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Important Notes:

• All new business applications must be submitted
within the Campaign Period (both dates inclusive) 
• 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 • These 
are Universal Life products that are tied to the 
performance of underlying assets, and are not 
pure investment products such as unit trusts  
• For further information on product details, please 
refer to the product brochure/product disclosure sheet/
product illustration • These products are 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

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

Campaign Period:
15 September 2022 - 25 October 2022

Enjoy up to 8.28% p.a. guaranteed 
minimum crediting interest rate1 

when you purchase ManuSecure 
Series or Manulife Universal 
Saver Series

Guaranteed minimum crediting 
interest rate1

Annual Premium RM15,000 and above 

Month 1 - 12 8.28% p.a.

Month 13 - 24 6.28% p.a.
Annual Premium below RM15,000

Month 1 - 24 4.88% p.a.

Making your every day better.

1 Starts from the issuance date of ManuSecure Series or  
Manulife Universal Saver Series policy

% p.a.

up to

2



Capai matlamat hidup anda dengan 
kadar faedah kredit sensasi kami
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Nota Penting:

• Semua permohonan perniagaan baharu mesti 
dikemukakan dalam Tempoh Kempen (termasuk kedua-dua 
tarikh) • 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 • Kesemua ini 
merupakan produk Hayat Universal 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-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

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

Tempoh Kempen:

15 September 2022 - 25 Oktober 2022
Nikmati kadar faedah kredit minimum 

terjamin1 sehingga 8.28% setahun 

apabila anda membeli ManuSecure 
Series atau Manulife Universal 
Saver Series.

Kadar faedah kredit minimum terjamin1 

Premium Tahunan RM15,000 dan ke atas

Bulan 1 - 12 8.28% setahun

Bulan 13 - 24 6.28% setahun
Premium Tahunan di bawah RM15,000

Bulan 1 - 24 4.88% setahun

Jadikan setiap hari anda lebih bermakna.

1 Bermula dari tarikh pengeluaran polisi ManuSecure Series atau  
Manulife Universal Saver Series

% setahun

sehingga

2
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重要提示：
• 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) • 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 • 这些乃与资
产基金及其投资表现息息相关的万能人寿保险产品，
并非如同单位信托基金般的纯投资产品 • 欲了解更多
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 • 这些产品乃由 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

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！

活动期限:2022年9月15日至2022年10月25日凡购买 ManuSecure Series 或
Manulife Universal Saver 
Series 将享有每年高达8.28%的 保证最低年给付利率1。
保证最低年给付利率1

年保费为RM15,000或以上
第 1 至 12 个月 8.28% 年利率
第 13 至 24 个月 6.28% 年利率
年保费少过RM15,000
第 1 至 24 个月 4.88% 年利率

为了更好的每一天。

1 从 ManuSecure 系列或 Manulife Universal  Saver 系列保单 之签发日期开始计算

%年利率
2

让我们轰动的年给付利率 助您实现人生目标！高达
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நீங்கள் மானுசெக்யூர் ெீரிஸ் (ManuSecure Series) 
அல்லது மானுல்லஃப் யுனிவர்ெல செவர் 
ெீரிஸ் (Manulife Universal Saver Series) 

திட்டதலத வாஙகும் ச�ாழுது ஓர் ஆண்டுக்கு 

8.28% வலரயி்லான உததரவாதம் 

அளிக்்கப்�ட்ட குலைநத�டெ ்க்டன் வடடி 

வி்கிததலதப்1 ச�ற்று ம்கிழநதிடுங்கள்

உததரவாதம் அளிக்்கப்�ட்ட குலைநத�டெ ்க்டன் 

வடடி வி்கிதம்1

வரு்டாநதிர �ிரிமியம் RM15,000 மற்றும் அதற்கு 
சமல

மாதம் 1 - 12 8.28% ஓர் ஆண்டுக்கு

மாதம் 13 - 24 6.28% ஓர் ஆண்டுக்கு

வரு்டாநதிர �ிரிமியம் RM15,000 க்கு ்கீழ

மாதம் 1 - 24 4.88% ஓர் ஆண்டுக்கு

உங்கள் ஒவசவாரு நாலளயும் ெிைப்�ல்டயச் 
செய்கிசைாம்.

1 மானுசெக்யூர் ெீரிஸ் (ManuSecure Series) அல்லது மானுல்லஃப் யுனிவர்ெல 
செவர் ெீரிஸ் (Manulife Universal Saver Series) �ா்லிெி சவளியி்டப்�ட்ட 
தேேியில் இருந்து தேொடங்குகிறது

முக்்கிய குைிப்பு்கள்:

• அலனதது புதிய வர்தத்க விண்்ணப்�ங்களும் �ிரச்ொரக் 
கொலதேிற்குள் (இரண்டு தேேிகளுக்கு இடடதய) சமர்ப ி்க்க்ப்ட 
சவண்டும் • இந்ே்ப ி்ரசுரமொனது த்ொதுவொன ேகவலுக்கு 
மட்டுதம மற்றும் இடே ஒரு கொ்ப்பீட்டு ஒ்ப்ந்ேமொக த்ொருள் 
ச்காள்ளக்கூ்டாது • இந்ே்ப ி்ரசுரதேில் உள்்ள ேகவல்கள் 
விற்்டனக்கொன ஒரு சலுடகயொகதவொ, ஒரு சலுடகக்கொன 
தவண்டுதகொ்ளொகதவொ (தசொலிசிட்) அல்லது ஒரு முேலபீடு 
தசயவேற்கொன, சட்ட்ப்டியொன, நிேி ரபீேியொன அல்லது ி்ற 
அைிவுலரயா்கசவா எடுததுக் ச்காள்ளப்�்டக்கூ்டாது • இடவ 
யுனிவரசல் டலஃ்ப ேிட்டங்கள் மற்றும் இடவ ேங்களுக்கு கபீழ் 
இருக்கும் தசொததுக்க்ளின் தசயல்்ொட்டுடன் ி்டைக்க்ப்டடவ 
ஆகும், மற்றும் இடவ யூனிட் ட்ரஸட்கட்ள்ப த்ொன்ற 
முத்லீடடுத திட்டங்கள் ்கில்டயாது • இது ்ற்றிய தமலேிக 
வி் ரங்களுக்கு, ேயவுதசயது ்ொலிசியின் துண்டு்ப ி்ரசுரம் / 
்ொலிசியின் வி்ளக்கவுடரதேொள் ேொள்/ ்ொலிசி விற்்டன 
விளக்்கதலதப் �ாருங்கள் • இந்ே கொ்ப்பீட்டு ேிட்டம், 
நிதிச்செலவ்கள் ெட்டம் 2013 ன் கபீழ் உரிமம் வழங்க்ப்ட்டுள்்ள, 
மனுடலஃ்ப இன்சூரன்ஸ த்ர்ொட் (200801013654 (814942-M)), 
நிறுவனதேொல் எழுததுறுேி (அன்டரரிட்டன்) தசயய்ப்ட்டுள்்ளன 
மற்றும் இடவ த்ங்க் தநகரொ மதலசியொவினொல் 
ஒழுங்கு்டுதே்ப்ட்டுள்்ளன.இந்நிறுவனம் கபீழ்க்கண்ட முகவரியில் 
அடமந்துள்்ளது-16வது ே்ளம், தமனொரொ மனுடலஃ்ப, 6, ஜலொன் 
தஜதலங்கொங், டொமன்சொரொ ட்ட்ஸ, 50490 ச்கா்லா்லாம்பூர்.

விதி்கள் மற்றும் நி�நதலன்களுக்கு உட�ட்டது

இன்தற உங்க்ளது மொனுடலஃ்ப 
ஆதலொசகருடன் த்சுங்கள் அல்லது 
எங்களது வாடிக்ல்கயாளர் செலவக்்கான 
எண்்ணில அலைததிடுங்கள்  
03 2719 9112 / 1 300 13 2323!

�ிரச்ொரக் ்கா்லம்:
15 செப்்டம்�ர் 2022 - 25 அக்ச்டா�ர் 2022

உங்கள் வொழ்வின் இலக்குகட்ள எங்க்ளின் 
்கிளர்ச்ெி்கரமான ்க்டன் வடடி வி்கிததலதக் 
ச்காண்டு அல்டநதிடுங்கள்

ஓர் ஆண்டுக்கு


