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Chubb Life Việt Nam
trao tặng thiết bị dạy và học
tại 06 tỉnh miền Trung

Nhịp cầu Chubb Life | Số 74, Tháng 11/2018

Chubb Life Việt Nam
trao tặng thiết bị dạy và học
tại 06 tỉnh miền Trung
Trong tháng 10 vừa qua,
Chubb Life Việt Nam và
Quỹ thiện nguyện Chubb
Charitable Foundation –
International (“Quỹ thiện
nguyện Chubb”) đã tiến
hành trao tặng các vật
tư, trang thiết bị cần thiết
cho hoạt động dạy và
học cho 05 trường tiểu
học và 02 trường mầm
non. Chuỗi sự kiện này
được tiến hành từ ngày
16 – 25/10/2018 tại 06
tỉnh miền Trung.
Thông qua Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh
Thiên tai miền Trung, Quỹ Thiện
nguyện Chubb đã phối hợp cùng
Chubb Life Việt Nam trao tặng máy
tính, trang bị thư viện, phòng học

Đại diện Chubb Life Việt Nam trao tặng gói tài trợ thiết bị tại trường Tiểu học số 2 Vĩnh Thành (Nghệ An).

tiếng Anh, hệ thống lọc nước sạch và
các giáo cụ dạy học với tổng giá trị tài
trợ gần 1,5 tỉ đồng cho 07 ngôi trường,
trong đó có 5 trường tiểu học trước
đây đã từng được Chubb Life Việt Nam
và Quỹ Thiện nguyện Chubb tài trợ
xây mới:

• Trường Tiểu học Số 2 Vĩnh Thành
(Nghệ An)

• Trường Tiểu học Số 1 Triệu Độ
(Quảng Trị)

• Trường Mầm non Vạn Khánh
(Khánh Hòa)

• Trường Tiểu học Số 2 Quảng Thành
(Thừa Thiên Huế)

• Trường Mầm non Vạn Hưng
(Khánh Hòa)

• Trường Tiểu học Yên Mỹ
(Thanh Hóa)
• Trường Tiểu học Cát Chánh
(Bình Định)

http://life.chubb.com/vn

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt thầy và trò khi nhận thêm những thiết bị dạy và học mới.

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chubb
Life Việt Nam, chia sẻ: “Hoạt động hỗ
trợ xây dựng trường học trong những
năm vừa qua, cũng như hoạt động
trao tặng thiết bị dạy và học lần này
là cách thức để Chubb Life cùng góp
sức tạo nên những giá trị lâu dài và
bền vững cho các địa phương còn gặp
nhiều khó khăn tại Việt Nam, đặc biệt
là dải đất miền Trung thường xuyên
gánh chịu nhiều thiên tai”.

Hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm
đối với cộng đồng là một trong những
ưu tiên hàng đầu của tập đoàn Chubb
và Chubb Life Việt Nam. Từ những năm
đầu thành lập, Chubb Life liên tục có
những đóng góp tích cực cho sự nghiệp
phát triển giáo dục của Việt Nam. Từ
năm 2005 đến nay, Chubb Life Việt Nam
và Quỹ Thiện nguyện Chubb đã đóng
góp gần 23 tỷ đồng để hỗ trợ các dự án
giáo dục tại Việt Nam, gồm xây dựng 07
ngôi trường mới, tài trợ trang thiết bị

trường học và trao học bổng cho sinh
viên nghèo vượt khó.
“Chúng tôi tin rằng những ngôi trường
mới với điều kiện dạy và học tốt hơn
sẽ là bệ phóng vững chắc để nhiều thế
hệ học sinh có thể tiến xa hơn trên con
đường học vấn, trở thành những công
dân hữu ích cho xã hội trong tương lai.
Đây cũng là cách thức Chubb Life chọn
để thể hiện sự cam kết gắn bó lâu dài
tại thị trường Việt Nam”, ông Lâm Hải
Tuấn cho biết thêm.

Hỗ trợ cộng đồng là một trong những cách thức Chubb Life chọn để thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam.
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Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng kinh doanh mới tại Phú Thọ
Văn phòng kinh doanh mới của
Chubb Life Việt Nam tọa lạc tại tầng 3,
tòa nhà Việt Lâm, số 2211 đường Hùng
Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Văn phòng mới là địa điểm giao dịch
khách hàng và là nơi làm việc chính
thức của gần 200 Quản lý Kinh doanh,
Đại diện Kinh doanh và nhân viên
Chubb Life Việt Nam.
Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Mỗi
năm, Chubb Life Việt Nam đều có
chiến lược và mục tiêu cụ thể cho hoạt
động đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng
lưới các văn phòng làm việc trên toàn
quốc. Việc liên tục khai trương các
văn phòng kinh doanh, tăng cường
sự hiện diện của Chubb Life trên toàn
quốc là minh chứng cho cam kết phát
triển lâu dài và bền vững của chúng
tôi tại thị trường Việt Nam”.

Đại diện Chubb Life Việt Nam cắt băng khai trương văn phòng kinh doanh mới.

“Văn phòng mới tại Phú Thọ sẽ tạo
điều kiện để Chubb Life Việt Nam tiếp
cận và mang đến cho khách hàng tại
địa phương những giải pháp bảo vệ
tài chính thông minh, uy tín và chất

lượng. Tôi tin chắc rằng văn phòng
Phú Thọ sẽ có những đóng góp đáng
kể vào sự thành công của Chubb Life
Việt Nam trong thời gian tới”, ông
Lâm Hải Tuấn chia sẻ thêm.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb chào bán chứng chỉ quỹ
lần đầu ra công chúng
Ngày 24/10/2018, Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng
ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng
khoán ra công chúng cho Quỹ Đầu tư
Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF).
CBPF chào bán chứng chỉ quỹ ra công
chúng với vốn huy động tối thiểu là
50.000.000.000 đồng, mệnh giá là
10.000 đồng/chứng chỉ quỹ và dưới
loại hình quỹ mở. Nhà đầu tư cá nhân,
tổ chức trong và ngoài nước (ngoại
trừ các nhà đầu tư Hoa Kỳ) đều có thể
mua chứng chỉ quỹ CBPF với mức đầu
tư tối thiểu là 1.000.000 đồng. Thời
gian nhận đăng ký mua chứng chỉ
quỹ CBPF cho đợt chào bán lần đầu
bắt đầu từ ngày 22/11/2018 đến 15h00
ngày 18/01/2019.
CBPF khi được thành lập sẽ được quản
lý bởi Công ty TNHH MTV Quản lý
Quỹ Chubb Life - công ty con của
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ

Chubb Việt Nam, và được giám sát
bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered (Việt Nam). CBPF được
đánh giá là kênh đầu tư an toàn với
danh mục đầu tư đa dạng nhằm giảm
thiểu rủi ro cho khách hàng, được
quản lý bởi đội ngũ điều hành quỹ
chuyên nghiệp, có trình độ chuyên

môn cao và giàu kinh nghiệm của tập
đoàn Chubb. Chứng chỉ quỹ CBPF có
tính thanh khoản cao, phù hợp với
khả năng tài chính của nhiều nhóm
đối tượng khách hàng.
Truy cập website www.chubblifefund.
com.vn hoặc liên hệ (028) 3914 1666
để tìm hiểu thêm về sản phẩm.
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