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Chubb Life Việt Nam tổ chức 
Hội nghị Sơ kết Kinh doanh 
giữa năm 2017

Cuối tháng 7 vừa qua, Hội nghị Sơ kết 
Kinh doanh giữa năm 2017 của  
Chubb Life Việt Nam đã diễn ra tại 
Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), với sự 
tham dự của các thành viên Ban Giám 
đốc, Ban Điều hành và Phát triển Kinh 
doanh toàn quốc cùng các Quản lý 
Kinh doanh xuất sắc. Đây là dịp để các 
thành viên từ khắp nơi trên toàn quốc 

có cơ hội tề tựu, đánh giá kết quả kinh 
doanh của 6 tháng đầu năm 2017, 
đồng thời tạo động lực mới để tăng 
tốc cho 6 tháng cuối năm.

Sự kiện này cũng 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 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 
trong công việc.

Đây cũng là cơ hội để các thành viên tham gia nhiều hoạt động đội nhóm thú vị, nâng cao tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý giữa các cá nhân.

Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Ban Giám đốc, Ban Điều hành và Phát triển Kinh doanh toàn quốc cùng các Quản lý Kinh doanh xuất sắc.
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Team Building 2017 - 
Chuyến đi của sự gắn kết

Cốt lõi của một tập thể vững mạnh 
chính là sự gắn kết, để mỗi người đều 
cảm thấy mình là một phần không thể 
thiếu và đóng vai trò quan trọng trong 
thành công chung của tập thể. Do đó, 
xây dựng tinh thần đồng đội (Team 
Building) được tổ chức thường niên tại 
Chubb Life Việt Nam đã trở thành một 
hoạt động vô cùng quan trọng và nét 
văn hóa đặc trưng, thu hút sự quan 
tâm của tất cả các thành viên.

Được tổ chức tại thành phố biển Đà 
Nẵng từ ngày 29 - 31/07, chương trình 
Team Building 2017 của Chubb Life 
Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 
gần 300 thành viên đến từ các văn 
phòng trên cả nước. Trong chuyến đi 
lần này, các thành viên đã được khám 
phá thêm nhiều bất ngờ thú vị về vùng 
đất Đà Nẵng “tưởng quen mà lạ”, từ 
các món ăn dân dã đậm chất miền 
Trung đến những khung cảnh thiên 
nhiên xinh đẹp của thành phố biển. 
Bên cạnh đó, thông qua các trò chơi 
tập thể trẻ trung, vui nhộn, mỗi thành 
viên có cơ hội gắn kết hơn với các 
đồng nghiệp đến từ nhiều phòng ban, 
nâng cao thêm tinh thần đoàn kết của 
đại gia đình Chubb Life Việt Nam.

Các thành viên tham gia nhiều trò chơi vận động đội nhóm thú vị, đòi hỏi tinh thần đoàn kết và 
quyết tâm cao độ để vượt qua thử thách.

Đêm lửa trại tại Khu du lịch Bà Nà với những phút giây "cháy" hết mình của các thành viên 
Chubb Life Việt Nam.

Mỗi thành viên là một sắc màu tô điểm nên thành công chung của Chubb Life Việt Nam.

life.chubb.com/vn



Chubb Life Việt Nam 
tổ chức Hội nghị dành 
cho Đội ngũ Kinh doanh 
Ưu tú 2017
Tháng 7 vừa qua, gần 90 thành viên 
xuất sắc thuộc đội ngũ kinh doanh 
cùng đại diện Ban Giám đốc Chubb Life 
Việt Nam đã tham dự Hội nghị dành 
cho Đội ngũ Kinh doanh Ưu tú năm 
2017 tại Hoa Kỳ và Canada. 

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 ưu tú và cũng là 
cơ hội để các thành viên có thể tận 
hưởng những thành quả mà mình đã 
đạt được tại hai đất nước Hoa Kỳ và 
Canada - vốn nổi tiếng với rất nhiều 
cảnh đẹp. Trong suốt hành trình gần 
một tuần, đoàn đã có cơ hội giao 
lưu, chia sẻ những kinh nghiệm quý 

Chubb Life Việt Nam 
được vinh danh trong 
“Top 10 Công ty 
BHNT Uy tín 2017”
Ngày 18/7/2017, Chubb Life Việt Nam 
đã vinh dự góp mặt trong danh sách 
“Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân 
thọ Uy tín 2017” và được tôn vinh 
trong buổi lễ trao tặng danh hiệu do 
Vietnam Report phối hợp cùng Báo 
VietnamNet tổ chức.

Để có mặt trong danh sách này, các 
công ty bảo hiểm phải đạt được các 
tiêu chí cụ thể như: (1) có năng lực và 
hiệu quả tài chính thể hiện trên báo 
cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; 
(2) có uy tín truyền thông được đánh 
giá bằng phương pháp Media Coding 
- mã hóa các bài viết về công ty bảo 
hiểm trên truyền thông (tính đến ngày 
31/5/2017); (3) được đánh giá cao trong 
các điều tra khảo sát về mức độ nhận 
biết và sự hài lòng của khách hàng 
với các sản phẩm/ dịch vụ của công 
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báu trong công việc; đồng thời vượt 
đại dương đến Alaska trên chiếc du 
thuyền Oosterdam sang trọng và trải 
nghiệm những dịch vụ du lịch – nghỉ 
dưỡng đẳng cấp bậc nhất. 

Được đánh giá là một trong những 
chương trình hoành tráng nhất tại 
Chubb Life Việt Nam từ trước đến 
nay, chuyến đi lần này đã mang đến 

cho các thành viên nhiều kỉ niệm khó 
quên, từ những khung cảnh thiên 
nhiên hùng vĩ cho đến những trải 
nghiệm mới lạ về nền văn hóa ẩm 
thực độc đáo của Hoa Kỳ và Canada… 
Điều này đã tiếp thêm động lực cho 
các thành viên của đội ngũ kinh 
doanh Chubb Life Việt Nam tiếp tục 
chinh phục những mục tiêu lớn lao 
hơn đang chờ phía trước.

ty bảo hiểm, điều tra, phỏng vấn sâu 
nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và 
uy tín của các công ty bảo hiểm trong 
ngành, và điều tra khảo sát bản thân 
các công ty bảo hiểm được thực hiện 
trong tháng 5/2017 về quy mô vốn, tốc 
độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, 

kế hoạch hoạt động trong năm.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Chubb Life 
Việt Nam nằm trong Top 10, được vinh 
danh là công ty bảo hiểm nhân thọ uy 
tín trong ngành, có năng lực tài chính 
ổn định và tiềm năng tăng trưởng 
trong năm 2017.

Đại diện Chubb Life Việt Nam nhận danh hiệu “Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Uy tín 2017”.

Những đại diện ưu tú của đội ngũ kinh doanh Chubb Life Việt Nam đã có nhiều trải nghiệm vô cùng 
thú vị trong suốt chuyến đi.
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