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Chubb Life Việt Nam giới thiệu  
sản phẩm bảo hiểm giáo dục 
“Chubb Life – Tương Lai Hoàn Hảo” 



Chubb Life Việt Nam vừa 
chính thức ra mắt sản 
phẩm bảo hiểm giáo dục 
“Chubb Life – Tương Lai 
Hoàn Hảo”. Đây được 
xem là giải pháp tài chính 
thông minh và thiết thực, 
giúp các bậc cha mẹ luôn 
yên tâm về tương lai của 
con trẻ.

Theo đó, những ưu việt của sản phẩm 
“Chubb Life – Tương Lai Hoàn Hảo” 
mà Chubb Life mang đến cho khách 
hàng như sau: 

• Bảo vệ con ngay từ trong bụng 
mẹ (từ tuần thứ 16) cho đến khi con 
trưởng thành (27 tuổi).

• Quyền lợi Tiền mặt hay Quyền lợi 
Học vấn - được xem như một khoản 
tiết kiệm dành riêng cho việc học tập 
của con, được Chubb Life Việt Nam 
đảm bảo với mức chi trả bằng 105% 
tổng Phí bảo hiểm đã đóng, có thể lựa 
chọn nhận định kỳ vào 5 năm cuối 
của Hợp đồng bảo hiểm hoặc nhận 
một lần vào ngày đáo hạn Hợp đồng 
bảo hiểm.

• Quyền lợi Đăng khoa với mức chi 
trả lên đến 150 triệu đồng là món quà 
đồng hành ý nghĩa mà Chubb Life  
Việt Nam dành tặng các Tân sinh viên 
có mức điểm đầu vào nằm trong Top 
10 của các trường đại học/cao đẳng 
công lập trên toàn quốc.

• Sức khỏe của con trẻ cũng sẽ được 
chăm sóc 24/7 từ lúc vừa chào đời 
cho đến năm 27 tuổi, thông qua các 
quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí, 

Bệnh Nan Y hay Thương tật toàn bộ & 
vĩnh viễn. 

• Quyền lợi Hỗ trợ Tài chính và 
Quyền lợi Miễn đóng phí nhằm đảm 
bảo kế hoạch học tập của con không 
bị gián đoạn khi cha mẹ gặp chuyện 
không may.

Đặc biệt, “Chubb Life – Tương Lai 
Hoàn Hảo” là sản phẩm bảo hiểm giáo 
dục hiếm hoi trên thị trường tích hợp 
dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7 về y tế 
và du học. Gói giải pháp này được 
cung cấp bởi Aspire Lifestyles – đơn vị 
chuyên cung cấp về dịch vụ hỗ trợ tư 
vấn du học, tư vấn y tế và chăm sóc 
sức khỏe, đặc biệt là những trường 
hợp khẩn cấp. Theo đó, các khách 
hàng tham gia sản phẩm “Chubb Life 
– Tương Lai Hoàn Hảo” sẽ được sử 

dụng miễn phí các dịch vụ liên kết 
gồm: Dịch vụ tư vấn Y tế toàn cầu và 
Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ du học, mang 
lại sự yên tâm cho các bậc cha mẹ khi 
con cái luôn được chăm sóc và hỗ trợ 
tối đa dù ở bất cứ đâu trên thế giới. 

“Học vấn là cánh cửa để dẫn đến một 
tương lai nhiều triển vọng. Đó là mối 
quan tâm lớn nhất của các bậc phụ 
huynh khi con cái bắt đầu hành trình 
học tập và mở mang kiến thức của 
mình. Sản phẩm “Chubb Life –  
Tương Lai Hoàn Hảo” sẽ góp phần 
đảm bảo về mặt tài chính, tạo điều 
kiện tốt nhất để các con phát huy tối 
đa khả năng và tự tin theo đuổi ước mơ 
của riêng mình”, ông Lâm Hải Tuấn, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng 
Giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ.
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Ngày 25/7/2018, Chubb Life 
Việt Nam được vinh danh 
trong trong buổi lễ công 
bố “Top 10 Công ty Bảo 
hiểm Nhân thọ Uy tín 
năm 2018” do Vietnam 
Report cùng báo điện tử 
VietnamNet phối hợp tổ 
chức tại Hà Nội. 

Các doanh nghiệp bảo hiểm có tên 
trong danh sách này phải đạt được các 
tiêu chí cụ thể như sau: 

• Năng lực và hiệu quả tài chính thể 
hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán 
năm gần nhất;

• Uy tín truyền thông được đánh giá 
bằng phương pháp Media Coding - 
mã hóa các bài viết về công ty bảo 
hiểm trên các kênh truyền thông có 
ảnh hưởng; 

• Điều tra khảo sát về mức độ nhận 
biết và sự hài lòng của khách hàng với 

các sản phẩm/dịch vụ bảo hiểm;  
khảo sát nhóm chuyên gia tài chính 
về vị thế và uy tín của các công ty bảo 
hiểm trong ngành; và điều tra khảo sát 
về tình hình của các công ty bảo hiểm 
về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng 
doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt 
động trong năm.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Chubb Life 
Việt Nam giữ vững vị trí trên bảng 
xếp hạng, được vinh danh là 1 trong 
10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 
trong ngành, có năng lực tài chính ổn 
định và tiềm năng tăng trưởng trong 
năm 2018.

Chubb Life Việt Nam giữ vững 
vị trí “Top 10 Công ty Bảo hiểm 
Nhân thọ Uy tín năm 2018”

Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Chubb Life Việt Nam giữ vững vị trí "Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Uy tín".

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

life.chubb.com/vn



Vừa qua, Hội nghị Bàn tròn Triệu đô 
(MDRT Conference 2018) của Chubb Life 
Việt Nam đã diễn ra tại Penang và 
Kuala Lumpur (Malaysia) với sự tham 
dự của ông Trần Văn Cần – Giám đốc 
Cấp cao Kênh MDRT cùng 27 thành 
viên ưu tú nhất trong số 58 thành viên 

MDRT và 3 thành viên COT tính đến 
cuối tháng 6/2018.

Đây là chương trình được Chubb Life 
Việt Nam tổ chức hàng năm, nhằm 
khuyến khích và tưởng thưởng cho 
những cá nhân hoàn thành xuất sắc 
các tiêu chí và đạt danh hiệu MDRT 

trước hạn. Trong suốt thời gian diễn 
ra chương trình, các MDRT đã có cơ 
hội khám phá nhiều địa điểm tham 
quan nổi tiếng, thưởng thức đặc sản 
cũng như trải nghiệm những dịch vụ 
nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao hoàn toàn 
khác biệt tại Malaysia.
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Chubb Life Việt Nam tổ chức 
Hội nghị Bàn tròn Triệu đô 2018

Trong 5 ngày diễn ra chương trình, các thành viên đã có nhiều trải nghiệm thú vị tại Malaysia.
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