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Nhịp cầu Chubb Life

Chubb Life Việt Nam tăng vốn điều lệ
Tập đoàn Chubb tổ chức “Ngày Chubb vì Cộng đồng 2017”



Ngày 16/10 vừa qua, 
Chubb Life Việt Nam 
chính thức công bố tăng 
vốn điều lệ thêm hơn 
79 tỷ VNĐ (tương đương 
với 3,5 triệu USD). Hiện 
nay, vốn điều lệ của 
Chubb Life Việt Nam đã 
đạt hơn 1.244 tỷ VNĐ và 
vốn chủ sở hữu đạt hơn 
1.888 tỷ VNĐ.

Chubb Life Việt Nam cũng vừa được 
Bộ Tài chính cấp Giấy phép Điều 
chỉnh, cho phép công ty mở rộng 
thêm phạm vi hoạt động  kinh doanh 
các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp 
vụ bảo hiểm sức khỏe. Việc mở rộng 
thêm phạm vi hoạt động kinh doanh 
sẽ tạo điều kiện để Chubb Life phát 
triển hơn nữa năng lực cung ứng dịch 
vụ bảo hiểm tại Việt Nam, nhằm đa 
dạng hóa các giải pháp bảo vệ tài 
chính cho khách hàng.

Ông Lâm Hải Tuấn –  Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc 
Chubb Life Việt Nam - cho biết: “Mục 
tiêu hoạt động của Chubb Life Việt Nam 
là mang đến sự bảo vệ và an toàn tài 
chính cho khách hàng. Việc tăng vốn 
lần này sẽ góp phần gia tăng nền tảng 
tài chính vững chắc để Chubb Life Việt 
Nam tiếp tục phát triển các thị trường 
tiềm năng, nâng cao chất lượng dịch 
vụ và đội ngũ nhân sự, cũng như ra 
mắt những giải pháp tài chính ưu việt 
hơn cho các gia đình Việt”.

Thuộc “Top 10 Công ty Bảo hiểm 
Nhân thọ Uy tín”(1) tại Việt Nam liên 
tiếp trong năm 2016 và 2017, Chubb Life 
luôn duy trì vị trí của mình ở nhóm 

doanh nghiệp có số phí bảo hiểm 
bình quân trên một hợp đồng bảo 
hiểm khai thác mới ở mức cao nhất 
trên thị trường(2). 

Tính đến cuối tháng 10/2017, công ty 
hiện có trên 500 nhân viên và hơn 
23.000 Đại diện Kinh doanh làm việc 
tại 64 văn phòng trên cả nước. Với sự 
hỗ trợ mạnh mẽ và năng lực tài chính 
vượt trội từ tập đoàn,  

Chubb Life Việt Nam sẽ tiến hành 
nhiều dự án quan trọng trong thời 
gian tới, tiếp tục mở rộng các kênh 
phân phối và đa dạng hóa sản phẩm - 
dịch vụ.

_________________________________________________
(1) Theo kết quả khảo sát của  
Việt Nam Report năm 2016 và 2017.
(2)Nguồn: Bộ Tài chính.

Chubb Life Việt Nam  
tăng vốn điều lệ

Chubb Life Việt Nam vừa được cấp phép mở rộng thêm phạm vi hoạt động kinh doanh các sản phẩm 
thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe.
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Ngày 10/11/2017, 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 2017” tại Trường Tiểu học 
Thị trấn Củ Chi 2 (TP. Hồ Chí Minh). 

Trong khuôn khổ chương trình, 60 
tình nguyện viên là nhân viên của cả 
hai công ty đã tổ chức các hoạt động 
ngoại khóa bổ ích và lý thú cho hơn 
400 em học sinh đang theo học tại 
trường, đồng thời thay mặt tập đoàn 
Chubb trao tặng hơn 400 phần quà và 
40 suất học bổng bằng tiền mặt cho 
các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, cùng một số dụng cụ dạy và 
học thiết yếu cho nhà trường. 

Trong dịp này, các em học sinh 
Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi 2 
còn được tham gia buổi huấn luyện kĩ 
năng mềm với sự dẫn dắt của chuyên 
gia huấn luyện kỹ năng đến từ Trung 
tâm EQ Cup, nhằm bổ sung cho các 
em những kĩ năng cần thiết để giải 
quyết những tình huống bất ngờ xảy 
đến trong cuộc sống.  

Hãy cùng điểm qua một số hình ảnh 
rất ý nghĩa của chương trình!

Tập đoàn Chubb  
tổ chức “Ngày Chubb 
vì Cộng đồng 2017”

Tại sự kiện, các tình nguyện viên của tập đoàn Chubb tại Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa lý thú và bổ ích cùng các em học sinh.

"Ngày Chubb vì Cộng đồng 2017" đã diễn ra đầy ý nghĩa với buổi huấn luyện kỹ năng mềm cho 
các em học sinh.

Đại diện tập đoàn Chubb tại Việt Nam trao tặng thiết bị dạy và học cho nhà trường.

life.chubb.com/vn



Chubb Life Việt Nam 
tổ chức Hội nghị  
Bàn tròn Triệu đô 2017
Từ ngày 30/9 đến 2/10, Hội nghị  
Bàn tròn Triệu đô (MDRT Conference 
2017) của Chubb Life Việt Nam đã diễn 
ra tại Phú Quốc với sự tham dự của 
đại diện Ban Giám đốc công ty cùng 
27 thành viên xuất sắc của đội ngũ 
kinh doanh vừa đạt danh hiệu MDRT 
(Million Dollar Round Table – Bàn tròn 
Triệu đô) trước hạn của năm 2018. 
Đây là chương trình được Chubb Life 
Việt Nam tổ chức hàng năm, nhằm 
mục đích vinh danh và tưởng thưởng 
những cá nhân đã xuất sắc đạt danh 
hiệu MDRT trước hạn.
Trong suốt thời gian diễn ra chương 
trình, các MDRT đã có cơ hội tham 
dự buổi tiệc chiêu đãi long trọng của 
Tổng Giám đốc, đồng thời gặp gỡ Ban 
Giám đốc, Ban Điều hành và Phát 

triển Kinh doanh toàn quốc, cùng 
nghe những lời chia sẻ kinh nghiệm 
và định hướng phát triển trong tương 
lai. Bên cạnh đó, trong 3 ngày lưu lại 
đảo ngọc  Phú Quốc, đoàn đã có cơ 

hội khám phá nhiều phong cảnh thiên 
nhiên tuyệt đẹp, thưởng thức đặc sản 
biển đảo cũng như trải nghiệm những 
dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao 
hoàn toàn khác biệt.

Hội nghị dành cho  
Đội ngũ Đại diện  
Kinh doanh và Quản lý 
Kinh doanh ưu tú tại 
Nhật Bản
Vừa qua, 208 thành viên ưu tú thuộc 
đội ngũ kinh doanh cùng đại diện Ban 
Giám đốc Chubb Life Việt Nam đã 
tham dự chương trình “The Leader 
Conference 2017” tại đất nước Nhật 
Bản xinh đẹp. Đây là dịp để các thành 
viên ưu tú của đội ngũ kinh doanh 
trên toàn quốc có cơ hội gặp gỡ, trao 
đổi kinh nghiệm trong công việc, tận 
hưởng những thành quả mà mình 
đã đạt được, đồng thời tạo động lực 
để tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu cho 
những tháng cuối năm.
Trong khuôn khổ chương trình, các 
thành viên đã tham gia buổi gặp gỡ 
với ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám 
đốc Chubb Life Việt Nam, được cập 
nhật về tình hình kinh doanh cũng 
như những định hướng phát triển 
đội ngũ kinh doanh trong thời gian 

tới. Bên cạnh đó, xuyên suốt chương 
trình tham quan, 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 Việt Nam.

Hội nghị Bàn tròn Triệu đô 2017 là dịp để vinh danh 27 thành viên xuất sắc vừa đạt danh hiệu MDRT 
trước hạn của năm 2018.

Hội nghị dành cho đội ngũ Đại diện Kinh doanh và Quản lý Kinh doanh ưu tú của Chubb Life Việt Nam 
2017 tại Nhật Bản đã để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
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