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“Cùng Chubb hoạch định tương lai”
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Chương trình khuyến mại:
“Cùng Chubb hoạch định
tương lai”
Nhằm tri ân các khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn Chubb Life làm “người đồng hành”
trong những giai đoạn của cuộc đời, Chubb Life Việt Nam thực hiện chương trình khuyến
mại “Cùng Chubb hoạch định tương lai” với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng.
Điều kiện tham gia chương
trình:
Khách hàng thanh toán cứ mỗi
5 triệu đồng phí bảo hiểm (không
tính phần phí dùng để hoàn trả tạm
ứng và phí tạm ứng) sẽ nhận được 01
mã số dự thưởng nếu thỏa mãn 03
điều kiện sau:
• Thanh toán phí bảo hiểm trong thời
gian khuyến mại.
• Có hợp đồng bảo hiểm mới được
phát hành trong thời gian khuyến
mại hoặc hợp đồng bảo hiểm đã phát
hành vẫn còn hiệu lực trong thời gian
khuyến mại.

Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu
Trị giá
giải
Nội dung giải thường giải thưởng
thưởng
(VNĐ)

Số
giải

Thành tiền
(VNĐ)

Giải nhất

127.500.000 đồng và
22.500.000 đồng tiền
phí bảo hiểm

150.000.000

01

150.000.000

Giải nhì

85.000.000 đồng và
15.000.000 đồng tiền
phí bảo hiểm

100.000.000

02

200.000.000

Giải ba

42.500.000 đồng và
7.500.000 đồng tiền
phí bảo hiểm

Giải may
mắn

5.000.000 đồng

Tổng cộng

• Khách hàng đã có tài khoản truy
cập và đăng ký địa chỉ e-mail
tham gia chương trình khuyến
mại ở Cổng thông tin khách hàng
www.baohiemchubblife.vn trước
ngày 31/12/2016.

Thời gian khuyến mại: Từ

31/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Ngày quay số xác định
trúng thưởng: 17/01/2017.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Hotline: (08) 3827 8123

50.000.000
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500.000.000
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20
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33

950.000.000

* Tham khảo chi tiết thể lệ chương
trình khuyến mại tại: www.chubb.
com/vn, hoặc: www.facebook.com/
BaohiemChubbLifeVietnam

chubb.com/vn

Tổng Giám đốc Chubb Life
nhận Giải thưởng
Doanh nhân Tiêu biểu 2016
Ngày 25/10/2016, ông Lâm Hải Tuấn –
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng
Giám đốc Chubb Life Việt Nam đã vinh
dự nhận giải thưởng Doanh nhân
Tiêu biểu Khối Trung Ương 2016 do
Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI) trao tặng.
Giải thưởng là động lực tiếp sức cho
ông Lâm Hải Tuấn và các cộng sự
nhằm thực hiện mục tiêu đưa
Chubb Life Việt Nam trở thành công
ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và
chuyên nghiệp tại Việt Nam. Đây được
xem là sự ghi nhận về những đóng
góp tích cực, tiêu biểu của Chubb Life
Việt Nam vào sự phát triển ngành bảo
hiểm nhân thọ nói riêng và cộng đồng
doanh nghiệp nói chung.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, giải thưởng
Doanh nhân Tiêu biểu Khối Trung Ương

Chubb Life Việt Nam
tổ chức Hội nghị dành cho
đội ngũ Quản lý
Kinh doanh
Ngày 15 – 20/10 vừa qua, 100 thành viên
xuất sắc thuộc đội ngũ quản lý kinh
doanh cùng đại diện Ban Giám đốc
Chubb Life Việt Nam đã tham dự
Hội nghị dành cho Đội ngũ Quản lý
Kinh doanh năm 2016 (The President
Conference 2016) tại Nhật Bản. Để được
tham dự chương trình này, các thành
viên đã có một hành trình dài phấn đấu
và nỗ lực nhằm hoàn thành xuất sắc
mọi mục tiêu kinh doanh do công ty đề
ra. Đây là dịp để Chubb Life Việt Nam
vinh danh những thành viên xuất sắc
và cũng là cơ hội để các thành viên có
thể tận hưởng những thành quả mà
mình đã đạt được tại “đất nước Mặt
trời mọc” – một trong 10 quốc gia đẹp
nhất thế giới.
Trong năm ngày lưu lại đất nước xinh
đẹp này, đoàn đã có cơ hội giao lưu,
chia sẻ những kinh nghiệp quý báu

Ông Lâm Hải Tuấn (trái) nhận bằng khen “Doanh nhân Tiêu biểu 2016”.

2016 được bình chọn trên cơ sở phối
hợp chặt chẽ giữa các Bộ, Ban, Ngành,
VCCI, Phòng Thương mại Quốc tế (Tổ
chức đại diện cho cộng đồng doanh
nghiệp và doanh nhân quốc tế) và
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Giải
thưởng này nhằm vinh danh những
doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích

xuất sắc phát triển kinh tế, đóng góp
tích cực cho xã hội, nâng cao hình
ảnh thương hiệu doanh nghiệp trong
quá trình hội nhập, đồng thời đẩy
mạnh các hoạt động xúc tiến thương
mại, đầu tư của cộng đồng doanh
nghiệp tại Việt Nam.

trong công việc; đồng thời được trải
nghiệm một Tokyo phồn thịnh, hiện
đại, một Hokkaido rực rỡ, nên thơ với
sắc đỏ, sắc vàng của “lá đổ mùa thu”.
Những nét tương phản tuyệt vời giữa
truyền thống và hiện đại của kiến
trúc, không gian văn hóa, cùng nền

ẩm thực đa dạng, đặc sắc tại đất nước
hoa anh đào đã mang đến cho tất cả
các thành viên những trải nghiệm
khó quên. Chương trình cũng tiếp
thêm động lực để các thành viên tiếp
tục chinh phục những mục tiêu phía
trước cùng Chubb Life.

Để được tham dự chương trình này, đội ngũ Quản lý Kinh doanh của Chubb Life phải hoàn thành
xuất sắc mọi mục tiêu kinh doanh do công ty đề ra.
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Hiệp hội Bảo hiểm Việt
Nam trao tặng Danh hiệu
Cống hiến và Gắn bó cho
các thành viên Chubb Life
Tháng 10/2016, 70 thành viên ưu tú
của Chubb Life Việt Nam được Hiệp
hội Bảo hiểm Việt Nam vinh danh là
thành viên Cống hiến và thành viên
Gắn bó lâu năm trong ngành Bảo hiểm
Nhân thọ. Trong sự kiện này, ông

Lâm Hải Tuấn – Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Chubb Life Việt Nam được trao tặng
danh hiệu và kỷ niệm chương Cống
hiến. Danh hiệu này được trao cho
những cá nhân có năng lực vượt trội,
sự tận tâm với công việc nhằm phát
triển ngành bảo hiểm nói chung và
bảo hiểm nhân thọ nói riêng; đóng
góp đáng kể vào sự tiến bộ xã hội.
Bên cạnh danh hiệu Cống hiến, ông

Lâm Hải Tuấn cùng 69 thành viên
khác của Chubb Life Việt Nam cũng
được AVI trao chứng nhận và kỷ niệm
chương Gắn bó 5 năm và 10 năm.
Đây là sự động viên lớn lao đối với
Chubb Life Việt Nam, khẳng định
cam kết gắn bó lâu dài và nỗ lực
mang lại những giá trị bền vững của
Chubb Life nói riêng và góp phần
phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ
nói chung.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam đón nhận Kỷ niệm chương Cống hiến cùng đại diện Ban Giám đốc công ty.

Cấp Quản lý của Chubb Life Việt Nam nhận danh hiệu Gắn bó với ngành BHNT Việt Nam.
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