
Hottest guaranteed 
crediting interest rate 
in town!
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Campaign Period:
15 January 2022 – 15 March 2022
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Speak to your Manulife Advisor or call  
our Customer Careline at 03 2719 9112 /  
1 300 13 2323 today! 

Achieving your financial goals 
now made easier, with 6.88% p.a. 
crediting interest rate!

Enjoy a guaranteed minimum 
6.88% p.a. crediting interest rate1 
for the first 24 months when you 
purchase any of the following plans:
• ManuSecure Series
• Manulife Universal Saver Series

Making your every day better.

1   Starting from issuance date of any ManuSecure Series or 
Manulife Universal Saver Series policy.
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Important notes

• Only applicable to Universal Life plans with a 
minimum annualised premium of RM15,000 • 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.



Kadar faedah kredit 
terjamin yang 
terhangat 
di pasaran!
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Tempoh Kempen:
15 Januari 2022 – 15 Mac 2022
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Hubungi Penasihat Manulife anda atau Khidmat 
Pelanggan kami di talian 03 2719 9112 /  
1 300 13 2323 hari ini!

Capai matlamat kewangan anda  
secara mudah sekarang dengan kadar 
faedah kredit 6.88% setahun!

Nikmati kadar faedah kredit 
minimum 6.88% setahun yang 
terjamin1 untuk 24 bulan pertama 
apabila anda melanggani mana-mana 
pelan berikut:
• ManuSecure Series
• Manulife Universal Saver Series

Kami pastikan setiap hari anda lebih 
bermakna.

1   Bermula dari tarikh pengeluaran mana-mana polisi 
ManuSecure Series atau Manulife Universal Saver Series.
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Nota penting

• Hanya sah untuk pelan Hayat Universal dengan 
premium tahunan minimum RM15,000 • 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 • Produk-produk 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.
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城中最热门 
的保证年给付利率!
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活动期限: 
2022年1月15日至2022年3月15日
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2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!

6.88%的年给付利率让您现在更 
容易实现您的财务目标!

凡是购买以下任何计划，在首24个
月将会获取保证最低6.88％的年给
付利率1:
• ManuSecure系列
• Manulife Universal Saver系列

为了更好的每一天。

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

• 仅适用于最低年保费为RM15,000的万能人寿 
保险计划 • 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 • 这些产品乃与资产基金及其
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 • 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。

%
年利率
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பிரச்சார கசாலம்:  
15 ஜனவரி 2022 - 15 மசார்ச 2022 

ஓர் ஆண்டுக்கு

இச்சூழலின்  
பரபரபபபான உத்தரவா்த 
கடன் வட்டி விகி்தம்!
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கூடுதல் விபரஙகளுக்கு, தயவுச்ய்து உஙகளது 
மசானுலலஃப் ஆலலசா்கருடன் லபசுஙகள் அல்லது 
எஙகளது வசாடிக்லகயசாளர் ல்லவ எண் 03 2719 9112 
/ 1 300 13 2323 ல் அலைதததிடுஙகள்

ஓர் ஆண்டிற்கு  6.88% கடன் வட்டி 
விகதிததததின் வைி, உஙகள் நதிததி 
இலக்குகலள அலடவது இப்லபசாது 
எளிதசாக்கப்பட்டுள்ளது. 

பின்வரும் ததிட்டஙகளில் ஏலதனும் 
ஒன்லறை நீஙகள் சபறும் லபசாது முதல்  
24 மாதங்களுக்கு குலறைநதபட்் 
உததரவசாதமசாக ஓர் ஆண்டிற்கான 
6.88% வட்டி வி்கிதம்1 வரவவ சபறைலசாம்.

•	மசானுச்க்யூர் சதசாடர்
•		மசானுலலஃப் யுனிவர்்ல் ல்வர் 

சதசாடர்

ஒவ்வாரு நாளும் உஙகளுக்கு 
சிறநதா்க மாறறு்கிறறாம்.

1		 	மசானுச்க்யூர் சதசாடர் அல்லது மசானுலலஃப் யுனிவர்்ல் 
ல்வர் சதசாடர் சகசாள்லகயின் சவளியீட்டுத லதததியிலிருநது 
சதசாடஙகுகதிறைது. 
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முக்்கிய குறிப்பு்கள்:

•	குலறைநதபட்் வருடசாநததிர பிரீமியம் RM15,000-மசாக 
சபறும் யுனிவர்்ல் லலஃப் ததிட்டஙகளுக்கு மட்டுலம 
சபசாருநதும் •	அலனதது புததிய விண்்ணப்பஙகளும் 
பிரச்சார கசாலதததிற்குள் ்மர்ப்பிக்கப்பட லவண்டும். 
(இரண்டு லதததிகளும் உள்ளடஙகும்) •	இநதப் 
பிரசுரமசானது சபசாதுவசான தகவலுக்கு மட்டுலம 
மற்றும் இலத ஒரு கசாப்பீட்டு ஒப்பநதமசாக சபசாருள் 
சகசாள்ளக்கூடசாது •	இநத அறைிக்லகயில் உள்ள 
தகவல்கள் முதலீடு, ்ட்டப்பூர்வமசான மற்றும் 
நதிததி அடிப்பலடயில் உள்ள விற்பலனக்கசான ஒரு 
்லுலக மற்றும் அதற்கசான முயற்்ியும் அல்ல • 
இவவ யுனிவர்சல் வைஃப் தயாரிப்பு்கள், இவவ 
அடிப்்பவை ்சாத்துக்்களின் ்சயல்திறனுைன் 
்பிவைக்்கப்்பட்டுள்ளன மறறும் யூனிட் டிரஸட்்கள் 
ற்பான்ற முழுவமயான முதலீட்டு திட்ைம் அல்ை 
•	கசாப்பீடூ சதசாடர்பசான கூடுதல் விவரஙகளுக்கு, 
கசாப்பீட்டு ல்லவ ்ிற்லறைடு / கசாப்பீட்டு ல்லவ 
சவளியீட்டுத தசாள் / கசாப்பீட்டு ல்லவ விளக்கதலதப் 
பசார்க்கவும் • ஆஙகதிலம் மற்றும் தமிழ் வடிவதததிற்கு 
இலடலய ஏலதனும் முரண்பசாடு இருநதசால், ஆஙகதில 
வடிவலம நடப்பில் இருக்கும் •	இநத மருததுவத 
ததிட்டஙகள், நதிததிசல்லவச்ட்டம் 2013 இன் கீழ் 
உரிமம் சபற்றை Manulife இன்சூரன்ஸ் சபர்்சாட்டசால் 
(200801013654 (814942-1M)) எழுதப்பட்டது, 
மற்றும் லபஙக் சநகசாரசா மலல்ியசாவசால் 
கட்டுப்படுததப்பட்டது. இது 16-வது மசாடி, சமனசாரசா 
Manulife, 6, ஜசாலசான் சகசலஙகசாங, டமசான்்சாரசா 
ல்ட்ஸ், 50490 லகசாலசாலம்பூரில் அலமநதுள்ளது.

விததிமுலறைகள் மற்றும் நதிபநதலனகளுக்கு உட்பட்டது.


