Nhịp cầu Chubb Life
Số 49, Tháng 8-2016

Các hình thức thanh toán phí
bảo hiểm tại Chubb Life
• Những khoảnh khắc đồng đội tràn đầy ý nghĩa
• Chubb Life Việt Nam tổ chức Hội nghị Giữa năm 2016
• Hội nghị MDRT của Chubb Life Việt Nam tại Singapore

Nhịp cầu Chubb Life | Số 49, Tháng 08-2016

Các hình thức
thanh toán phí bảo hiểm
tại Chubb Life

Nhằm mang đến cho khách hàng sự nhanh chóng,
tiện lợi và an toàn trong giao dịch, Chubb Life đã
phát triển nhiều hình thức thanh toán phí bảo hiểm
khác nhau để khách hàng có thể chủ động lựa chọn.

chubb.com/vn

I. Thanh toán bằng
Thẻ thanh toán: miễn phí
giao dịch
• Cổng thanh toán trực tuyến:
Khách hàng truy cập vào địa chỉ
https://www.baohiemchubblife.vn,
chọn chức năng Thanh Toán Trực
Tuyến để thanh toán phí bảo hiểm
bằng thẻ thanh toán ngân hàng. Như
vậy, chỉ với 5 bước đơn giản, khách
hàng đã có thể chủ động thanh toán
phần phí bảo hiểm của mình.
Khách hàng có thể quay lại trang thông
tin hợp đồng để thấy số tiền vừa mới
thanh toán được thể hiện trong “Tình
hình đóng phí của Khách hàng”.
• Máy ATM của Ngân hàng
Vietcombank: Nếu khách hàng có thẻ
ATM hay Thẻ ghi nợ do Vietcombank
phát hành.
• Thiết bị đọc thẻ (POS): Chấp nhận
hầu hết các loại thẻ thanh toán đang
lưu hành tại Việt Nam.

II. Thanh toán qua
Tài khoản Ngân hàng
• Đăng ký dịch vụ Ủy nhiệm thanh
toán tự động:

Miễn phí giao dịch đối với khách hàng
có Tài khoản Ngân hàng (TKNH) tại
các Ngân hàng: BIDV, Sacombank
hoặc Đông Á.
Khách hàng chỉ cần đăng ký 01 lần
duy nhất, ngân hàng sẽ trích tiền từ
TKNH của khách hàng chuyển cho
Chubb Life với số tiền và theo định kỳ
đã đăng ký.
• Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến:
Miễn phí giao dịch đối với khách
hàng có TKNH tại các Ngân hàng
Vietcombank, Techcombank.
• Chuyển khoản bằng Ủy nhiệm
chi(*):
Khách hàng có thể đến ngân hàng
nơi mình có tài khoản và thực hiện
thanh toán phí bảo hiểm cho Chubb
Life thông qua hình thức Ủy nhiệm chi
(Lệnh chuyển khoản) với các thông tin
như sau:
- Tên đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY
TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ
CHUBB VIỆT NAM
- Tài khoản đơn vị thụ hưởng (ghi 01
trong các tài khoản dưới đây):

SỐ TK

NGÂN HÀNG

4510531

ANZ - TP. HCM

060026136523

Sacombank - Chi nhánh Trung tâm

0-301283-016

Citibank - TP. HCM

199368179

ACB - CN TP. HCM

068704070004398

HD Bank - CN Trung tâm Kinh doanh

14022822836689

Techcombank Hà Nội - CN Láng Hạ

00898933001

Tien Phong Bank - TP. HCM

007.1.00.426652.2

Vietcombank - TP. HCM

014613800001

Đông Á - SGD TP.HCM

13010001551933

BIDV - Sở GDII - TP.HCM

1600201447239

Agribank - CN Sài Gòn

Nội dung thanh toán: vui lòng ghi rõ Loại thanh toán, Số Hợp đồng Bảo hiểm
hoặc Số Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, họ và tên Bên mua Bảo hiểm và Số điện thoại
di động để Chubb Life ghi nhận đúng và tra soát khi cần thiết.

III. Thanh toán bằng
tiền mặt
• Tại các phòng giao dịch của các
Ngân hàng Sacombank, BIDV và
Agribank.
• Tại các Bưu cục trên toàn quốc của
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
• Tại các VPGD của Chubb Life trên
toàn quốc.
• Thông qua ĐDKD được chỉ định thu
phí trực tiếp từ khách hàng.
• Thông qua Đại lý Thu phí của Chubb
Life Việt Nam.

LƯU Ý
• Khách sẽ nhận được tin nhắn SMS
xác nhận việc đóng phí trong vòng
02 ngày làm việc sau khi Chubb Life
nhận được phí bảo hiểm của khách
hàng.
• Tất cả các hình thức thanh toán
nêu trên (ngoại trừ các hình thức
có đánh dấu (*)) là hoàn toàn miễn
phí, khi thực hiện thanh toán khách
hàng không phải chi trả bất kỳ
khoản phí giao dịch nào.
• Khi Hợp đồng Bảo hiểm đang có
khoản tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại,
khách hàng sẽ không được sử dụng
Thẻ quốc tế để thanh toán phí bảo
hiểm hoặc hoàn trả khoản tạm ứng.
• Khách hàng có thể chủ động kiểm
tra các khoản phí bảo hiểm đã đóng,
thông tin chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm
của mình bằng cách truy cập vào
website www.baohiemchubblife.vn
hoặc gọi đường dây nóng
(08) 3827 8123.
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Những khoảnh khắc
đồng đội tràn đầy ý nghĩa
Được tổ chức thường niên tại Chubb
Life Việt Nam, hoạt động xây dựng
tinh thần đồng đội (team building)
là một trong những hoạt động được
các thành viên Chubb Life mong chờ
nhất trong năm. Chương trình team
building năm nay diễn ra từ ngày 8
đến 11/7 tại Pattaya và Bangkok (Thái
Lan) đã mang đến cho đại gia đình
Chubb Life Việt Nam những khoảnh
khắc tuyệt vời. Hơn 300 thành viên
đã cùng nhau tìm hiểu, khám phá
những địa danh và cảnh quan xinh
đẹp của đất nước Chùa Vàng, thưởng
thức những món ăn truyền thống của
Thái Lan trong không khí vui vẻ và
tràn đầy tiếng cười. Thông qua hoạt
động này, các thành viên Chubb Life
cùng có thêm nhiều cơ hội để hiểu
nhau hơn, phát triển tinh thần hợp
tác đồng đội, qua đó góp phần nâng
cao hiệu quả phối hợp khi quay trở lại
với công việc hàng ngày của mình.

Chương trình team building hàng năm là dịp để nhân viên Chubb Life tại các văn phòng trên toàn quốc được gặp gỡ, giao lưu với nhau.

chubb.com/vn

Chubb Life Việt Nam tổ chức
Hội nghị Giữa năm 2016
Ngày 9 – 13/7 vừa qua, Hội nghị Sơ
kết Kinh doanh Giữa năm (Mid-year
Convention 2016) của Chubb Life Việt
Nam đã diễn ra tại Bali (Indonesia),
với sự tham dự của 26 thành viên xuất
sắc thuộc Ban Điều hành và Phát triển
Kinh doanh toàn quốc. Đây là dịp để
các thành viên từ khắp nơi trên toàn
quốc có cơ hội tề tựu, chúc mừng kết
quả kinh doanh khả quan của 6 tháng
đầu năm 2016, đồng thời tạo động lực
mới để tăng tốc cho 6 tháng cuối năm.
Đây còn là cơ hội để các thành viên
cấp cao tại trụ sở chính có thời gian
lắng nghe những chia sẻ, đề xuất
của đội ngũ kinh doanh tại các địa
phương, qua đó có sự hỗ trợ kịp thời
và sát sao hơn nữa. Bên cạnh chương
trình hội nghị kinh doanh, các thành

Hội nghị MDRT của
Chubb Life Việt Nam tại
Singapore
Ngày 13 – 15/7 vừa qua, 24 cá nhân là
các thành viên đội ngũ kinh doanh
vừa đạt chuẩn danh hiệu MDRT
(Million Dollar Round Table – Bàn
Tròn Triệu Đô) chỉ trong vòng 6
tháng đầu năm 2016, cùng đại diện
Ban Giám đốc Chubb Life Việt Nam
đã tham dự Hội nghị Bàn tròn Triệu
đô (MDRT Conference 2016) tại
Singapore. Đây là Hội nghị Bàn tròn
Triệu đô đầu tiên được tổ chức bởi
Chubb Life Việt Nam, kể từ khi công
ty chính thức hoạt động dưới thương
hiệu mới này.

viên còn được tham gia nhiều hoạt
động đội nhóm thú vị, đòi hỏi sự phối
hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các cá
nhân để đạt được thành tích tốt nhất.

Các thành viên cũng đã tham gia một
chương trình tham quan hấp dẫn,
được thưởng thức ẩm thực và văn hóa
đặc sắc của vùng đất Bali.

tới. Trong 3 ngày lưu lại đảo quốc sư
tử xinh đẹp, đoàn đã có cơ hội trải
nghiệm những danh lam thắng cảnh
đặc sắc cùng những dịch vụ du lịch
đẳng cấp 5 sao hoàn toàn khác biệt.
“Chúng tôi đã có một chuyến đi tưởng
thưởng đúng nghĩa, khiến tôi thật
sự tự hào khi thấy những nỗ lực của

mình được công nhận rất xứng đáng.
Đây sẽ là một trong những động lực
giúp tôi và đội ngũ của mình phấn đấu
để đạt được những danh hiệu cao hơn
nữa là COT (Court of Table) và TOT
(Top of Table) trong sự nghiệp mà
mình đã chọn lựa”, một thành viên
MDRT chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, các
tân MDRT đã tham dự buổi lễ tuyên
dương long trọng, được gặp gỡ Ban
Giám đốc Công ty, cùng lắng nghe
Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội
đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Chubb Life Việt Nam chia sẻ những
kinh nghiệm thực tế và định hướng
phát triển dành cho những Đại diện
Kinh doanh xuất sắc trong thời gian
CHH0CMEB166007V

