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Bảo hiểm giáo dục – top 4 bảo hiểm nhân thọ 
được người Việt lựa chọn nhiều nhất 



Trong các hình thức 
quản trị tài chính, bảo 
hiểm giáo dục đã và 
đang được các gia đình 
trẻ lựa chọn, với mục 
tiêu “đầu tư” lâu dài cho 
tương lai con trẻ.

Bảo hiểm giáo dục: 
Tham gia càng sớm 
càng tốt
Theo báo cáo của tập đoàn nghiên cứu 
thị trường W&S của Nhật, tại Việt Nam, 
bảo hiểm giáo dục là một trong những 
dòng sản phẩm nhận được nhiều sự 
quan tâm tại thị trường Châu Á. Trong 
khi nhiều gia đình sẵn sàng vay vốn 
để đầu tư cho cho con theo đuổi các 
chương trình học quốc tế hay đi du 
học sang các nước có nền giáo dục 
tiên tiến, nhiều “gia đình hạt nhân” 
thuộc thế hệ 8X lại có thêm chọn lựa 
khá an toàn và khôn ngoan. Đó là 
tham gia các gói bảo hiểm giáo dục 
dài hạn từ khi con còn rất nhỏ, thậm 
chí là ngay trong giai đoạn mang thai. 
Lựa chọn này thể hiện lối tư duy hiện 
đại, khả năng làm chủ cuộc sống, nhìn 
xa trông rộng để “đi đường dài” trên 
hành trình nuôi dạy con cái.

Chị Lan Phương, 29 tuổi, đang mang 
thai con đầu lòng ở tháng thứ 4,  
chia sẻ: “Vợ chồng tôi chủ động cân 
đối kế hoạch chi tiêu ngay khi biết 
nhà sẽ có thêm thành viên và bắt đầu 
tham khảo các sản phẩm bảo hiểm 
giáo dục cho con từ lúc này. Hai vợ 
chồng đã tìm hiểu một số gói sản 
phẩm trên thị trường. Các sản phẩm 

này đều hướng đến mục tiêu đầu 
tiên là bảo vệ, rồi sau đó mới là tiết 
kiệm, đầu tư để đảm bảo con có một 
nguồn ngân sách ổn định riêng dành 
cho việc học”. Cũng theo chị Phương, 
những gói bảo hiểm này đánh đúng 
tâm lý của các ông bố bà mẹ trẻ: tất 
cả nhu cầu quan trọng đều được tích 
hợp trong một hợp đồng bảo hiểm 
dành riêng cho mục tiêu lâu dài và 
tốn kém là nuôi dạy con cái.

Sự lựa chọn của chị Phương phản ánh 
phong cách sống điển hình của nhiều 
gia đình trẻ hiện nay: năng động, 
hiểu biết, luôn chủ động lập kế hoạch 
và tập trung cho lợi ích lâu dài. Chị 
Phương cho biết thêm, nhiều bạn bè 
của chị đã tham gia bảo hiểm nhân thọ 
(BHNT), bảo hiểm sức khỏe từ rất sớm 
và chia sẻ rằng họ cảm thấy yên tâm 
hơn hẳn khi biết chắc bản thân và  
gia đình đang được bảo vệ.

Bảo hiểm giáo dục – top 4  
bảo hiểm nhân thọ được  
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Đầu tư cho giáo dục 
không bao giờ là muộn
Bên cạnh đó, một số người xem  
bảo hiểm giáo dục như “của để dành” 
cho con cái. Anh Duy Hải, quản lý  
cấp trung của một công ty vận tải tại  
TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Trước đây 
tôi rất tự tin về thu nhập của mình, 
mỗi tháng cũng tích lũy được một 
khoản tiền, nhưng càng ngày vật giá 
và nhu cầu chi tiêu càng tăng, rất dễ 
lạm vào quỹ để dành cho con. Sau đó, 
tôi được một anh đồng nghiệp tư vấn 
về phương án tham gia bảo hiểm  
giáo dục cho hai con. Nếu vợ chồng 
tôi khỏe mạnh hoài để tiếp tục kiếm 
tiền lo cho con ăn học thì khoản đầu 
tư vào hai hợp đồng bảo hiểm kia 
có thể xem như quà tặng để con lập 
nghiệp. Còn nhỡ có rủi ro gì xảy đến 
với tôi hoặc vợ, ít ra vẫn còn nguồn 
quỹ dự phòng để việc học hành của 
con không bị gián đoạn. Với vợ chồng 
tôi, gia tài quý nhất để lại cho các con 
là nền tảng học vấn tốt, nguồn tài chính 
chỉ cần vừa đủ làm hành trang cho 
con vào đời”.

Đáp lại nhu cầu đa dạng của các bậc 
phụ huynh, nhiều doanh nghiệp 
BHNT đã làm dày thêm danh mục  
sản phẩm của mình bằng các gói  
bảo hiểm giáo dục với nhiều quyền lợi  
ưu việt. Cũng như các sản phẩm BHNT, 
thời hạn hợp đồng của sản phẩm  
bảo hiểm giáo dục thường trên 10 năm, 
vì vậy, lời khuyên dành cho các bậc  
phụ huynh là nên xác định rõ khả năng 
và nhu cầu, tham gia càng sớm thì 
thời gian được bảo vệ càng dài, lựa 
chọn những công ty bảo hiểm uy tín, 
lập ra lộ trình đóng phí cụ thể và  
yêu cầu được tư vấn rõ ràng, chi tiết. 
Một khi chọn được một sản phẩm  
bảo hiểm giáo dục phù hợp cũng đồng 
nghĩa rằng tương lai học vấn của con 
bạn sẽ luôn được đảm bảo; đồng thời, 
bạn cũng được san sẻ phần nào áp lực 
phải cho con những điều kiện học tập 
tốt nhất trong quãng thời gian dài.

Sản phẩm bảo hiểm “Chubb Life – Tương Lai Hoàn Hảo” là một trong 
những giải pháp bảo vệ tài chính thông minh và thiết thực, giúp các bậc 
cha mẹ luôn yên tâm về tương lai học vấn của con trẻ, thông qua nhiều 
quyền lợi bảo hiểm ưu việt:

• Cả gia đình cùng được bảo vệ trong một hợp đồng từ giai đoạn thai kỳ 
của mẹ đến khi con trưởng thành.

• Quyền lợi Tiền mặt (Quyền lợi Học vấn) luôn được đảm bảo sẵn sàng cho 
con bạn trên con đường học vấn.

• Quyền lợi Đăng khoa (lên đến 30% mệnh giá bảo hiểm) vinh danh Tân 
sinh viên Top 10 vào các trường đại học/cao đẳng công lập toàn quốc.

• Quyền lợi Hỗ trợ Tài chính và Quyền lợi Miễn đóng phí sẽ đảm bảo kế 
hoạch học vấn của con khi cha mẹ gặp chuyện không may. 

• Sức khỏe con yêu luôn được chăm sóc 24/7 từ khi mới sinh ra, với các 
quyền lợi Hỗ trợ Viện phí, Bệnh Nan Y hay Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn.

• Dịch vụ tư vấn miễn phí 24/7 về y tế và du học toàn cầu(*).

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại: http://life.chubb.com/vn, hoặc 
liên hệ Đường dây nóng *8123 hoặc (028) 3824 8123 để biết thêm chi tiết.

(*) Giải pháp dịch vụ này được cung cấp bởi Aspire Lifestyles – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ tư vấn du học, tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe. Trong đó, dịch vụ tư vấn y tế và chăm sóc sức 
khỏe 24/7 được thực hiện bởi mạng lưới toàn cầu của tổ chức International SOS (là công ty mẹ của 
Aspire Lifestyles).

life.chubb.com/vn



Tháng 8/2018, 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 2018” tại Ý và 
Thuỵ Sĩ. Đây là dịp để Chubb Life Việt 
Nam vinh danh những thành viên ưu 

tú đã trải qua một hành trình dài phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc những mục 
tiêu kinh doanh mà công ty đề ra.

Đoàn đã có cơ hội cùng nhau giao lưu 
chia sẻ những kinh nghiệm quý báu 
trong công việc, và tham quan những 
thành phố nổi tiếng với phong cảnh 

tuyệt đẹp của hai quốc gia Ý và Thuỵ Sĩ, 
như: Milan, Baveno, Lugano, Interlaken, 
Lucerne, Bern, Geneva và Annecy... 
Chuyến đi thú vị và bổ ích chắc chắn sẽ 
tạo thêm nhiều động lực để các thành 
viên chinh phục những mục tiêu kinh 
doanh lớn hơn trong tương lai.

Vừa qua, Hội nghị Kinh doanh giữa năm 
của Chubb Life Việt Nam đã diễn ra 
tại Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), 
với sự tham dự của 140 thành viên Ban 
Giám đốc, Ban Điều hành và Phát triển 
Kinh doanh toàn quốc cùng các đại diện 
xuất sắc của đội ngũ kinh doanh. 

Đây là dịp để các thành viên thuộc  

đội ngũ kinh doanh của Chubb Life 
Việt Nam từ khắp nơi trên toàn quốc 
có cơ hội tề tựu, đánh giá kết quả  
kinh doanh của nửa đầu năm 2018, 
đồng thời tạo động lực mới để tăng 
tốc cho những tháng còn lại của năm. 
Đây 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 có cơ hội 
tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi 
tiếng và thưởng thức đặc sản của vùng 
đất Quảng Ninh.
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Chubb Life Việt Nam tổ chức Hội nghị Kinh doanh giữa năm 2018

Chubb Life Việt Nam tổ chức Hội nghị dành cho Đội ngũ Kinh doanh

Hội nghị Kinh doanh giữa năm 2018 là cơ hội để các thành viên quản lý cấp cao Chubb Life Việt Nam cùng trao đổi và lắng nghe nguyện vọng của 
đội ngũ kinh doanh toàn quốc.

Chuyến đi đã mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ và những kỉ niệm đẹp cho các thành viên.
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