Protect yourself from life’s
uncertainties. Sign up for Manulife
Easy 5 today!
Covers 5 common Critical Illnesses i.e.
Cancer, Stroke, Heart Attack, Kidney Failure
and Coronary Artery Surgery, from early to
advanced stages

We’ve
got you
covered

for 5 Critical
Illnesses from
as low as
RM2.80 a day1

Easy enrolment2 and affordable premiums
Get covered with Admission Event Benefit,
if you are hospitalised in Intensive Care Unit
(ICU) for at least 7 consecutive days
Bereavement Benefit of RM20,000
Guaranteed Survival Benefit
Get RM100 e-shopping voucher for a
limited time only (Campaign Period:
24 January 2022 – 31 May 2022)!
31 December 2022

That’s every day better.
	For Female non-smoker, age 25 (next birthday) for coverage of
RM200,000.

1

	Up to RM350,000 Face Amount and for Insured’s age below 51
(next birthday).

2

Stroke
Heart Attack
Kidney Failure
Coronary Artery
Surgery

• All new business applications must be submitted within the Campaign
Period (both dates inclusive) and issued by 16 January 2023 • 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: (i) NRIC Number; and (ii) Mobile Number • Each Insured will
be eligible for one (1) reward 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 • An SMS notification
will be sent to the eligible Insured’s registered mobile number upon
disbursement of the reward by 31 March 2023 • Successful applicants
are not eligible to participate in any other Manulife Easy 5 campaigns that
are running concurrently • Manulife Insurance Berhad reserves the right to
withhold the reward if any of the terms are not fulfilled.
Important notes
• This is a standalone critical illness plan • 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 flyer contains merely a brief description of the benefits • For
further information on product details, please refer to the product brochure/
product disclosure sheet • 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.
Terms and conditions apply.
www.manulife.com.my
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Cancer

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

Lindungi diri anda daripada
ketidakpastian dalam hidup. Langgan
pelan Manulife Easy 5 hari ini!
Meliputi 5 Penyakit Kritikal umum iaitu Kanser,
Strok, Serangan Jantung, Kegagalan Buah
Pinggang dan Pembedahan Arteri Koronari, dari
peringkat awal sehingga lanjutan

Kami
melindungi
anda

daripada 5
Penyakit Kritikal
dari serendah
RM2.80 sehari1

Pendaftaran mudah2 dan premium termampu
Dapatkan perlindungan dengan Manfaat Kejadian
Kemasukan Hospital, jika anda dimasukkan
ke hospital di Unit Rawatan Rapi (ICU) untuk
sekurang-kurangnya 7 hari berturut-turut
Manfaat Khairat Kematian RM20,000
Manfaat Hidup Terjamin
Dapatkan baucar e-shopping RM100 untuk masa
terhad sahaja (Tempoh Kempen: 24 Januari 2022
– 31 Mei 2022)!

31 Disember 2022

Kami pastikan setiap hari anda lebih
bermakna.
	Bagi perempuan bukan perokok, berumur 25 tahun (hari jadi
berikutnya) untuk perlindungan sebanyak RM200,000.

1

	Sehingga RM350,000 Amaun Muka dan untuk Orang Yang
Diinsuranskan berumur di bawah 51 tahun (hari jadi berikutnya).

2

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

Strok
Serangan Jantung
Kegagalan Buah
Pinggang
Pembedahan Arteri
Koronari

Nota penting
• Ini merupakan pelan penyakit kritikal tersendiri • 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
• Risalah ini hanya mengandungi keterangan manfaat secara ringkas
• Untuk maklumat lanjut mengenai produk, sila rujuk kepada brosur
produk/lembaran pendedahan 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.
Tertakluk pada terma dan syarat.
www.manulife.com.my
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Kanser

• Semua permohonan perniagaan baharu mesti dikemukakan dalam Tempoh
Kempen (termasuk kedua-dua tarikh) dan dikeluarkan selewat-lewatnya pada
16 Januari 2023 • Premium mesti dibayar melalui kaedah e-pembayaran
(bukan tunai atau cek) • Semua permohonan mesti dilengkapkan dengan
maklumat pelanggan berikut dengan tepat: (i) No. KP; dan (ii) No. Telefon
Mudah Alih • Setiap Orang Yang Diinsuranskan adalah layak untuk menerima
satu (1) ganjaran sahaja • Tidak sah bagi sebarang Penggantian Polisi atau Kes
Ejen Sendiri • Semua polisi harus berkuat kuasa dan premium telah dibayar
sepenuhnya hingga kini pada masa ganjaran diberikan • Pemberitahuan SMS
akan dihantar ke telefon mudah alih berdaftar Orang Yang Diinsuranskan yang
layak selepas pemberian ganjaran selewat-lewatnya pada 31 Mac 2023
• Pemohon yang berjaya tidak layak untuk menyertai kempen Manulife Easy 5
lain yang berjalan serentak dengan kempen ini • Manulife Insurance Berhad
berhak untuk menahan ganjaran sekiranya mana-mana syarat tidak dipenuhi.

保障自己以应对生活中的突发事故。
即日起签购Manulife Easy 5!

我们为您
提供5种
严重疾病的
保障，保费
低至每日
RM2.801

涵盖从早期至晚期的5种常见严重疾病
(即癌症、中风、心脏病、肾功能衰竭和冠
状动脉手术)
易于签购2与容易负担的保费

若您连续入住加护病房 (ICU) 至少7天，
即可获得入院就医惠益
RM20,000的善后惠益
受保证的生存惠益

限时获得RM100电子购物礼券 (活动期
限: 2022年1月24日至2022年5月31日)!

2022年12月31日

为了更好的每一天。
1

	对于25岁 (下一个生日年龄) 的女性非吸烟者及RM200,000的
保障。

	对于51岁 (下一个生日年龄) 以下的受保人及投保额高达
RM350,000。

2

中风
心脏病
肾功能衰竭
冠状动脉手术

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!

• 所有新生意的申请提交日期必须落在活动期限内 (包括活动期的起始
日和截止日) 并于2023年1月16日前签发 • 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：(i) 身份证
号码; 及 (ii) 手机号码 • 每位受保人将有资格获得一 (1) 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 • 公司于2023年3月31日前送出奖励
时，将向合资格受保人的登记手机号码发送短信通知 • 成功申请者将失
去参与其它同时进行的 Manulife Easy 5 活动的资格 • 若没遵守任何条
规，Manulife Insurance Berhad 有权拒送出奖励。
重要提示
• 这是一份单独的严重疾病保险计划 • 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
• 此传单所陈述的利益仅是简要说明 • 欲知更多产品详情，请参阅产品
宣传册/产品信息披露书 • 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。
须符合条规。
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癌症

வாழ்க்கையின் நிச்சயமற்ற நிலைகளிலிருந்து
உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்ளுங்கள்.
மானுலைஃப் ஈசி 5 இல் இன்றே பதிவு
செய்யுங்கள்!
புற்றுந�ோய், பக்கவாதம், மாரடைப்பு, சிறுநீரக
செயலிழப்பு மற்றும் இதய தமனி அறுவை சிகிச்சை
ப�ோன்ற 5 க�ொடுமையான ந�ோய்களின் ஆரம்ப
நிலையிலிருந்து மேம்பட்ட நிலைகளுக்கான
பாதுகாப்பை உள்ளடக்கியது

5 க�ொடுமையான
ந�ோய்களுக்கான
பிரீமியம் ஒரு
நாளைக்கு RM2.80
இல் இருந்து1
த�ொடங்குவதன்
மூலம் நாங்கள்
உங்களை
பாதுகாக்கின்றோம்

எளிதான பதிவு முறை2 மற்றும் மலிவான
பிரீமியம்
குறைந்தபட்சம் 7 நாட்களுக்கு நீங்கள் தீவிர
சிகிச்சைப் பிரிவில் (ICU) அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால்,
மருத்துவமனை சேர்ப்பு நிகழ்வுக்கான பலனைப்
பெறலாம்
மரண சகாயத் த�ொகை RM20,0000
உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட பாலிசி த�ொடர்ந்து
நிலைத்திருப்பதற்கான பலன்
குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டும் RM100
இணையவழி ப�ொருள் வாங்கும் பற்றுச்சீட்டைப்
பெறுங்கள் (பிரச்சார காலம்: 24 ஜனவரி 2022 31 மே 2022)

31 டிசம்பர் 2022

ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு சிறந்தாக
மாற்றுகிற�ோம்.

பக்கவாதம்

மாரடைப்பு
சிறுநீரக
செயலிழப்பு
இரத்த குழாய் தமனி
அறுவை சிகிச்சை

 கைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இல்லாத பெண்களுக்கு, வயது 25 (அடுத்த பிறந்த
பு
நாள்) கான காப்புறுதித் த�ொகை RM200,000.

2

RM350,000 வரையிலான காப்பீட்டுத் த�ொகை மற்றும் 51 (அடுத்த பிறந்த நாள்)
வயதுக்குக் குறைவான காப்பீட்டாளருக்கு.

கூடுதல் விபரங்களுக்கு, தயவுசெய்து உங்களது மானுலைஃப்
ஆல�ோசகருடன் பேசுங்கள் அல்லது எங்களது வாடிக்கையாளர்
சேவை எண் 03 2719 9112 / 1 300 13 2323 ல் அழைத்திடுங்கள்
• அனைத்து புதிய வணிக விண்ணப்பங்களும் பிரச்சாரக் காலத்திற்குள்
சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் (இரண்டு தேதிகளையும் உள்ளடக்கியது) மற்றும் 16 ஜனவரி
2023 குள் பாலிசி வெளியிடப்பட வேண்டும் • பிரீமியங்களை மின் கட்டண முறைகள்
மூலம் செலுத்தியிருக்க வேண்டும் (பணம் அல்லது காச�ோலை தகுதியற்றது)
• அனைத்து விண்ணப்பங்களும் பின்வரும் வாடிக்கையாளர் தகவலுடன் துல்லியமாக
பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்: (i) அடையாள அட்டை எண்; மற்றும் (ii) கைத்தொலைபேசி
எண் • ஒவ்வொரு காப்பீட்டாளரும் ஒரு (1) வெகுமதி மட்டுமே பெற தகுதியுடையவர்
• எந்தவ�ொரு பாலிசி மாற்றம் அல்லது மானுலைஃப் ஆல�ோசகரின் ச�ொந்த பாலிசிக்கு
ப�ொருந்தாது • பாலிசி நடைமுறையில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் வெகுமதியை
பெறுவதற்கு இன்று வரையிலான பிரீமியங்கள் செலுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்
• வெகுமதி வழங்கப்பட்டவுடன், தகுதியான காப்பீட்டாளரின் பதிவுசெய்யப்பட்ட
கைத்தொலைபேசி எண்ணுக்கு, 31 மார்ச் 2023-க்குள் ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்படும்
• வெற்றி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் இக்காலத்தில் அளிக்கப்படும் வேறு எந்த
மானுலைஃப் ஈசி 5 பிரச்சாரங்களிலும் பங்கேற்கத் தகுதியற்றவர்கள் • எந்தவ�ொரு
விதிமுறைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால், வெகுமதியைத் திரும்பப் பெற்றுக்
க�ொள்வதற்கான உரிமையை மானுலைஃப் இன்சூரன்ஸ் பெர்ஹாட் க�ொண்டுள்ளது.
முக்கிய குறிப்புகள்:
• இது ஒரு முழுமையான தீவிர ந�ோய் திட்டமாகும் • இந்தப் பிரசுரமானது
ப�ொதுவான தகவலுக்கு மட்டுமே மற்றும் இதை ஒரு காப்பீட்டு ஒப்பந்தமாக ப�ொருள்
க�ொள்ளக்கூடாது • இந்த அறிக்கையில் உள்ள தகவல்கள் முதலீடு, சட்டப்பூர்வமான
மற்றும் நிதி அடிப்படையில் உள்ள விற்பனைக்கான ஒரு சலுகை மற்றும் அதற்கான
முயற்சியும் அல்ல • இந்த பிரசுரம் நன்மைகள் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கத்தை
மட்டுமே க�ொண்டுள்ளது • காப்பீடூ த�ொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு, காப்பீட்டு
சேவை சிற்றேடு / காப்பீட்டு சேவை வெளியீட்டுத் தாள் • ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ்
வடிவத்திற்கு இடையே ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், ஆங்கில வடிவமே நடப்பில்
இருக்கும் • இந்த மருத்துவத் திட்டங்கள், நிதிச்சேவைச்சட்டம் 2013 இன் கீழ் உரிமம்
பெற்ற Manulife இன்சூரன்ஸ் பெர்ஹாட்டால் (200801013654 (814942-M)) எழுதப்பட்டது,
மற்றும் பேங்க் நெகாரா மலேசியாவால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. இது 16-வது மாடி,
மெனாரா Manulife, 6, ஜாலான் கெலெங்காங், டமான்சாரா ஹைட்ஸ், 50490
க�ோலாலம்பூரில் அமைந்துள்ளது.
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.
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புற்றுந�ோய்

1

