约之一部分 • 此传单所包含的资讯不应被诠释为销
售要约、要约购买之招揽；或作为投资、法律、理财或其它方面
的建议 • 此投资联结保险计划产品乃与资产基金及其投资表现
息息相关的保险产品，并非如同单位信托基金般的纯投资产品 
• 欲知更多产品详情，请参阅产品宣传册/产品信息披露书/产品
说明书 • 英文与中文的版本之间若有任何出入，应以英文版本为
准 • 此产品乃由 Manulife Insurance Berhad (200801013654 
(814942-M)) 承保，一家依据2013年金融服务法令而获得营业执
照，并受马来西亚国家银行管制的公司。其办事处地点处于16th 
Floor, Menara Manulife, 6, Jalan Gelenggang, Damansara 
Heights, 50490 Kuala Lumpur。

为了更好的每一天。

在积累财富的同时获得高达2克的
黄金！

活动期限: 
2022年7月15日至2022年9月15日

购买 Manulife Wealth 
Builder 并附加 Premium 
Care Benefit 附加保障 
即可获赠高达2克的黄金

仅限首100份签发的 
保单！

最低年度保费 奖励

第一级
RM10,000 及以上

2克黄金  
(首10位新客户）

第二级
RM6,000 – RM9,999.99

1克黄金 
(首90位新客户）

Gold
Rush

Manulife  
Wealth Builder

活动
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கூடுதல் விபரங்களுக்கு, தயவுசெய்து உங்களது 
மானுலைஃப் ஆலைாெ்கருடன் லபசுங்கள் அல்ைது 
எங்களது வாடிக்ல்கயாளர் லெலவ எண்  
03 2719 9112 / 1 300 13 2323 ல் அலைதததிடுங்கள்

விததிமுலை்கள் மற்றும் நதிபநதலை்களுக்கு உடபடடது.

• பிரதததிலய்கமா்க புததிய மானுலைஃப் வாடிக்ல்கயாளர்்களுக்கு 
மடடுலம • அலைதது புததிய விண்்ணப்பங்களும் பிரசொர ்காைதததிற்குள் 
ெமர்ப்பிக்்கப்படடு, வரிலெ 1 சவகுமததிக்கு தகுததிசபை குலைநதபடெ 
வருடாநததிர பிரீமியமாை (AP) RM10,000 உடன் 30 செப்டம்பர் 2022க்குள் 
வாங்கப்படடிருக்்க லவண்டும்; அல்ைது வரிலெ 2 சவகுமததிக்கு 
தகுததிசபை குலைநதபடெ AP RM6,000 ச்காண்டிருக்்க லவண்டும் • 
ஏபி (AP) ஆைது லமக்ெசிலெவர் 2, சரகுைர் லெவர் டாப்-அப் மற்றும் 
ெசிங்கதிள் டாப்-அப் ஆ்கதியவற்ைசிற்கு செலுததப்படட பிரீமியங்கலள 
உள்ளடக்்கவில்லை • அலைதது பாலிெசி்களும் பிரீமியம் ல்கர் 
சபைிஃபிட லரடருடன் இல்ணக்்கப்பட லவண்டும் • பிரீமியங்கலள மின் 
்கடட்ண முலை்கள் மூைம் செலுதததியிருக்்க லவண்டும் (சராக்்கம் அல்ைது 
்காலொலை தகுததியற்ைது) • அலைதது விண்்ணப்பங்களும் பின்வரும் 
வாடிக்ல்கயாளர் த்கவலுடன் துல்லியமா்க பூர்தததி செய்யப்பட 
லவண்டும்: a) அலடயாள அடலட எண்; மற்றும் b) அஞெல் மு்கவரி c)
ல்கதசதாலைலபெசி எண் • ஒவசவாரு ்காப்பீடடாளரும் ஒரு (1) பாலிெசி 
மாற்றும் ஒரு (1) சவகுமததிக்கு மடடுலம தகுததியுலடயவர் • எநதசவாரு 
பாலிெசி மாற்ைம் அல்ைது மானுலைஃப் ஆலைாெ்கரின் சொநத 
பாலிெசிக்கு சபாருநதாது • பாலிெசி நலடமுலையில் இருக்்க லவண்டும் 
மற்றும் சவகுமததிலய சபறுவதற்கு வலரயிைாை பிரீமியங்கள் 
செலுததப்படடிருக்்க லவண்டும் • 1 ஏப்ரல் 2023க்குள் எங்கள் ்க்ணிைி 
முலையில் பததிவுசெய்யப்படடபடி சவகுமததி நதிலைலவற்ைப்படடு பாலிெசி 
உரிலமயாளரின் அஞெல் மு்கவரிக்கு அனுப்பப்படும் • தவைாை மு்கவரி 
வைங்கப்ப்படுவதன் மூைம்சவகுமததி சபைாததற்கு அல்ைது விநதிலயா்க 
செயல்பாடடின் லபாது சவகுமததிக்கு ஏற்படட லெததததிற்கு மானுலைஃப் 
சபாறுப்லபற்்காது • சவற்ைசி சபற்ை விண்்ணப்பதாரர்்கள் இக்்காைதததில் 
அளிக்்கப்படும் லவறு எநத மானுலைஃப்  பிரசொரங்களிலும் பஙல்கற்்கத 
தகுததியற்ைவர்்கள் • சவகுமததிலய மாற்ை முடியாது, பரிமாற்ைம் செய்ய 
முடியாது, ப்ணமா்க மீடசடடுக்்க முடியாது மற்றும் ததிருடப்படடாலைா 
அல்ைது சதாலைநதுவிடடாலைா மாற்ை முடியாது • அலைதது 
சவகுமததி்கலளயும் முன் அைசிவிப்பின்ைசி அலத மததிப்புள்ள மற்சைாரு 
பரிொ்க மாற்றுவதற்கு அல்ைது மாற்றுவதற்்காை உரிலமலய 
மானுலைஃப் ச்காண்டுள்ளது • எநதசவாரு விததிமுலை்களும் 
பூர்தததி செய்யப்படாவிடடால், சவகுமததிலயத ததிரும்பப் சபற்றுக் 
ச்காள்வதற்்காை உரிலமலய மானுலைஃப்  இன்சூரன்ஸ் சபர்்ாட 
ச்காண்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு நொளும் உங்களுக்கு 
சிறந்ொக மொற்றுகிறறொம்.

உங்கள் செல்வதலத வளப்படுததும் 
லவலளயில் 2 கிரொம் வரர ்ஙகதர்ப் 
சபறுங்கள்!

பிரச்சார கசாலம்:  
15 ஜூலல 2022 - 15 ச்ப்டம்பர் 2022

பிரீமியம் கேர் பபனிஃபிட் 
லர்டரு்டன் மானுலைஃப் 
பெல்த் பில்்டலை 
வசாங்கும்்பசாது 2 ேிைாம் 
தஙேத்லதப் சபறுங்கள்

முதல் 100 பசாலி்ிகளுக்கு 
மட்டு்ம!

குரறந்படச 
வருடொந்ிர 
பிரீமியம்

்வகும்ி

வரிரச 1   
RM10,000 மற்றும் 
அதற்கும் லமல்

2 கிரொம் ்ஙகம்  
(முதல் 10 புததிய 
வாடிக்ல்கயாளர்்களுக்கு)

வரிரச 2   
RM6,000 – RM9,999.99

1 கிரொம் ்ஙகம்  
(முதல் 90 புததிய 
வாடிக்ல்கயாளர்்களுக்கு)

Gold
Rush

Manulife  
Wealth Builder

பிைச்ாைம்

முககிய குறிப்புகள்:
• ்காடடப்படடுள்ள அலைதது படங்களும் விளக்்க லநாக்்கதததிற்்கா்க மடடுலம 
• இநதப் பிரசுரமாைது சபாதுவாை த்கவலுக்கு மடடுலம மற்றும் இலத ஒரு 
்காப்பீடடு ஒப்பநதமா்க சபாருள் ச்காள்ளக்கூடாது • இநத அைசிக்ல்கயில் 
உள்ள த்கவல்்கள் முதலீடு, ெடடப்பூர்வமாை மற்றும் நதிததி அடிப்பலடயில் 
உள்ள விற்பலைக்்காை ஒரு ெலுல்க மற்றும் அதற்்காை முயற்ெசியும் அல்ை 
• இந்த ்ிடடஙகள் அடிப்பரட ்சொததுககளின் ்சயல்ிறனுடன் 
இரைககப்படட கொப்பீடடுத ்யொரிப்புகள் மற்றும் யூனிட டிரஸ்ட றபொன்ற 
தூய மு்லீடடு ்யொரிப்புகள் அல்ல • ்காப்பீடூ சதாடர்பாை கூடுதல் 
விவரங்களுக்கு, ்காப்பீடடு லெலவ ெசிற்லைடு / ்காப்பீடடு லெலவ சவளியீடடுத 
தாள் / ்காப்பீடடு லெலவ விளக்்கதலதப் பார்க்்கவும் • ஆங்கதிைம் மற்றும் தமிழ் 
வடிவதததிற்கு இலடலய ஏலதனும் முரண்பாடு இருநதால், ஆங்கதிை வடிவலம 
நடப்பில் இருக்கும் • இநத மருததுவத ததிடடங்கள், நதிததிசலெலவசெடடம் 2013 
இன் கீழ் உரிமம் சபற்ை Manulife இன்சூரன்ஸ் சபர்்ாடடால் (200801013654 
(814942-M)) எழுதப்படடது, மற்றும் லபஙக் சந்காரா மலைெசியாவால் 
்கடடுப்படுததப்படடது. இது 16-வது மாடி, சமைாரா Manulife, 6, ஜாைான் 
ச்கசைங்காங, டமான்ொரா ல்டஸ், 50490 ல்காைாைம்பூரில் அலமநதுள்ளது.


