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Hành trang cần có  
cho người trụ cột gia đình



Không chỉ gánh vác trách 
nhiệm tạo ra nguồn thu 
nhập ổn định cho gia đình 
trong hiện tại, người trụ 
cột còn có ảnh hưởng 
quan trọng đến tương lai 
của các thành viên trong 
gia đình. Vậy, người trụ 
cột cần chuẩn bị những gì 
để vừa làm tốt vai trò hiện 
tại vừa hoạch định chu 
toàn cho tương lai của các 
thành viên còn lại?  

Lên kế hoạch tài 
chính cho tương lai
Là trụ cột gia đình, nghĩa là bạn đang 
gánh vác một phần trách nhiệm quan 
trọng với người bạn đời, với những 
đứa con đang tuổi học hành và cả 
những bậc sinh thành cần được chăm 
sóc lúc tuổi già. Làm thế nào để duy 
trì sự bình yên của gia đình và hiện 
thực hóa những ước mơ tương lai cho 
các con là trách nhiệm đè nặng lên vai 
người trụ cột.

Là người trụ cột, ngoài việc đảm bảo 
những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, 
bạn cần một khoản tài chính dự 
phòng không nhỏ để có thể lo cho các 

con tự tin bước trên con đường học 
vấn, hoặc phòng trường hợp đấng 
sinh thành gặp nhiều vấn đề về sức 
khỏe của tuổi già: cần nằm viện dài 
ngày, các khoản thuốc men, hay thậm 
chí là chi phí cho người phụ giúp 
chăm sóc cha mẹ để bạn có thể yên 
tâm làm việc. 

Đóng vai trò trụ cột về tinh thần 
lẫn tài chính của gia đình, bạn đã 
bao giờ tự hỏi cuộc sống của những 
người thương yêu sẽ ra sao nếu rủi 
ro bất ngờ xảy đến với chính bạn? 
Nếu bạn không may gặp tai nạn hoặc 
mắc bệnh hiểm nghèo, gánh nặng tài 
chính quá lớn của việc điều trị chắc 
chắn sẽ khiến gia đình lâm vào cảnh 
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khó khăn. Dù là trong trường hợp 
xấu nhất, chúng ta vẫn muốn con 
cái được tiếp tục học hành, bố mẹ 
được chăm sóc...,  và hơn tất cả, 
chính bản thân mình có cơ hội được 
chữa trị, vượt qua bệnh tật và trở lại 
với cuộc sống. 

Là người trụ cột, bạn chính là người 
cần được bảo vệ nhiều nhất!

Phòng ngừa những 
rủi ro
Bệnh ung thư là một trong những 
nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều người 
trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là 
với những người trụ cột gia đình. Bên 
cạnh nỗi lo nguồn thu nhập chính 
của gia đình bị sụt giảm do người 
trụ cột cần được chữa trị trong một 
thời gian dài, chi phí điều trị cho một 
bệnh nhân ung thư không hề thấp 
– từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng 
cho một liệu trình. Khi người trụ cột 
không may mắc phải bệnh ung thư, 
đồng nghĩa với việc cả gia đình phải 
đối mặt với khủng hoảng to lớn về tài 
chính lẫn tinh thần. 

Theo lời khuyên của các chuyên gia 
tư vấn tài chính, lúc bạn cảm thấy 
hài lòng về cuộc sống nhất cũng 
chính là lúc bạn cần chủ động chuẩn 

bị cho mình một giải pháp bảo vệ/
dự phòng tài chính thông minh. Hiện 
nay, sản phẩm “Bảo hiểm hỗ trợ điều 
trị ung thư –  C Care” của Chubb Life 
Việt Nam đang là một trong những 
sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được 
khách hàng đánh giá cao bởi những 
quyền lợi ưu việt, mức phí đóng 
hợp lý và đặc biệt là quy trình chấp 
nhận bảo hiểm đơn giản: khách hàng 
không cần phải kiểm tra sức khỏe 
để được tham gia. “Bảo hiểm hỗ trợ 
điều trị ung thư – C Care” được thiết 
kế dành cho khách hàng có độ tuổi 
từ 01 tháng tuổi đến 60 tuổi, bao 
gồm các quyền lợi bảo hiểm tối ưu 
hỗ trợ điều trị bệnh ung thư theo 
từng giai đoạn. Đây còn là sản phẩm 
bảo hiểm sức khỏe hiếm hoi trên thị 
trường hiện nay cam kết không thay 
đổi mức phí bảo hiểm trong suốt thời 
hạn Hợp đồng Bảo hiểm kéo dài đến 
05 năm. 

Là trụ cột gia đình, làm tốt vai trò ở 
hiện tại vẫn chưa đủ, bạn cần chuẩn 
bị một kế hoạch dự phòng tài chính 
cho tương lai để bản thân và gia đình 
không bị biến cố đánh gục. Hãy trang 
bị ngay cho mình các hành trang cần 
thiết, để dù là người trụ cột gia đình 
với những trách nhiệm đè nặng, bạn 
vẫn có thể tìm thấy sự an yên trên 
hành trình cuộc sống.

Chỉ vừa mới được giới thiệu ra thị 
trường, sản phẩm “Bảo hiểm hỗ 
trợ điều trị ung thư – C Care” của 
Chubb Life Việt Nam đã được đông 
đảo khách hàng quan tâm tham 
gia, bởi những ưu điểm nổi bật sau:

• Mức phí bảo hiểm hợp lý và không 
thay đổi trong suốt thời hạn Hợp 
đồng Bảo hiểm.

• Quyền lợi bảo hiểm tối ưu hỗ trợ 
điều trị bệnh ung thư theo từng 
giai đoạn: 

 D Chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 50% 
Mệnh giá Sản phẩm, tối đa 500 
triệu đồng, nếu người được bảo 
hiểm chẳng may mắc bệnh Ung thư 
biểu mô tại chỗ (giai đoạn sớm).

 D Chi trả Số tiền Bảo hiểm tối đa 
bằng 100% Mệnh giá Sản phẩm, 
nếu người được bảo hiểm mắc 
bệnh Ung thư đe dọa tính mạng 
(giai đoạn muộn). 

• Thủ tục tham gia bảo hiểm đơn 
giản, không cần khám sức khỏe.

• Chấp nhận kết quả chẩn đoán 
bệnh ung thư tại các bệnh viện ở 
Việt Nam và nhiều quốc gia khác 
trên thế giới.

life.chubb.com/vn



Theo kết quả khảo sát trực tuyến “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017” 
do Mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty Nghiên cứu Thị trường 
Intage Việt Nam thực hiện, Chubb Life Việt Nam được bình chọn là một trong 
5 công ty có môi trường làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm.

Chubb Life Việt Nam được 
vinh danh trong top 5  
nơi làm việc tốt nhất 
ngành bảo hiểm

Kết quả này chính là sự ghi nhận về 
hiệu quả của chiến lược phát triển 
nguồn nhân sự của Chubb Life  
Việt Nam trên thị trường lao động 
trong nước; đồng thời phản ánh 
những nỗ lực không ngừng nghỉ của 
công ty, nhằm hướng đến các tiêu 
chuẩn cao nhất về đạo đức nghề 
nghiệp, tính chuyên nghiệp, dịch vụ 
khách hàng và hiệu suất kinh doanh. 

Cuộc khảo sát bình chọn “100 Nơi 
làm việc tốt nhất Việt Nam 2017” 
được thực hiện từ 15/11/2017 đến 
20/01/2018, với sự tham gia của 
hơn 62.000 người lao động có kinh 
nghiệm làm việc từ 01 năm trở lên, 
đến từ 25 nhóm ngành trên cả nước. 
Việc đánh giá dựa trên tổng thể các 

tiêu chí, như: lương thưởng và phúc 
lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp, giá 
trị và văn hóa doanh nghiệp, đội ngũ 
lãnh đạo, chất lượng cuộc sống và 
danh tiếng của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đầu tư cải tiến sản 
phẩm – dịch vụ và môi trường làm 
việc, Chubb Life Việt Nam liên tục 
phát triển nhiều chương trình đào tạo 
cho các cấp nhân viên và đội ngũ kinh 
doanh, tạo nhiều cơ hội và sẵn sàng 
trao quyền để các thành viên tự tin 
phát triển cùng công ty. Những thành 
viên ưu tú của công ty thường xuyên 
được tham dự các chương trình đào 
tạo uy tín trong nước và quốc tế theo 
lộ trình, để trở thành thế hệ kế cận 
cho những vị trí quản lý cấp cao trong 

tương lai. Đây cũng được xem là một 
nét văn hóa đặc trưng của Chubb Life 
Việt Nam, giúp đội ngũ nhân sự của 
công ty ngày càng hoàn thiện và phát 
triển năng lực bản thân, đáp ứng một 
cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao 
của thị trường và khách hàng. 

“Tại Chubb Life Việt Nam, chúng tôi 
luôn khuyến khích và tạo điều kiện 
để mỗi nhân viên tận dụng mọi cơ hội 
thể hiện năng lực bản thân, dám bước 
ra khỏi “vùng an toàn”, dám thay đổi, 
bứt phá mọi giới hạn để không ngừng 
sáng tạo, trở thành đội ngũ quản lý kế 
cận, điều hành công ty phát triển và 
thành công hơn nữa trong tương lai.”, 
ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám đốc 
Chubb Life Việt Nam chia sẻ.
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