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Terms and conditions apply. 

• This campaign is applicable to new customers only • All new applications must 
be submitted within Campaign Period (both dates inclusive) and issued by 15 April 
2023 with minimum Annualised Premium (AP) of RM4,200 for ManuLink Essential, 
ManuLink Essential Plus, ManuLink Wealth and Manulife Wealth Builder; and RM8,000 
for ManuLink Premier • AP is not inclusive of premiums paid for MaxiSave 2, Regular 
Saver Top-up and Single Top-up • All policies of ManuLink Essential, ManuLink 
Essential Plus, ManuLink Wealth or ManuLink Premier must be attached with 
Advance Beyond Critical Cover or Beyond Critical Cover or Beyond Critical 
Cover+ or Manulife Health Saver Benefit rider • All policies of Manulife Wealth 
Builder 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) Bank account details (Name of bank and account number) c) Mobile Number (to 
receive SMS notification once cashback has been credited) • Each Insured will be 
eligible for cashback 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 cashback crediting • Cashback will be credited to policy 
owner’s bank account by 15 October 2023 • Successful applicants are not eligible 
to participate in any other Manulife campaigns that are running concurrently • Policy 
owner will not be entitled to any cashback if the terms of the campaign are not met.

Important notes 
• 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 
• Please note that investment-linked 
insurance products are tied to the 
performance of the underlying assets, 
and are not pure investment products 
such as unit trusts • For further information 
on the products, 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.

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

Making your every day better.

Campaign Period:  
1 January 2023 to 25 March 2023

with purchase of 
• ManuLink Essential;
• ManuLink Essential Plus;
• ManuLink Wealth; or
• Manulife Wealth Builder
with minimum Annualised Premium  
of RM4,200

with purchase of ManuLink Premier with 
minimum Annualised Premium of RM8,000

Up to RM1,688

Enjoy our 13.88% fortune 
premium cashback of

Exclusive for  
new customers 

Up to RM888
OR
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Jadikan setiap hari anda lebih bermakna.

Tempoh Kempen:  
1 Januari 2023 hingga 25 Mac 2023

apabila anda melanggan  
• ManuLink Essential;
• ManuLink Essential Plus;
• ManuLink Wealth; atau 
• Manulife Wealth Builder  
dengan Premium Tahunan minimum 
RM4,200

apabila anda melanggan ManuLink Premier 
dengan Premium Tahunan minimum RM8,000

Sehingga RM1,688

Eksklusif untuk
pelanggan baharu 

sahaja

Sehingga RM888
ATAU
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Tertakluk pada terma dan syarat.

• Kempen ini hanya sah untuk permohonan yang dikemukakan oleh pelanggan baharu 
Manulife sahaja • Semua permohonan baharu mesti dikemukakan dalam Tempoh 
Kempen (termasuk kedua-dua tarikh) dan dikeluarkan pada 15 April 2023 dengan 
Premium Tahunan minimum RM4,200 untuk ManuLink Essential, ManuLink Essential 
Plus, ManuLink Wealth dan Manulife Wealth Builder; dan RM8,000 untuk ManuLink 
Premier • Premium Tahunan tidak termasuk premium yang dibayar bagi MaxiSave 2, 
Regular Saver Top-up dan Single Top-up • Kesemua polisi ManuLink Essential, 
ManuLink Essential Plus, ManuLink Wealth atau ManuLink Premier mesti 
dilampirkan bersama rider Advance Beyond Critical Cover atau Beyond 
Critical Cover atau Beyond Critical Cover+ atau Manulife Health Saver Benefit 
• Kesemua polisi Manulife Wealth Builder mesti dilampirkan bersama 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) Butiran akaun bank (Nama bank dan 
nombor akaun); c) No. Telefon Mudah Alih (untuk menerima pemberitahuan SMS 
setelah pulangan tunai dikreditkan) • Setiap Orang Yang Diinsuranskan adalah layak 
untuk menerima pulangan tunai untuk satu (1) polisi sahaja • Kempen ini tidak sah bagi 
sebarang Penggantian Polisi atau Kes Ejen Sendiri • Polisi harus berkuat kuasa dan 
premium telah dibayar sepenuhnya hingga kini pada masa pengkreditan pulangan tunai 
• Pulangan tunai akan dikreditkan ke akaun bank pemilik polisi selewatnya 15 Oktober 
2023 • Pemohon yang berjaya tidak layak untuk menyertai mana-mana kempen 
Manulife lain yang berjalan serentak dengan kempen ini • Pemilik polisi tidak layak 
untuk sebarang pulangan tunai sekiranya terma kempen tidak dipenuhi.

Nota penting 
• 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 • Sila ambil 
perhatian bahawa produk insurans berkaitan 
pelaburan 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.

Hubungi Penasihat Manulife anda atau 
Khidmat Pelanggan kami di talian 
03 2719 9112 / 1 300 13 2323  
hari ini!
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Nikmati pulangan tunai  
premium sebanyak 13.88%
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须符合条规。

• 此活动仅限于 Manulife 的新客户 • 所有新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4月15日或之前签发，ManuLink 
Essential、ManuLink Essential Plus、ManuLink Wealth 和 Manulife Wealth 
Builder 的最低年保费为RM4,200; 而 ManuLink Premier 则是RM8,000 • 年保
费不包括 MaxiSave 2 的保费、定期加额和单次保费加额 • 所有 ManuLink 
Essential、ManuLink Essential Plus、ManuLink Wealth 或 ManuLink 
Premier 保单必须附加 Advance Beyond Critical Cover 或 Beyond Critical 
Cover 或 Beyond Critical Cover+ 或 Manulife Health Saver Benefit 附加保障  
• 所有 Manulife Wealth Builder 保单必须附加 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) 银行帐户资料 (银行名称和帐号)；c) 手机号码 (当支
付现金回扣时，接收短信通知) • 每位受保人将有资格获得一 (1) 份保单的现金回
扣 • 不适用于任何替代保单或保险代理本身的保单 • 在进行现金回扣存入时，有
关保单必须保持生效，并且已缴付所有保费 • 现金回扣将于2023年10月15日前存
入保单拥有人的银行帐户 • 成功申请者不符合资格参与 Manulife 同时进行的其它
活动 • 若不符合活动条规，保单拥有人将无权获得任何现金回扣。

为了更好的每一天。

当您购买年保费最低为RM4,200的
• ManuLink Essential;
• ManuLink Essential Plus;
• ManuLink Wealth; 或
• Manulife Wealth Builder

当您购买年保费最低为RM8,000的 
ManuLink Premier

高达 RM1,688 的保费现金回扣

高达 RM888 的保费现金回扣

或

重要提示
• 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 • 敬请
注意投资联结保险计划产品与资产基金及其
投资表现息息相关，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 • 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。

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!

仅限于新客户

活动期限: 
2023年1月1日至2023年3月25日

享有我们的13.88% 
招财进宝保费 
现金回扣
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விதிகள் மற்றும் நிபநதனைகளுக்கு உடபட்டது 
• இந்த பிரச்சாரம் பு்திய மசானுலைஃப் வசாடிகலகையசாளரகைளுககு மட்டுமம பபசாருநதும் 
• அலைத்து பு்திய விண்ணப்பஙகைளும் மசானுைிஙக எஸபஸென ி்யல், மசானுைிஙக எஸபஸென ி்யல் 
பிளஸ, மசானுைிஙக பவல்த், மசானுைிஙக பவல்த் பில்்டரககைசாை குலைந்தபட்் வரு்டசாந்திர 
பிரீமியமசாை RM4,200 மற்றும் மசானுைிஙக பிரீமியருககு RM8,000-யும் ம்ரத்து, பிரச்சாரக 
கைசாைம் (இரணடு ம்த்திகைலளயும் உளள்டககைியது) 15 ஏப்ரல் 2023ககுள பசாைி் ி அஙகைீகைரித்து 
இருககை மவணடும்மவணடும் • மமக ி்ம்வ் 2 [MaxiSave 2], பரகுைர ம்வர ்டசாப்-அப் மற்றும் 
ி்ஙகைிள ்டசாப்-அப் ஆகைியவற்றுககைசாகை ப்லுத்்தப்பட்்ட பிரிமியஙகைள, வரு்டசாந்திர பிரிமியத்்தில் 

உளள்டஙகைசாது • மசானுைிஙக எஸபஸென ி்யல், மசானுைிஙக எஸபஸென ி்யல் பிளஸ, மசானுைிஙக 
பவல்த், மசானுைிஙக பவல்த் பில்்டர கைசாப்பீடுகைள அட்வசானஸ பிமயசானட் கைிரிட்டிககைல் கைவர 
(ABCC) அல்ைது பிமயசானட் கைிரிட்டிககைல் கைவர (BCC) அல்ைது பிமயசானட் கைிரிட்டிகைல் கைவர+ 
(BCC+) அல்ைது மசானுலைஃப் பெல்த் ம்வர பபைிபிட் (MHSB) லர்டரு்டன இல்ணககைப்ப்ட 
மவணடும்.*மசானுைிஙக பவல்த் பில்்டரின அலைத்து கைசாப்பீடுகைளும் பிரீமியம் மகைர பபைிஃபிட் 
(PCB) லர்டரு்டன இல்ணககைப்ப்ட மவணடும் •  பிரிமியஙகைள மினைியல் முலைகைள மூைமசாகைமவ 
ப்லுத்்தப்ப்ட மவணடும் (பரசாககைம் மற்றும் கைசாம்சாலைகைள ்தகு்தியசாைலவ அல்ை) • அனைத்து 
விண்ணப்பஙகைளும் பினவரும் வசாடிகலகையசாளர ்தகைவல்கைலளக பகைசாணடு துல்ைியமசாகை 
நிரப்பப்பட்டு இருககை மவணடும்: a) அல்டயசாளககைசாரடு [NRIC] எண b) வஙகைிக கை்ணககு விபரஙகைள 
(வஙகைியின பபயர மற்றும் வஙகைி எண) c) லகைப்மப ி் எண (ப்ணம் ்திரும்பச ப்லுத்்தபட்்ட பின 
உ்டன குறுஞப்ய்தி அைிவிப்லபப் பபறுவ்தற்கு) • கைசாப்பீடு ப்ய்த ஒவ்பவசாறுவரும் ்தைசா ஒரு  
(1) பசாைி் ிககு மட்டுமம ப்ணத்ல்தத் ்திரும்பப் பபறுவ்தற்குத் ்தகு்தியசாைவர ஆவசார • மசாற்ைசாகை 
அளிககைப்படும் எந்த ஒரு பசாைி் ிககும் (Replacement of Policy) அல்ைது மசானுலைஃப் 
ஆமைசா்கைரின ப்சாந்த பசாைி் ிககும் இது பபசாருந்தசாது • ப்ணம் ்திரும்பத் ்தரப்படும் ்மயத்்தில் 
அந்த பசாைி் ி நல்டமுலையில் இருககை மவணடும் மற்றும் பிரிமியஙகைள அனலைய ம்த்தி வலர 
ப்லுத்்தப்பட்டு இருககை மவணடும் • பரசாககைம் ்திரும்பத் ்தரப்படுவது பசாைி் ி உரிலமயசாளரின 
வஙகைிக கை்ணககைில் 15 அகம்டசாபர 2023 ககுள வரவு லவககைப்படும் • பவற்ைிகைரமசாை 
விண்ணப்ப்தசாரரகைள, அம்த ்மயத்்தில் நல்டபபற்றுக பகைசாணடிருககும் பிை மனுலைஃப் 
பிரச்சாரஙகைள எ்திலும் பஙமகைற்கை ்தகு்தியசாைவரகைள இல்லை • பிரச்சாரத்்தின வி்திமுலைகைள  
பூரத்்தி ப்யயப்ப்டசாவிட்்டசால், கைசாப்பீட்டு உரிலமயசாளருககு பரசாககை பவகும்தி எதுவும் 
கைில்டககைப்பபைசாது

உஙகைள ஒவ்பவசாரு நசாலளயும் ி்ைப்பல்டயச ப்யகைிைது.

கைீழகைசாணும் ்திட்்டஙகைளில் பஙகு பபறுவ்தன 
ஒரு (1) மசா்த ப ிர ிமியத்ல்த பரசாககை 
பவகும்தி பவகும்தியசாகைப் பபற்ைிடுஙகைள
• மசானுைிஙக எஸபஸென்ியல்;
• மசானுைிஙக எஸபஸென்ியல் பிளஸ;
• மசானுைிஙக பவல்த்; அல்ைது
• மசானுலைஃப் பவல்த் பில்்டர
குலைந்தபட்்ம் வரு்டசாந்திர  
பிரிமியமசாகை RM4,200 இருத்்தல் மவணடும்

மசானுைிஙக பிரிமியர வரு்டசாந்திர 
பிரிமியமசாகை குலைந்தபட்்ம்  
RM8,000 இருத்்தல் மவணடும்

அ்திகைபட்்மசாகை RM888
அல்ைது

அ்திகைபட்்மசாகை  RM1,688

இனமை உஙகைளது மசானுலைஃப் 
ஆமைசா்கைரு்டன மபசுஙகைள அல்ைது 
எஙகைளது வசாடிகலகையசாளர ம்லவககைசாை 
எண்ணில் அலைத்்திடுஙகைள 

03 2719 9112 / 1 300 13 2323!

முககைிய குைிப்புகைள

• இந்தப் பிரசுரமசாைது பபசாதுவசாை ்தகைவலுககு 
மட்டுமம மற்றும் இல்த ஒரு கைசாப்பீட்டு ஒப்பந்தமசாகை 
பபசாருள பகைசாளளககூ்டசாது • இந்தப் பிரசுரத்்தில் 
உளள ்தகைவல்கைள விற்பலைககைசாை ஒரு 
்லுலகையசாகைமவசா, ஒரு ்லுலகைககைசாை 
மவணடுமகைசாளசாகைமவசா (ப்சாைி் ிட்) அல்ைது ஒரு 
மு்தைீடு ப்யவ்தற்கைசாை, ்ட்்டப்படியசாை, நி்தி ரீ்தியசாை 
அல்ைது பிை அைிவுலரயசாகைமவசா எடுத்துக 
பகைசாளளப்ப்டககூ்டசாது  
• மு்தைீட்டு்டன-இல்ணககைப்பட்டுளள கைசாப்பீட்டுத் 
்திட்்டஙகைள ்தஙகைளுககு கைீழ இருககும் ப்சாத்துககைளின 
ப்யல்பசாட்டு்டன பில்ணககைப்பட்்டலவ ஆகும், மற்றும் 
இலவ யூைிட் ட்ரஸட்கைலளப் மபசானை தூய மு்தைீட்டுத் 
்திட்்டஙகைள கைில்டயசாது எனபல்தத் ்தயவுப்யது 
குைித்துக பகைசாளளுஙகைள • இது பற்ைிய மமை்திகை 
விபரஙகைளுககு, ்தயவுப்யது பசாைி் ியின 
துணடுப்பிரசுரம் / பசாைி் ியின டிஸகுமளசா்ர ்தசாள/ 
பசாைி் ி பற்ைிய வலரப்டத்ல்தப் பசாருஙகைள • இந்த 
கைசாப்பீட்டு ்திட்்டம், நி்திசம்லவகைள ்ட்்டம் 2013 ன கைீழ 
உரிமம் வைஙகைப்பட்டுளள, மனுலைஃப் இனசூரனஸ 
பபரெசாட் (200801013654 (814942-M)), நிறுவைத்்தசால் 
எழுத்துறு்தி (அன்டரரிட்்டன) ப்யயப்பட்டுளளை 
மற்றும் இலவ மபஙக பநகைரசா மமை ி்யசாவிைசால் 
ஒழுஙகுபடுத்்தப்பட்டுளளை.இநநிறுவைம் கைீழககைண்ட 
முகைவரியில் அலமநதுளளது-16வது ்தளம், பமைசாரசா 
மனுலைஃப், 6, ஜைசான பஜபைஙகைசாங, ்டசாமன்சாரசா 
லெட்ஸ, 50490 மகைசாைசாைசாம்பூர.

பிரத்்திமயகைமசாகை பு்திய  
வசாடிகலகையசாளரகைளுககு 

மட்டுமம

 
1 ஜைவரி 2023 மு்தல் 25 மசாரச 2023
பிரச்சாரக கைசாைம்:

எஙகைளின 13.88%  
அ்திர்ஷ்ட பிரீமியம் பரசாககை 
பவகும்திலய அனுபவியுஙகைள


