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Chubb Life Việt Nam  
ra mắt dòng sản phẩm 
“Hoạch định Tài chính 
Tương lai”
Chubb Life Việt Nam vừa chính thức giới thiệu 
dòng sản phẩm “Hoạch định Tài chính Tương lai” 
với hai sự lựa chọn dành cho khách hàng gồm 
“Định hướng Bền vững” và “Định hướng Gia tăng”. 
Là phiên bản tối ưu của nhóm sản phẩm Bảo hiểm 
Liên kết chung (Universal Life), các quyền lợi của 
“Hoạch định Tài chính Tương lai” được xem là 
giải pháp ưu việt hàng đầu cho những khách hàng 
mong muốn duy trì mục tiêu đầu tư và tích lũy tối 
đa cho giá trị tài khoản bảo hiểm của mình, bên 
cạnh việc bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia 
đình thân yêu.

Đại diện Chubb Life trả lời thắc mắc của báo giới.
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Không chỉ  thể hiện cam kết mạnh mẽ 
cho chiến lược hoạch định tài chính 
ổn định và dài hạn, dòng sản phẩm 
mới “Hoạch định Tài chính Tương 
lai” còn đem đến cho khách hàng 
những ưu điểm nổi bật như sau:  

Không khấu trừ phí ban đầu 
đối với Người được bảo hiểm 
và Người phụ thuộc: 
- 100% phí bảo hiểm đã đóng sẽ được 
phân bổ vào một tài khoản hợp đồng. 

Chubb Life Việt Nam không khấu trừ 
bất kỳ loại phí ban đầu mà khách hàng 
thông thường phải chịu khi tham gia 
bảo hiểm, giúp tăng thêm giá trị tích 
lũy cho tài khoản hợp đồng của khách 
hàng một cách vượt trội ngay từ khi 
mới ký kết hợp đồng bảo hiểm. 

- Vợ/ Chồng/ Con của Người được Bảo 
hiểm chính có thể tham gia các quyền 
lợi Bảo hiểm Gia tăng trong cùng một 
hợp đồng với Người được Bảo hiểm 
chính mà không phải trả thêm bất kỳ 
loại phí ban đầu nào.

Quyền lợi duy trì hợp đồng: 
- Với quyền lợi này, giá trị tài khoản 
hợp đồng của khách hàng có thể 
được cộng thêm 12% trung bình  

giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng 
đầu tiên, và 18% trung bình giá trị 
tài khoản của 10 năm hợp đồng tiếp 
theo. Quyền lợi này chính là nguồn 
động viên đáng kể để nhắc nhở người 
tham gia kiên trì với mục tiêu dài hạn 
của mình, đảm bảo giá trị bảo vệ và 
sinh lời cho tương lai tài chính của 
bản thân và gia đình.

Với những cải tiến mang tính đột phá, 
“Hoạch định Tài chính Tương lai” 
được xem là một giải pháp bảo hiểm 

mà các khách hàng sẽ chủ động tìm 
hiểu và tham gia thay vì các đại diện 
kinh doanh phải thuyết phục họ như 
đối với đại đa số các sản phẩm hiện 
có trên thị trường. “Hoạch định Tài 
chính Tương lai” được kỳ vọng sẽ là sự 
khởi đầu của một xu hướng mới cho 
thị trường BHNT Việt Nam, như điều 
mà Chubb Life (trước đây là ACE Life) 
đã thành công với dòng sản phẩm liên 
kết chung “Kế hoạch Tài chính Trọn 
đời” hơn mười năm trước.

Ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám đốc Chubb Life trình bày về dòng sản phẩm mới.

“Hoạch định Tài chính Tương lai” được xem là một giải pháp bảo hiểm mà khách hàng sẽ chủ động tìm hiểu và tham gia.

chubb.com/vn



Ngày 25/11/2016, hai công ty thuộc 
Tập đoàn Chubb tại Việt Nam –  
Chubb Life Việt Nam và Chubb Việt 
Nam –  cùng phối hợp tổ chức “Ngày 
Chubb Vì Cộng đồng”. Trong ngày 
này, nhân viên của cả hai công ty 
đã dành thời gian đến thăm và động 
viên giúp đỡ hơn 230 trẻ em khuyết 
tật đang được nuôi dạy tại Trung tâm 
Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp, 
thuộc Sở Lao động Thương binh và 
Xã hội TP.HCM. Đây là  trung tâm 
nuôi dưỡng và giáo dục các trẻ mồ 
côi từ sơ sinh đến 17 tuổi; phần lớn là 
các em đều bị suy dinh dưỡng và đa 
dị tật. Trong lần đến thăm này, Tập 
đoàn Chubb đã trao tặng một số nhu 
yếu phẩm và 33 suất học bổng bằng 

tiền mặt, nhằm động viên tinh thần 
các em vượt qua khó khăn để học tập 
tốt hơn.

“Ngày Chubb vì Cộng đồng” là cơ 
hội để hàng năm, nhân viên của Tập 
đoàn Chubb được trực tiếp hỗ trợ địa 
phương nơi công ty đang hoạt động. 
Từ năm 2012, nhân viên tại 11 nước 
trong khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương của Tập đoàn Chubb đã thực 
hiện những dự án hỗ trợ cộng đồng 
ở nhiều lĩnh vực như: giáo dục, sức 
khỏe, bảo vệ môi trường hoặc hỗ trợ 

cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hãy cùng điểm qua một số hình ảnh 
ghi lại sự kiện đặc biệt này!

Bên cạnh việc mang niềm vui đến với các em, Tập đoàn Chubb còn trao tặng nhu yếu phẩm và 33 suất học bổng bằng tiền mặt.

Tập đoàn Chubb  
tổ chức “Ngày Chubb 
vì Cộng đồng 2016”
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Với những đánh giá rất tích cực từ 
Chương trình huấn luyện Kỹ năng Tổ 
chức & Thuyết trình Hội thảo Thành 
công (ESSS) – Khóa I, cùng sự ủng hộ của 
các thành viên cấp cao trong Ban điều 
hành & Phát triển kinh doanh, Bộ phận 
Đào tạo và Huấn luyện kinh doanh tiếp 
tục triển khai tổ chức Lớp Huấn luyện 
ESSS – Khóa II trên toàn quốc. 

Từ 440 hồ sơ đăng ký ban đầu, trải 
qua nhiều vòng kiểm tra và sát hạch 
nghiêm túc, có 268 học viên chính 
thức được tham dự khóa huấn luyện. 
Sau 3 tháng học tập, thực hành và báo 
cáo kết quả tại 2 buổi hội thảo thực 
tế, 151 học viên đã xuất sắc vượt qua 
những yêu cầu gắt gao của khóa huấn 
luyện để được vinh dự được xướng 

tên trong lễ trao chứng nhận được tổ 
chức vào tháng 11/2016.

151 học viên tốt nghiệp là những thành 
viên thuộc cấp quản lý kinh doanh 
của Chubb Life Việt Nam, hứa hẹn 
sẽ mang lại nhiều thành công rực rỡ 
trong công việc. 

Hãy cùng điểm qua một số hình ảnh 
đáng nhớ từ sự kiện!
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Lễ trao chứng chỉ:
Lớp Huấn luyện Kỹ năng
Tổ chức & Thuyết trình
Hội thảo Thành công
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