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Hội nghị Câu lạc bộ
Triệu đô Chubb Life 2017
Được tập đoàn Chubb tổ chức thường
niên, Hội nghị Câu lạc bộ Triệu đô
Chubb Life (Chubb Life Club Million
– CLCM) là sự kiện chỉ dành riêng
cho những thành viên MDRT (Million
Dollar Round Table – Bàn tròn Triệu
phú Đô-la) xuất sắc nhất tại các quốc
gia thuộc khối kinh doanh Bảo hiểm
Nhân thọ của tập đoàn Chubb tại
Châu Á – Thái Bình Dương. Hội nghị
CLCM được luân phiên tổ chức tại nhiều
nước khác nhau, và năm nay chương
trình đã diễn ra tại New Zealand vào
cuối tháng 6 vừa qua.
Mục đích của CLCM là vinh danh các thành viên MDRT ưu tú
nhất của Chubb Life, thông qua việc trao tặng chứng nhận
và huy hiệu của CLCM. Việc tham dự và được vinh danh
tại hội nghị CLCM là niềm tự hào của các thành viên MDRT
ưu tú trước công việc và đội ngũ mà mình gắn bó, cũng là
niềm tự hào chung của Chubb Life Việt Nam trước những
thị trường khác trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Sự
ghi nhận và tưởng thưởng của Chubb Life dành cho đội ngũ
kinh doanh, cũng như tập thể nhân viên, chính là nguồn
động viên to lớn để họ phấn đấu cho những mục tiêu sự
nghiệp cao hơn trong tương lai. Ngoài ra, đây cũng là dịp để
các MDRT có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau chia sẻ
những kinh nghiệm quý báu trên hành trình đi đến thành
công của mình.

Ông Kevin Goulding (bên phải), Tổng Giám đốc Chubb Life khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương, chúc mừng ông Trần Văn Cần, Giám đốc
Cấp cao Phát triển Kinh doanh Kênh MDRT của Chubb Life Việt Nam.

Trong số những MDRT ưu tú của công ty, Chubb Life
Việt Nam đã chọn ra 5 MDRT xuất sắc nhất để tham dự sự
kiện cùng với ông Trần Văn Cần – Giám đốc Cấp cao Phát
triển Kinh doanh Kênh MDRT tại Chubb Life Việt Nam. Để
đến được với sự kiện này, các thành viên MDRT phải đáp
ứng nhiều tiêu chí khắt khe, như: liên tục đạt MDRT ít nhất 2
năm, có mục tiêu phát triển bản thân rõ ràng, đạo đức kinh
doanh chuẩn mực, dịch vụ khách hàng xuất sắc và tinh thần
phát triển đội nhóm vượt trội. Trong số những gương mặt
được tuyển chọn, đặc biệt có những thành viên đã gắn bó
gần mười năm qua với Chubb Life Việt Nam, hoặc đạt danh
hiệu MDRT trong 7 năm liên tiếp.
Bắt đầu được chú trọng phát triển từ năm 2013 đến nay, lực
lượng MDRT của Chubb Life Việt Nam luôn thể hiện sự tăng
trưởng vững chắc qua từng năm, với mức tăng trưởng lần
lượt là 205% (2014), 215% (2015) và 138% (2016). Chubb Life

Các MDRT của Chubb Life Việt Nam nhận chứng nhận thành viên MDRT ưu tú.

life.chubb.com/vn

Việt Nam cũng được tập đoàn đánh giá là đơn vị dẫn đầu về
tốc độ phát triển của lực lượng MDRT so với các công ty
bảo hiểm nhân thọ thành viên của Chubb tại vùng Châu Á –
Thái Bình Dương trong liên tiếp hai năm 2015 và 2016.
Để phát triển đội ngũ MDRT nòng cốt, hàng năm, Chubb Life
Việt Nam đều có kế hoạch hoàn thiện hơn nữa chương trình
định hướng và đào tạo đội ngũ kinh doanh, nhằm trang bị,
bổ sung cho họ những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực tế
trong việc tiếp cận và tư vấn khách hàng, đồng thời tạo động
lực và “truyền lửa” đến đội ngũ. Ông Trần Văn Cần – người
đứng đầu Kênh MDRT - luôn là người theo sát đội ngũ, nhằm
tìm kiếm, phát hiện những nhân tố nổi bật, động viên và
tạo điều kiện tối đa để họ phát triển đúng hướng trong việc
chinh phục đỉnh cao MDRT. Không dừng lại ở đó, ông cũng
tham gia xây dựng và thực hiện những chiến lược cụ thể để
thúc đẩy các MDRT vươn đến những danh hiệu cao hơn như
COT (gấp 3 lần chỉ tiêu MDRT) và TOT (gấp 6 lần chỉ tiêu
MDRT). Hàng loạt chương trình “Chia sẻ về Câu lạc bộ Triệu
phú MDRT” với nội dung thực tiễn và bổ ích đã được ông
Trần Văn Cần và Ban Phát triển Kinh doanh – Kênh MDRT
thực hiện tại khắp các văn phòng trên toàn quốc, nhằm hỗ
trợ đội ngũ nhanh chóng và kịp thời nhất.

Hơn 12 năm tạo dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh tại
thị trường Việt Nam, những “quả ngọt” mà Chubb Life
Việt Nam hướng tới không phải là số lượng, mà tập trung ở
chất lượng và sự tuân thủ về đạo đức kinh doanh. Đội ngũ
kinh doanh, với đại diện ưu tú nhất là lực lượng MDRT ngày
càng vững vàng về chuyên môn, chuyên nghiệp về dịch vụ
khách hàng và đặc biệt hiểu rõ tinh thần kỷ luật - vốn là nét
văn hóa đặc trưng của công ty. Đây sẽ là nền tảng vững chắc
để giúp Chubb Life Việt Nam hiện thực hóa những chiến
lược phát triển đầy tham vọng trong thời gian tới.

MDRT (Million Dollar Round Table – Bàn Tròn
Triệu Phú Đô-la) là một hiệp hội độc lập, ra đời
vào năm 1927 tại Hoa Kỳ, hiện hoạt động trên toàn
cầu với hơn 49.500 thành viên – là những chuyên
gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ tài
chính và bảo hiểm nhân thọ (BHNT), đến từ 500
công ty tại 70 quốc gia.
Danh hiệu MDRT luôn là niềm mơ ước của bất kỳ tư
vấn viên nào khi gia nhập đội ngũ kinh doanh của
ngành BHNT. Để trở thành thành viên của MDRT
và được tổ chức này công nhận trên toàn thế giới,
các tư vấn viên phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn
vô cùng khắt khe, thể hiện kết quả kinh doanh vượt
trội (theo chỉ tiêu của hiệp hội), kiến thức chuyên
môn vững vàng, đạo đức kinh doanh chuẩn mực và
dịch vụ khách hàng xuất sắc trong lĩnh vực BHNT,
cũng như các dịch vụ kinh doanh tài chính.

Sự kiện này là dịp để các MDRT trong khu vực có cơ hội giao lưu và cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu trên hành trình đi đến thành công.
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Chubb Life Việt Nam
khai trương phòng
giao dịch tại
thành phố Nam Định
Chubb Life Việt Nam vừa chính thức
khai trương phòng giao dịch tại địa
chỉ 112 Trần Hưng Đạo, phường Trần
Hưng Đạo, thành phố Nam Định,
tỉnh Nam Định. Văn phòng Chubb
Life tại Nam Định với trang thiết bị
khang trang và tiện nghi sẽ là nơi làm
việc, huấn luyện – đào tạo và phục vụ
khách hàng của hơn 550 Quản lý Kinh
doanh, Đại diện Kinh doanh và nhân
viên của Chubb Life Việt Nam.
Việc khai trương văn phòng tại thành
phố Nam Định nằm trong chiến lược
tăng cường sự hiện diện của Chubb Life
Việt Nam, đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm
đang tăng nhanh tại khu vực Bắc bộ nói
riêng và khắp cả nước nói chung.
Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life
Việt Nam, cho biết: “Từ năm 2017,
Chubb Life Việt Nam tập trung chiến

Đại diện Chubb Life Việt Nam cắt băng khai trương văn phòng Nam Định.

lược phát triển nhanh và mạnh, khẳng
định vị thế ngày càng vững chắc tại
Việt Nam. Cùng với những văn phòng
khác trên cả nước, văn phòng của
Chubb Life tại thành phố Nam Định
sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách

hàng về những giải pháp bảo vệ tài
chính hiệu quả nhất”.
Hiện Chubb Life Việt Nam đang sở hữu
57 văn phòng hoạt động tại 40 tỉnh,
thành phố lớn trên cả nước, với đội
ngũ hơn 22.000 Đại diện Kinh doanh.

Chubb Life Việt Nam
tham gia Ngày hội
Nghề nghiệp Sinh viên
TP.HCM 2017
Trong tháng 6 vừa qua, Chubb Life
Việt Nam đã tham gia Ngày hội Nghề
nghiệp Sinh viên TP. Hồ Chí Minh năm
2017, được tổ chức tại trường Đại học
Kinh tế TP. HCM. Sự kiện lần này diễn
ra nhiều hoạt động tọa đàm, tư vấn
nghề nghiệp, triển lãm rất bổ ích và
phong phú, với sự tham gia của nhiều
doanh nghiệp lớn cùng hàng ngàn
sinh viên trên địa bàn thành phố.
Tham gia sự kiện lần này, Chubb Life
Việt Nam mong muốn góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động định hướng
nghề nghiệp và tuyển dụng những

Gian hàng Chubb Life tại “Ngày hội Nghề nghiệp” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên.

sinh viên ưu tú, thông qua đó phần
nào giải quyết vấn đề việc làm cho
nguồn nhân lực trẻ của thành phố.
Hoạt động này một lần nữa khẳng

định cam kết gắn bó lâu dài và nỗ lực
mang lại những giá trị bền vững cho
cộng đồng địa phương nơi Chubb Life
Việt Nam đang hoạt động kinh doanh.
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