HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
TẠI (1). TRANG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG (MANUCONNEC) hopdongcuatoi.manulife.com.vn
(2). TRANG ĐIỆN TỬ CỦA MANULIFE manulife.com.vn

1. PHẠM VI
 Khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán sau:
o Ví điện tử MoMo

o Thẻ nội địa
Manulife chấp nhận thanh toán bằng Thẻ nội địa (thẻ ATM) của các ngân hàng tại Việt Nam

o Thẻ quốc tế

LIÊN HỆ
Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng hỗ trợ Dịch vụ Khách Hàng 1900 1776 hoặc
email về khachhang@manulife.com

INTERNAL

2. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN CWS

Bước 1

Bước 2

Vào trang web
hopdongcuatoi.manulife.com.vn

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CHƯA CÓ TÀI KHOẢN

Vào 1 trong 2 trang web
Chọn “Đóng phí trực tuyến”

Điền Số điện thoại di động/Mật khẩu

(1) hopdongcuatoi.manulife.com.vn

Chọn “Đóng phí trực tuyến”

(2) www.manulife.com.vn

Nhập “THÔNG TIN THANH TOÁN”
 Nhập “Thông tin hợp đồng”
o Điền thông tin hợp đồng cần đóng phí bảo hiểm
o “Lý do thanh toán”: chọn loại phí muốn đóng của hợp đồng
* Màn hình nhập thông tin thanh toán

 Nhấn “Tìm kiếm”

INTERNAL

Lưu ý:
- Trường hợp hợp đồng có hai kỳ phí trở lên, bắt buộc Quý khách chọn đóng từ kỳ phí xa nhất (xem “Kỳ thanh toán đến”)
- Trường hợp loai phí thanh toán được chỉnh số tiền, Quý khách có thể đóng tối thiểu là 300.000 đồng hoặc đóng toàn bộ

Chọn “XÁC NHẬN THÔNG TIN THANH TOÁN”
* Màn hình xác nhận thông tin thanh toán

Bước 3

Nhập “THÔNG TIN NGƯỜI ĐÓNG PHÍ”
o

Điền thông tin người đóng phí bảo hiểm

Lưu ý: Thông tin Người đóng phí sẽ tự động hiển thị mặc định là Bên Mua Bảo Hiểm nếu Quý khách đăng nhập từ tài khoản
CWS hopdongcuatoi.manulife.com.vn

o Chọn “Phương thức thanh toán”
* Màn hình thông tin người đóng phí

Lưu ý: Quý khách vui lòng nhập thông tin chính xác. Manulife sẽ gửi thư điện tử xác nhận giao dịch và có thể liên hệ hoặc hỗ
trợ kịp thời.

INTERNAL

Bước 4

Nhập “CHI TIẾT THANH TOÁN”
 Chọn ví MoMo
o Xuất hiện màn hình QR code
o Mở ứng dụng MoMo trên điện thoại di động và quét mã QR để thanh toán
*Màn hình thanh toán ví điện tử MoMo

 Chọn Thẻ ATM nội địa
*Màn hình thanh toán Thẻ ATM nội địa

INTERNAL

 Chọn Thẻ quốc tế VISA, JCB, MASTERCARD
*Màn hình thanh toán Thẻ quốc tế VISA, JCB, MASTERCARD

XÁC NHẬN GIAO DỊCH
*Màn hình Xác nhận giao dịch tại trang Web của Manulife

*Màn hình Xác nhận giao dịch Thư điện tử gửi đến email Khách hàng

Lưu ý:
- Chọn “In Biên lai” để lưu/in “Xác nhận giao dịch”
- Vui lòng lưu lại Xác nhận giao dịch trong trường hợp cần tra soát thông tin đóng phí với Manulife

INTERNAL

