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Chubb Life Việt Nam thông báo về việc không có 
quan hệ đối tác với Công ty Cổ phần AQ LIFE 

 

Trong thời gian gần đây Công ty có nhận được thông tin về việc có một số cá nhân xưng là đại diện 

của Công ty Cổ phần AQ LIFE (“AQ Life”) mạo nhận là đối tác của Chubb Life đi chào bán, tặng cho 

sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng và tuyển dụng đại lý phân phối với các quyền lợi mà 

Chubb Life Việt Nam hoàn toàn không cung cấp. Việc này đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến uy tín, hình ảnh của Chubb Life Việt Nam. 

 

Liên quan đến vụ việc này, Chubb Life Việt Nam thông báo: 

 

1. Chubb Life không có bất kỳ quan hệ hợp tác hay đối tác nào với AQ Life, kể cả việc không chấp 
thuận cho AQ Life sử dụng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Chubb Life để tặng cho khách 
hàng hoặc đại lý phân phối của AQ Life. Theo thông tin dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia 
về đăng ký doanh nghiệp, hiện AQ Life cũng không được cấp phép kinh doanh ngành nghề đại 
lý bảo hiểm. 

2. Trong trường hợp Công ty phát hiện bất cứ đại lý nào của Công ty có mối quan hệ với AQ Life 
để thực hiện những hành vi như nêu trên, dù là trực tiếp hay gián tiếp, được xem là hành vi vi 
phạm nghiêm trọng Hợp đồng đại lý bảo hiểm và sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức chấm dứt 
hợp đồng. 

 
Trân trọng,  

 
Chubb Life Việt Nam.  
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