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Chào mừng năm mới 2021 – năm của Khai phóng và Thổi bùng năng lượng 

Chubb Life, Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm trân trọng giới thiệu đến các Anh 

Chị chức năng Lập trực tuyến Báo cáo về việc lập Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm 

(HSYCBH), chính thức triển khai từ ngày 11/01/2021. 

Với chức năng mới này, việc lập và nộp Báo cáo về việc lập HSYCBH trở nên 

đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Sau khi Anh/Chị kê khai 

đầy đủ thông tin và xác nhận mã OTP, báo cáo được truyền ngay về hệ thống 

Chubb Life cùng với HSYCBH điện tử mà không phải mất thời gian nộp Báo 

cáo về việc lập HSYCBH bằng giấy về các Văn phòng Kinh doanh. 

Anh/Chị vui lòng tham khảo các bước lập báo cáo trong Tài liệu hướng dẫn 

đính kèm (trang 26 đến trang 29) hoặc trực tiếp trên Trang web lập HSYCBH 

trực tuyến (E-App). 

Với vòng tròn công nghệ khép kín từ khâu soạn Tài liệu minh họa chương 

trình Bảo hiểm (BBQ), lập HSYCBH điện tử (E-App) kết hợp với công cụ 

trích xuất thông tin tự động (OCR), thanh toán trực tuyến (E-Payment) đến lập 

trực tuyến Báo cáo về việc lập HSYCBH, tin rằng qui trình lập và nộp 

HSYCBH sẽ trở nên thuận tiện và tinh gọn hơn, giúp Anh Chị Đại diện Kinh 

doanh phục vụ khách hàng được hoàn hảo nhất. 

Chúc các Anh/Chị Đội ngũ Kinh doanh sức khỏe, có một năm 2021 bùng cháy 

năng lượng và thành công rực rỡ cùng Chubb Life.  

 

Trân trọng,  

Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm 

Thông báo  
  

Kính gửi:   Quản lý Kinh doanh, Đại diện Kinh doanh 

Đồng gửi:  Ban Giám đốc, Ban Điều hành và Phát triển Kinh doanh 

Từ:   Bộ phận Nghiệp vụ Bảo hiểm 

Ngày:  11/01/2021 

Về việc:  Triển khai Lập trực tuyến Báo cáo về việc lập Hồ sơ Yêu cầu 

  Bảo hiểm 

Số tham chiếu: CHH0OPEN210001V 


