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Chubb Life Việt Nam 
vừa chính thức ra mắt 
sản phẩm bảo hiểm 
“Kế hoạch Tài chính 
Trọn đời - Quyền lợi 
Cao niên Toàn diện”. 
Với sản phẩm này, 
Chubb Life Việt Nam 
hiện là doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ 
(BHNT) duy nhất trên 
thị trường mở rộng độ 
tuổi tham gia bảo hiểm 
của Người được bảo 
hiểm lên đến 80 tuổi.

Sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời 
– Quyền lợi Cao niên Toàn diện” mong 
muốn mang lại sự bảo vệ toàn diện 
cho các khách hàng đã, đang hoặc sắp 
bước vào độ tuổi xế chiều, giúp các bậc 
cao niên có thể chủ động xây dựng cho 
mình một kế hoạch tài chính đảm bảo 
vui sống an nhàn. Ngoài quyền lợi đáo 
hạn và quyền lợi tử vong như các sản 
phẩm khác, sản phẩm này có những ưu 
điểm và quyền lợi bảo hiểm nổi bật sau:

• Độ tuổi tham gia bảo hiểm của Người 
được bảo hiểm từ 55 đến 80 tuổi với 
mức phí đóng hợp lý.

• Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y và 
Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị 

Bệnh Nan y bảo vệ khách hàng đến 
năm 90 tuổi: Mang lại sự an tâm về 
tinh thần và sự đảm bảo về tài chính để 
khách hàng yên tâm điều trị nếu không 
may mắc Bệnh Nan y.

• Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn 
bộ và vĩnh viễn gia tăng sự bảo vệ trong 
trường hợp khách hàng không may gặp 
rủi ro về bệnh tật hoặc tai nạn.

• Quyền lợi Đầu tư, Quyền lợi Duy trì 
Hợp đồng và Quyền lợi Tuổi vàng giúp 
tài khoản hợp đồng sinh lời ổn định. 

Ông Lâm Hải Tuấn, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Chubb 
Life Việt Nam, chia sẻ: “Ở tuổi cao 
niên, ai cũng mong muốn được tận 
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hưởng những năm tháng hưu trí một 
cách thảnh thơi và an nhàn nhất. Tuy 
nhiên, đây cũng là độ tuổi có tỉ lệ rủi ro 
rất cao về sức khỏe, bệnh hiểm nghèo, 
tai nạn… Chấp nhận bảo vệ cho người 
cao tuổi đồng nghĩa với việc các doanh 
nghiệp BHNT sẽ phải đầu tư rất nhiều 
để mang lại sự bảo vệ ưu việt nhất cho 
đối tượng khách hàng khá đặc biệt này”. 

Ngoài ra, “Kế hoạch Tài chính Trọn đời 
- Quyền lợi Cao niên Toàn diện” còn 
là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiếm 
hoi dành cho độ tuổi cao niên trên thị 
trường được tặng thêm dịch vụ tư vấn 
y tế miễn phí 24/7 - mang lại sự yên 
tâm cho gia đình và bản thân ở bất cứ 
đâu. Gói giải pháp này được cung cấp 
bởi Aspire Lifestyles - đơn vị chuyên 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn y tế và 
chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những 
trường hợp khẩn cấp. 

“Sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn 
đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện” 

Nếu trước đây độ tuổi cao nhất có thể tham gia bảo hiểm chỉ 
dừng ở con số 70 - 75, thì sản phẩm “Kế hoạch Tài chính Trọn đời 
– Quyền lợi Cao niên Toàn diện” của Chubb Life Việt Nam là giải 
pháp tài chính thiết thực cho những bậc cao niên trong độ tuổi từ 
55 đến 80 tuổi. Tính đến thời điểm này, đây là sản phẩm bảo hiểm 
nhân thọ duy nhất trên thị trường mở rộng độ tuổi tham gia bảo 
hiểm của Người được bảo hiểm lên đến 80 tuổi.

Cùng với Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y và Quyền lợi bảo hiểm 
Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan y bảo vệ khách hàng đến năm 90 tuổi, 
kèm theo dịch vụ tư vấn y tế toàn cầu 24/7 từ Aspire Lifestyles, 
giải pháp này không chỉ cung cấp nhiều quyền lợi bảo vệ sức khỏe 
mà còn giúp người cao tuổi xây dựng cho mình một kế hoạch tài 
chính chủ động để an tâm vui hưởng tuổi vàng.

được xem là món quà tri ân của con 
cháu dành cho ông bà, bố mẹ. Trong 
mọi trường hợp, chúng ta có thể yên 
tâm rằng ông bà, bố mẹ sẽ luôn có 

một cuộc sống an vui bên con cháu 
mà không phải chịu bất kỳ một áp lực 
tài chính nào”, ông Lâm Hải Tuấn cho 
biết thêm.

http://life.chubb.com/vn



Chubb Life - Annual Agency 
Awards 2018: “Sức mạnh 
của sự thay đổi”

Đây là sự kiện thường niên có quy mô 
lớn nhất của Chubb Life Việt Nam, là 
thời điểm để Ban Giám đốc cùng đội 
ngũ kinh doanh công ty cùng điểm lại 
những thành tựu đã đạt được trong 
năm 2018, đồng thời ghi nhận, tôn vinh 
những cá nhân và tập thể xuất sắc đã 

có nhiều thành tích nổi bật, đóng góp 
vào thành công chung của công ty.

Thông qua chủ đề của sự kiện – “The 
power of transformation” (Sức mạnh của 
sự thay đổi), Ban Giám đốc đã gửi gắm 
đến đội ngũ kinh doanh Chubb Life  

Việt Nam một thông điệp ý nghĩa về 
sự đổi mới trong tư duy, sẵn sàng vượt 
qua giới hạn, khai phá tiềm năng của 
bản thân, của đội ngũ để vươn đến 
những thành công lớn hơn nữa cùng 
Chubb Life. 

Ngày 23/02/2019, Hội nghị 
Tổng kết Kinh doanh 
(Annual Agency Awards) 
của Chubb Life Việt Nam 
đã diễn ra tại TP.HCM, 
với sự tham dự của gần 
500 thành viên đại diện 
Ban Giám đốc, các cấp 
quản lý của công ty, 
cũng như các Quản lý 
Kinh doanh và Đại diện 
Kinh doanh xuất sắc của 
Chubb Life Việt Nam.

Chị Lê Thị Thu Hường - Văn phòng Nam Định 1, 
Đại diện Kinh doanh Xuất sắc năm 2018. 

Anh Nguyễn Quang Hưng - Văn phòng Nam 
Định 1, Trưởng Nhóm Kinh doanh Cấp cao 
Xuất sắc năm 2018.

Chị Phạm Thị Hồng Hạnh - Văn phòng Hà Nội 2, 
Trưởng Nhóm Kinh doanh Xuất sắc năm 2018.

Chị Trần Thị Sang - Văn phòng Hà Nội 6, 
Trưởng Ban Kinh doanh Xuất sắc năm 2018.
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Chị Trần Thị Huế - Văn phòng Hà Nội 2, 
Trưởng Khu vực Kinh doanh Xuất sắc  
năm 2018.

Anh Tạ Quốc Việt - Vùng Thủ Đô 1, Nhân viên 
Huấn luyện Kinh doanh Xuất sắc năm 2018.

Vùng Thủ Đô 1, Điều hành và Phát triển  
Kinh doanh Vùng Xuất sắc 2018.

Vùng Thủ Đô 1, Văn phòng Kinh doanh Xuất sắc Toàn diện năm 2018.

Ông Trần Văn Cần (phải), Giám đốc Cấp cao 
Kênh MDRT Toàn quốc, người dẫn dắt đội ngũ 
MDRT Chubb Life Việt Nam.

Chị Võ Thị Tuyết Truyên - Văn phòng Gò Công 
Tây, Giám đốc Khu vực Kinh doanh Xuất sắc 
năm 2018.

Chị Lê Thị Thu Hằng - Văn phòng Hà Nội,  
Đại lý Thu phí Xuất sắc năm 2018.

Hà Nội 21, Văn phòng Kinh doanh Xuất sắc 
năm 2018.

Chị Nguyễn Thu Trang - Vùng Thủ Đô 1,  
Nhân viên Hành chính Văn phòng Kinh doanh 
Xuất sắc năm 2018.

Chị Nguyễn Thị Trâm - Văn phòng Hà Nội 3,  
Điều hành và Phát triển Văn phòng Kinh doanh 
Xuất sắc 2018. 

Miền Bắc 1, Điều hành và Phát triển Kinh doanh 
Miền Xuất sắc 2018.
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Chubb Life Việt Nam  
khai trương văn phòng 
kinh doanh thứ 3 tại Hà Nội

Văn phòng mới được thiết kế theo quy 
chuẩn chung của công ty với không 
gian làm việc mở, trang thiết bị hiện 
đại, tạo điều kiện cho nhân viên và 
đội ngũ kinh doanh của công ty hỗ 
trợ khách hàng nhanh chóng và thuận 
tiện hơn, đồng thời giúp nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công việc. 

“Với sự kiện khai trương văn phòng kinh 
doanh mới này, Chubb Life Việt Nam 
sẽ kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao về các giải pháp bảo vệ tài chính của 
nhiều đối tượng khách hàng tại khu vực 
Hà Nội, đồng thời tăng cường thêm sự 
hiện diện của Chubb Life Việt Nam tại  
thị trường miền Bắc”, ông Lâm Hải Tuấn, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng 
Giám đốc Chubb Life Việt Nam cho biết. 

Tính đến nay, Chubb Life Việt Nam 
đang sở hữu hơn 80 văn phòng kinh 
doanh trên cả nước, với hơn 30.000 
Quản lý và Đại diện Kinh doanh.

Ngày 4/3/2019, văn phòng 
kinh doanh thứ 3 tại  
Hà Nội của Chubb Life 
Việt Nam được chính 
thức khai trương tại  
Tầng S, Tòa nhà Artemis, 
Số 03 Lê Trọng Tấn, 
Quận Thanh Xuân,  
TP. Hà Nội.

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

Ông Lâm Hải Tuấn (hàng đầu), Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam tham quan văn phòng mới.

Nhịp cầu Chubb Life  |  Số 77, Tháng 3/2019 


