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Campaign Period: 21 March 2022 – 25 June 2022

Speak to your Manulife Advisor or call  
our Customer Careline at 03 2719 9112 /  
1 300 13 2323 today! 
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• All applications must be submitted within the Campaign Period 
(both dates inclusive) and issued by 15 July 2022 • All policies 
must be attached with Manulife Precious Gift and Manulife 
Health Saver Benefit – Baby riders • Premiums must be paid via 
e-payment method (cash or cheque is not eligible) • All applications 
must be completed with the following customer information 
accurately: (i) NRIC Number (ii) Mobile Number (to receive SMS 
notification once reward has been fulfilled) • Each Insured will 
only 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 • Reward will be fulfilled and delivered to the Policy 
Owner’s mailing address as recorded in our system before  
31 July 2022 • Successful applicants are not eligible to participate 
in any other Manulife Precious Gift campaigns that are running 
concurrently • Manulife Insurance Berhad reserves the right to 
withhold the reward if any of the terms are not fulfilled • The 
Campaign will end once all gift boxes have been fully allocated or 
at the expiration of the Campaign Period, whichever is earlier.

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  
• Manulife Precious Gift and Manulife Health Saver Benefit 
– Baby are unit-deducting riders that can be attached to 
selected investment-linked insurance plans. These plans 
are insurance products that are tied to the performance of 
the 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. 

Receive an exclusive Manulife 
Mother and Baby Gift Box* when 
you purchase one of the plans 
below with Manulife Precious 
Gift and Manulife Health Saver 
Benefit – Baby riders:
• ManuLink Essential; or 
• ManuLink Essential Plus

Making your every day better.

* Exclusive Gift Box worth RM203  
for the first 200 policies issued only!

Be prepared with an 
early protection plan
to fully cherish every 
moment of your pregnancy
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Tempoh Kempen: 21 Mac 2022 – 25 Jun 2022

Hubungi Penasihat Manulife anda atau Khidmat 
Pelanggan kami di talian 03 2719 9112 /  
1 300 13 2323 hari ini!
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• Semua permohonan mesti dikemukakan dalam Tempoh Kempen 
(termasuk kedua-dua tarikh) dan dikeluarkan selewat-lewatnya 
pada 15 Julai 2022 • Semua polisi mesti dilampirkan dengan rider 
Manulife Precious Gift dan Manulife Health Saver Benefit – Baby 
• 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 (anda akan menerima pemberitahuan SMS 
setelah ganjaran dihantar) • Setiap Orang Yang Diinsuranskan 
adalah layak untuk menerima satu (1) ganjaran 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 dihantar ke alamat surat-menyurat Pemilik Polisi seperti yang 
dicatatkan dalam sistem kami sebelum 31 Julai 2022 • Pemohon 
yang berjaya tidak layak untuk menyertai kempen Manulife Precious 
Gift lain yang berjalan serentak dengan kempen ini • Manulife 
Insurance Berhad berhak untuk menahan ganjaran sekiranya 
mana-mana syarat tidak dipenuhi • Kempen akan berakhir setelah 
semua hadiah diperuntukkan sepenuhnya atau pada akhir Tempoh 
Kempen, yang mana lebih awal.
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 • Manulife 
Precious Gift dan Manulife Health Saver Benefit – Baby 
ialah rider pemotongan unit yang boleh dilampirkan kepada 
pelan insurans berkaitan pelaburan yang terpilih. Pelan ini 
merupakan produk insurans 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
Tertakluk pada terma dan syarat.

Dapatkan Hadiah Eksklusif 
Ibu dan Bayi Manulife* 
apabila anda melanggan 
salah satu daripada pelan di 
bawah dengan rider Manulife 
Precious Gift dan Manulife 
Health Saver Benefit – Baby:
• ManuLink Essential; atau 
• ManuLink Essential Plus

Kami pastikan setiap hari anda 
lebih bermakna.

* Hadiah eksklusif bernilai RM203  
hanya untuk 200 polisi pertama 
yang dikeluarkan!

Bersiap sedia dengan pelan 
perlindungan awal  
untuk menikmati sepenuhnya 
setiap detik kehamilan anda 
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活动期限: 2022年3月21日至2022年6月25日

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!
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• 所有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2022年7月15日前签发 • 所有保单须附加 
Manulife Precious Gift 及 Manulife Health Saver Benefit – 
Baby 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：(i) 身份证号码; 
及 (ii) 手机号码 (在奖励送出后，将收到手机短讯 (SMS) 通知) 
• 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 • 奖励将在2022年7月31日前送
至保单持有人记录在本公司系统内的邮寄地址 • 成功申请者将
失去参与其它同时进行的 Manulife Precious Gift 活动的资格 
• 若没遵守任何条规，Manulife Insurance Berhad 有权拒送出
奖励 • 活动将在礼盒悉数送出后或在活动期限届满时截止，视
何者为先。 

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 • Manulife 
Precious Gift 与 Manulife Health Saver Benefit – Baby 是
可附加于特定的投资联结保险计划的单位扣除附加保障。这
些计划乃与资产基金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。

须符合条规。

当您购买以下任何附加了 Manulife 
Precious Gift 及 Manulife Health 
Saver Benefit – Baby 附加保障 
的计划，即可获赠一份独家 
Manulife 母亲及宝宝礼盒*:

• ManuLink Essential; 或 
• ManuLink Essential Plus

为了更好的每一天。

* 价值RM203的独家礼盒,  
仅限首200份签发的保单!

为投保早期保障计划
做好准备，以充分享受
怀孕的每一刻
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பிரசச்ார காலம:் 21 மாரச் ் 2022 - 25 ஜூன ் 2022

கூடுதல் விபரஙகளுக்கு, தயவுசசய்து உஙகளது 
மானுலலஃப் ஆலலாசகருடன் லபசுஙகள் 
அல்லது எஙகளது வாடிக்லகயாளர் லசலவ எண் 
03 2719 9112 / 1 300 13 2323 ல் அலைதததிடுஙகள்
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• அலனதது விண்்ணப்பஙகளும் பிரசசாரக் காலதததிற்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட 
லவண்டும் (இரண்டு லதததிகலளயும் உள்ளடக்கதியது) மற்றும் 15 ஜூலல 
2022க்குள் பாலிசி சவளியிடப்பட லவண்டும் • அலனதது பாலிசிகளும் 
மானுலலஃப் பிரஷியஸ் கதிஃப்ட் மற்றும் மானுலலஃப் செல்த லசவர் 
சபனிபிட் - லபபி லரடர் உடன் இல்ணக்கப்பட லவண்டும் • பிரீமியஙகலள 
மின் கட்ட்ண முலைகள் மூலம் சசலுதததியிருக்க லவண்டும் (ப்ணம் அல்லது 
காலசாலல தகுததியற்ைது) • அலனதது விண்்ணப்பஙகளும் பின்வரும் 
வாடிக்லகயாளர் தகவலுடன் துல்லியமாக பூர்தததி சசய்யப்பட லவண்டும்: 
(i) அலடயாள அட்லட எண்; மற்றும் (ii) லகதசதாலலலபசி எண் (சவகுமததி 
நதிலைலவற்ைப்பட்டதும் குறுநதகவல் அைிவிப்லபப் சபை) • ஒவசவாரு 
காப்பீட்டாளரும் ஒரு (1) சவகுமததி மட்டுலம சபை தகுததியுலடயவர்கள்  
• எநதசவாரு பாலிசி மாற்ைம் அல்லது மானுலலஃப் ஆலலாசகரின் சசாநத 
பாலிசிக்கு சபாருநதாது • பாலிசி நலடமுலையில் இருக்க லவண்டும் 
மற்றும் சவகுமததிலய சபறுவதற்கு இன்று  வலரயிலான பிரீமியஙகள் 
சசலுததப்பட்டிருக்க லவண்டும் • சவகுமததி பூர்தததி சசய்யப்பட்டு 
அலமப்பில் பததிவு சசய்யப்பட்டிருக்கும் பாலிசி உரிலமயாளரின் அஞசல் 
முகவரிக்கு 31 ஜூலல 2022க்குள் அனுப்பி லவக்கப்படும்  
• சவற்ைி சபற்ை விண்்ணப்பதாரர்கள் இக்காலதததில் அளிக்கப்படும் 
லவறு எநத மானுலலஃப் பிரஷியஸ் கதிஃப்ட் பிரசசாரஙகளிலும் 
பஙலகற்கத தகுததியற்ைவர்கள் • எநதசவாரு விததிமுலைகளும் பூர்தததி 
சசய்யப்படாவிட்டால், சவகுமததிலயத ததிரும்பப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கான 
உரிலமலய மானுலலஃப்  இன்சூரன்ஸ் சபர்ொட் சகாண்டுள்ளது 
• இநதப் பிரசசாரம் அலனதது பரிசுப் சபட்டிகளும் முழுலமயாக 
ஒதுக்கப்பட்டதும் அல்லது பிரசசாரக் காலம் முடிவலடயும் லபாது, எது 
முநலதயலதா அதன்படி நதிலைவலடயும்.

முக்கிய குறிப்பு்ள்:
• இநதப் பிரசுரமானது சபாதுவான தகவலுக்கு மட்டுலம மற்றும் இலத ஒரு 
காப்பீட்டு ஒப்பநதமாக சபாருள் சகாள்ளக்கூடாது • இநத அைிக்லகயில் 
உள்ள தகவல்கள் முதலீடு, சட்டப்பூர்வமான மற்றும் நதிததி அடிப்பலடயில் 
உள்ள விற்பலனக்கான ஒரு சலுலக மற்றும் அதற்கான முயற்சியும் 
அல்ல • மானுலைஃப் பிரஷியஸ் ்கிஃப்ட் மற்றும் மானுலைஃப் 
ஹெல்த் சேவர் ஹபனிபிட் - சபபி லரடர் ஆ்கியலவ யூனிட் ்ழிககும் 
லரடர்்ள், அலவ சேர்்நஹேடுக்ப்பட்ட முேலீட்டுடன் இலைக்ப்பட்ட 
்ாப்பீட்டுத் ேகிட்டங்ளுடன் சேர்க்ப்படைாம்.  இ்நேத் ேகிட்டங்ள் 
அடிப்பலட ஹோத்துக்ளின் ஹேயல்ேகிறனுடன் இலைக்ப்பட்ட 
்ாப்பீட்டுத் ேயாரிப்பு்ள் மற்றும் யூனிட் டிரஸ்ட் சபான்ற தூய முேலீட்டு 
ேயாரிப்பு்ள் அல்ை • காப்பீடூ சதாடர்பான கூடுதல் விவரஙகளுக்கு, 
காப்பீட்டு லசலவ சிற்லைடு / காப்பீட்டு லசலவ சவளியீட்டுத தாள் / 
காப்பீட்டு லசலவ விளக்கதலதப் பார்க்கவும் • ஆஙகதிலம் மற்றும் தமிழ் 
வடிவதததிற்கு இலடலய ஏலதனும் முரண்பாடு இருநதால், ஆஙகதில வடிவலம 
நடப்பில் இருக்கும் • இநத மருததுவத ததிட்டஙகள், நதிததிசலசலவசசட்டம் 
2013 இன் கீழ் உரிமம் சபற்ை Manulife இன்சூரன்ஸ் சபர்ொட்டால் 
(200801013654 (814942-M)) எழுதப்பட்டது, மற்றும் லபஙக் சநகாரா 
மலலசியாவால் கட்டுப்படுததப்பட்டது. இது 16-வது மாடி, சமனாரா Manulife, 
6, ஜாலான் சகசலஙகாங, டமான்சாரா லெட்ஸ், 50490 லகாலாலம்பூரில் 
அலமநதுள்ளது.

விததிமுலைகள் மற்றும் நதிபநதலனகளுக்கு உட்பட்டது.

மானுலைஃப் பிரஷியஸ் ்கிஃப்ட் 
மற்றும் மானுலைஃப் ஹெல்த் சேவர் 
ஹபனிபிட் - சபபி லரடர்ஸ் மூலம் கீலை 
உள்ள ததிட்டஙகளில் ஒன்லை நீஙகள் 
வாஙகும் லபாது விலலமததிப்பற்ை 
மானுலைஃப் ோய் மற்றும் குழ்நலே 
பரிசுப் ஹபட்டிலயப்* சபறுவீர்கள்:

• மானுலிஙக் இசசன்ஷல்; அல்லது 
• மானுலிஙக் இசசன்ஷல் பிளஸ்

ஒவஹவாரு நாளும் உஙகளுக்கு 
ேிற்நோ் மாற்று்கிசறாம்.

* முேலில் வாஙகப்படும் 200 
பாலிசிகளுக்கு மட்டும் RM203 
மததிப்புள்ள விலலமததிப்பற்ை பரிசுப் சபட்டி!

உஙகளின் கர்ப்பகால ஒவசவாரு 
தரு்ணதலதயும் முழுலமயாக 
அனுபவிக்க ஒரு ஆரம்ப 
பாது்ாப்புத் ேகிட்டத்துடன் 
தயாராக இருஙகள்


