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Nhẹ gánh tài chính
cho bệnh nhân ung thư
Một số nguyên nhân
thường gặp dẫn đến tỉ
lệ tử vong cao do ung
thư là: phát hiện bệnh
muộn, áp dụng các
phương pháp điều trị
phản khoa học, và phần
lớn là do tài chính không
đảm bảo, dẫn đến việc
không thể tham gia điều
trị triệt để.
Dường như chưa bao giờ ung thư
lại trở nên đáng sợ như hiện nay.
Với con số trên 94.000 ca tử vong
do ung thư mỗi năm, căn bệnh này
đang thực sự trở thành mối quan
tâm nghiêm túc của nhiều người.
Tuy nhiên, không phải cứ mắc bệnh
ung thư thì cầm chắc kết cục không
tốt đẹp. Nhiều bệnh ung thư có thể
điều trị khỏi nếu được phát hiện
sớm, có phác đồ điều trị phù hợp và
đủ khả năng tài chính để điều trị kịp
thời. Trong những năm gần đây, các
phương pháp điều trị ung thư ở nước
ta cũng dần được cải tiến để theo kịp
các nước phát triển. Thêm vào đó,
nhiều chương trình truyền thông về
ung thư được tăng cường nên người
dân ý thức hơn về hiểm họa ung thư
để chủ động thay đổi lối sống, sinh
hoạt, ăn uống, kiểm tra sức khỏe
định kỳ.
Để bắt kịp xu hướng và nhu cầu của
thị trường, nhiều sản phẩm bảo hiểm
bệnh ung thư được các công ty bảo hiểm
liên tục giới thiệu đến khách hàng, cung
cấp thêm cho người dân những giải
pháp bảo vệ tài chính thiết thực, giúp

người bệnh được điều trị kịp thời
và nâng cao cơ hội sống. “Bảo hiểm
hỗ trợ điều trị ung thư – C Care” của
Chubb Life Việt Nam là một trong số
những sản phẩm có nhiều ưu điểm
nổi trội, đáp ứng tốt nhu cầu của
khách hàng về một sản phẩm bảo hiểm
sức khỏe điều trị ung thư độc lập,
không cần gắn với một hợp đồng bảo
hiểm nhân thọ.
Được giới thiệu ra thị trường từ tháng
2/2018, sản phẩm này đã nhận được
nhiều phản hồi tích cực của đông
đảo khách hàng. Với mức phí bảo
hiểm rất hợp lý, chỉ với vài ngàn đồng
mỗi ngày, khách hàng có thể vững
tin khi được bảo vệ lên đến 5 năm
trước những hiểm họa ung thư rình
rập. Bên cạnh đó, mệnh giá bảo hiểm
cao (lên đến một tỷ đồng) cũng góp
phần khiến “Bảo hiểm hỗ trợ điều trị
ung thư – C Care” trở thành sản phẩm
“hot” trong phân khúc bảo hiểm sức
khỏe năm nay. Đây cũng là sản phẩm
được Chubb Life Việt Nam áp dụng
quy trình tham gia bảo hiểm đơn giản,
nhanh gọn, khách hàng không cần
phải kiểm tra sức khỏe.
Với sản phẩm này, Chubb Life Việt Nam
cũng chấp nhận kết quả chẩn đoán
bệnh ung thư tại các bệnh viện ở
Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên
thế giới, giúp người được bảo hiểm
có thêm lựa chọn khám bệnh tại
nước ngoài. “Sản phẩm Bảo hiểm hỗ
trợ điều trị ung thư – C Care chính là
lời cam kết đồng hành của Chubb Life
Việt Nam đối với hàng triệu gia đình
Việt trong cuộc chiến chống ung thư,
mang lại sự an tâm về tinh thần và sự
đảm bảo về tài chính, góp phần gia tăng
cơ hội chữa trị và khả năng hồi phục
của người bệnh”, ông Lâm Hải Tuấn,
Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam
chia sẻ.

Sản phẩm “Bảo hiểm hỗ trợ điều trị
ung thư – C Care” của Chubb Life
Việt Nam thu hút sự quan tâm tham
gia của đông đảo khách hàng, nhờ
vào nhiều ưu điểm nổi bật:
• 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:
»» 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).
»» Chi trả Số tiền Bảo hiểm lên
đến 1 tỷ đồng, 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.
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Chubb Life Việt Nam nhận
giải thưởng “Tập thể Thẩm định
Xuất sắc năm 2018”
Tháng 5/2018, Chubb Life
Việt Nam vinh dự được
tập đoàn Chubb trao
tặng giải thưởng
“Tập thể Thẩm định
Xuất sắc năm 2018”
(Underwriting Team of
The Year 2018).
Có “tuổi đời” tương đương với thời
gian Chubb Life hoạt động kinh doanh
tại Việt Nam, Bộ phận Thẩm định và
Phát hành Hợp đồng của công ty luôn
nhận được sự đánh giá cao từ tập đoàn.
Đây cũng là lần thứ hai Chubb Life
Việt Nam đạt được giải thưởng vinh
dự này, nhờ vào những nỗ lực không
ngừng của cả tập thể trong việc thực
thi và quản lý chất lượng công tác
thẩm định.
Bộ phận Thẩm định và Phát hành
Hợp đồng của Chubb Life Việt Nam
sở hữu đội ngũ thẩm định viên có
kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực
thẩm định bảo hiểm nhân thọ (BHNT),
có những thành viên đã có thâm niên
gần 20 năm trong ngành. Các vị trí
quản lý cấp cao của bộ phận này đều
có điểm chung: là những bác sỹ có
chuyên môn, công tác lâu năm trong
ngành BHNT – đặc biệt là trong lĩnh
vực thẩm định bảo hiểm và giải quyết
quyền lợi bảo hiểm.
Do đặc thù công việc, Bộ phận
Thẩm định và Phát hành Hợp đồng
thường xuyên làm việc với áp lực rất lớn
về mặt thời gian, để đáp ứng đúng tiến độ
theo quy trình thẩm định mà vẫn phải
đảm bảo chất lượng thẩm định. Bên
cạnh nghiệp vụ thẩm định bảo hiểm,

Bộ phận Thẩm định và Phát hành Hợp đồng của Chubb Life Việt Nam nhận giải thưởng “Tập thể
Thẩm định Xuất sắc năm 2018”.

Bộ phận Thẩm định và Phát hành Hợp
đồng còn phối hợp với các phòng ban
liên quan trong việc phát triển những
sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu bảo
hiểm đa dạng của khách hàng. Các
thẩm định viên cũng đóng vai trò
quan trọng trong việc hỗ trợ đội ngũ
kinh doanh và bộ phận chăm sóc
khách hàng tư vấn những sản phẩm
bảo hiểm có mệnh giá phù hợp và các
điều kiện bảo hiểm tương ứng theo
điều kiện sức khỏe và tài chính của
từng khách hàng.
Ngay từ những ngày đầu thành lập,

Chubb Life Việt Nam luôn duy trì
nguyên tắc “Chuyên nghiệp – Đạo đức
– Chuẩn mực” làm nền tảng cho mọi
hoạt động của mình, nói “không” với
việc chạy theo doanh số mà xem nhẹ
các nguyên tắc thẩm định. Sự kiên trì
gìn giữ những chuẩn mực đạo đức
kinh doanh, đặc biệt trong công tác
thẩm định của công ty đã góp phần
tạo dựng cho khách hàng niềm tin
về ngành BHNT nói chung và về một
Chubb Life Việt Nam luôn đủ tiềm lực
tài chính để bảo vệ khách hàng khi có
những biến cố bất ngờ xảy ra.
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Chúc mừng
Ngày Báo chí Việt Nam 21/6!
Chubb Life Việt Nam trân trọng gửi
lời tri ân đến các cơ quan thông tấn
báo chí, cùng các Anh Chị nhà báo,
phóng viên, biên tập viên đã luôn
đồng hành, hỗ trợ và hợp tác cùng
chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Chúc các Anh Chị dồi dào sức khỏe,
tràn đầy nhiệt huyết với nghề và giữ
mãi ngòi bút vững vàng, sắc bén.
Trân trọng,
Chubb Life Việt Nam
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