
1 
 

 
                                                            Thông Cáo Báo Chí           Hà Nội, ngày  02  tháng  07 năm 2019                                         

Fubon Life Việt Nam được trao “Bảng Vàng”, 5 lần lọt “Top 100 - Sản phẩm tốt 

nhất cho gia đình, trẻ em”  

 

Vào ngày Gia Đình Việt Nam 28 tháng 06 năm 2019, tại Hà Nội, Công ty TNHH Bảo 

hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) trở thành 1 trong 9 doanh nghiệp 

vinh dự nhận danh hiệu DOANH NGHIỆP VÀNG VÌ GIA ĐÌNH VIỆT, đồng thời lần thứ 

5 nhận giải thưởng “Top 100- sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, trẻ em” do báo Lao 

động và Xã hội bình chọn.  

Chương trình bình chọn "Top 100 - Sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em" 

được tổ chức nhằm vinh danh và khuyến khích các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất 

lượng đặc biệt xuất sắc cho gia đình và trẻ em. Danh sách các doanh nghiệp nhận giải được dựa 

trên số phiếu bình chọn của độc giả và người tiêu dùng trên cả nước. Giải thưởng này được Báo 

Lao động và Xã hội,  Báo điện tử Dân Sinh phối hợp với Tạp chí Gia đình và Trẻ em tổ chức vào 

ngày 28/6/2019 tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội. Giải 

thưởng một lần nữa khẳng định sự phát triển bền vững và uy tín thương hiệu bảo hiểm nhân thọ 

hàng đầu của Fubon Life Việt Nam tại thị trường Việt Nam.   

Fubon Life Việt Nam tham gia chương trình bình chọn với sản phẩm bảo hiểm bảo vệ kết 

hợp tiết kiệm mới “Phúc Bảo Phát Lộc”. Với số tiền đáo hạn lên tới 140% số tiền bảo hiểm, đảm 

bảo tài chính gia đình tới 20 năm nhưng khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm trong 5 năm đầu 

và được hưởng quyền lợi bảo vệ trong suốt thời gian còn lại của hợp đồng. Sản phẩm mới giúp 

bạn vừa tích lũy tài sản lớn, vừa chuẩn bị nguồn lực tài chính trước biến cố của cuộc sống. “Phúc 

Bảo Phát Lộc” còn có thể kết hợp với nhiều sản phẩm bảo hiểm tăng cường quyền lợi chi trả của 

Fubon Life Việt Nam như “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh hiểm nghèo” giúp chuẩn bị nguồn tài chính 

chữa bệnh nếu không may mắc một trong 100 bệnh hiểm nghèo, chi trả gấp đôi khi mắc ung thư, 

đảm bảo cả cha mẹ và con trẻ đều có sẵn nguồn tài chính lên tới 2 tỷ đồng/người để chữa trị. 

Ông Rick Chiang, Tổng giám đốc Fubon Life Việt Nam cho biết : “Rủi ro tử vong, bệnh tật, 

tai nạn là nguyên nhân căn bản gây ra tổn thất tài chính như mất đi người trụ cột, làm suy kiệt 

nguồn tài chính do kinh phí chữa bệnh vượt quá khả năng gia đình. Khi tham gia bảo hiểm “Phúc 

Bảo Phát Lộc”, chỉ với 10.000 đồng mỗi ngày, người trụ cột gia đình có thể thảnh thơi hưởng lợi 

ích hai trong một, vừa tiết kiệm với lãi suất ưu việt, vừa tạo lập nguồn tài chính dự phòng bảo vệ 

gia đình trươc rủi ro tử vong, thương tật  toàn bộ vĩnh viễn với nguồn tài chính lên tới 140% số 

tiền bảo hiểm, bảo vệ tương lai cho cả cha mẹ và các con với thời hạn bảo hiểm lên tới 20 năm 

và lên tới 85 tuổi. 

1. Quyền lợi tiền mặt đáo hạn lên tới 140% Số tiền bảo hiểm giúp gia đình thực hiện mơ 

ước lớn. 

Gia đình là nơi ước mơ bắt đầu và tương lai tỏa sáng. Với “Phúc Bảo Phát Lộc”, người trụ 

cột gia đình có thể đặt mục tiêu tiết kiệm trong khoảng thời gian phù hợp nhất cho gia đình 

mình thông qua lựa  chọn thời gian đáo hạn hơp đồng từ 10, 12, 15 hoặc 20 năm. Trong thời 

gian này, đồng tiền của bạn không ngừng sinh sôi. Nếu không có rủi ro xảy ra, vào ngày đáo 

hạn hợp đồng, Fubon Life Việt Nam sẽ chi trả 140% Số tiền bảo hiểm trong khi quyền lợi 
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đáo hạn của các sản phẩm khác trên thị trường thường chỉ bằng 100% số tiền bảo hiểm. 

Chính tính năng tích lũy tài chính mạnh mẽ đã tạo nên khoản tiền đáo hạn lớn, giúp gia đình 

thực hiện những mơ ước hằng ấp ủ như mua nhà đẹp, mua xe, cho con đi du học. 

2. Quyền lợi bảo vệ gia tăng 8%/năm trong thời gian đóng phí! 

       Quyền lợi bảo vệ chi trả lên tới 140% Số tiền bảo hiểm. 

“Phúc Bảo Phát Lộc” giúp người trụ cột gia đình tạo lập sẵn sàng một nguồn tài chính dự 

phòng cho tương lai trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn thông qua mức chi 

trả bồi thường tăng dần từ 108% tới 140% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi bảo vệ lớn nhằm 

giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nếu Người được bảo hiểm không may gặp 

rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh  viễn.  

3. Đóng phí 5 năm, bảo vệ tới 20 năm 

Để đảm bảo quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm được duy trì ngay cả khi gia đình gặp khó khăn về 

tài chính hay thu nhập không ổn định, ảnh hưởng tới khả năng đóng phí, duy trì hợp đồng 

bảo hiểm, khi tham gia “Phúc Bảo Phát Lộc”, Bên mua bảo hiểm chỉ đóng phí trong 5 năm 

đầu tiên, hợp đồng bảo hiểm được duy trì, mọi quyền lợi bảo hiểm vẫn giữ hiệu lực trong 

những năm hợp đồng tiếp theo.  

 

Ông Chiang, Ming-Yen chia sẻ: “Với thành tích trong thực hiện “Chiến lược phát triển bền 

vững”, trên chặng đường 9 năm đồng hành cùng đất nước và người dân Việt Nam, tiếp tục được 

người tiêu dùng cả nước tin tưởng và lựa chọn, Fubon Life Việt Nam nhận được nhiều giải 

thưởng danh giá về sáng tạo và phát triển như đạt danh hiệu “Doanh Nghiệp Vàng vì Gia Đình 

Việt”, 7 năm liền nằm trong danh sách “Doanh nghiệp Rồng Vàng”, 5 năm liền nhận “Giải 

thưởng sản phẩm Tin Dùng”, 2 năm liền đứng trong “Top 10 thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng” 

năm 2015 và 2016. Những giải thưởng này không những là minh chứng cho nỗ lực không ngừng 

trong tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nắm bắt các vấn đề tài chính gia đình đang trăn trở, ứng 

dụng những công nghệ mới trong phát triển, thử nghiệm, thiết kế tính năng bảo hiểm độc đáo, 

thiết thực mà còn là cam kết của Fubon Life Việt Nam đảm bảo an toàn tài chính cho từng mái 

ấm gia đình, xây dựng công ty trên nền tảng sáng tạo và phát triển bền vững tại Việt Nam.  

 
 

Thông tin về Fubon Life Việt Nam: 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon, công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon đã thành lập 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam theo Giấy phép Kinh doanh do Bộ Tài 

Chính phê duyệt số 60GP/KDBH ngày 15 tháng 12  năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành 

tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn tài 

chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, 

chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng.  

Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực 

tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ 

em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu 

dài. 

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon – Công ty mẹ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon 

Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí 

bảo hiểm đứng thứ hai Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ 

bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính 
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Fubon được thành lập năm 2001, là tập đoàn tài chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán 

Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 250,6 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 45.000 người 

và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu khách hàng trên toàn cầu. 

 

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam 

 

Địa chỉ                   : Tầng 10 và 11, tòa nhà Discovery, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy,  Hà Nội 

Người phát ngôn : Ông Rick Chiang     Tổng Giám Đốc                                    

Người liên hệ : Phạm Thị Huyền      Phòng Đối ngoại và Quan hệ Công chúng       

Điện thoại liên hệ : 024-62827888 #16246      

Hotline: 024-62827887 

Website:    http://www.fubonlife.com.vn/  

 

http://www.fubonlife.com.vn/

