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Thông Cáo Báo Chí 

Hà Nội, ngày 25 tháng  05 năm 2020   

                                             

Fubon Life Việt Nam khai trương Tổng Đại lý tại huyện Hoài Đức, Hà Nội 

 

Ngày 25/05/2020, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt 

Nam) đã cùng Công ty TNHH Một thành viên Đại Dương Trường Thịnh khai trương Văn 

phòng Tổng Đại lý tại huyện Hoài Đức, Hà Nội (Tổng Đại lý Hoài Đức). Việc khai trương Tổng 

Đại lý Hoài Đức nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh khu vực phía Bắc nhằm 

mang tới từng gia đình Việt Nam sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm nhân thọ ưu việt và toàn diện. 

Việc thành lập Tổng đại lý này cũng là minh chứng cho quyết tâm thực hiện chiến lược phát 

triển lâu dài bền vững của Fubon Life Việt Nam trong năm thứ 10 gia nhập thị trường bảo 

hiểm Việt Nam. Nhân dịp này, Fubon Life Việt Nam đã trao những phần quà động viên cho 

những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng trị giá tới 10 triệu đồng. 

Tham gia lễ khai trương có ông Rick Chiang, Tổng Giám Đốc Fubon Life Việt Nam, đại diện 

lãnh đạo địa phương và đông đảo các vị khách quý, quý khách hàng và đối tác của Fubon Life Việt 

Nam. Tổng Đại lý Hoài Đức được đặt tại KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà 

Nội -  với địa thế là khu đô thị lớn, là trọng điểm phía Tây Hà Nội cùng với KĐT An Khánh, Dương 

Nội... Fubon Life Việt Nam đặt mục tiêu giúp người dân trong khu vực chuẩn bị sẵn sàng một nguồn 

tài chính đủ lớn để đảm bảo cuộc sống, chữa bệnh, tương lai giáo dục con trẻ hay an nhàn hưởng thụ 

cuộc sống về hưu trước biến cố khôn lường của cuộc sống.  

Được thành lập tại Đài Loan năm 1961, Tập đoàn Tài chính Fubon là một trong hai tập đoàn tài 

chính hàng đầu Đài Loan, quản lý tổng tài sản hơn 250,6 tỷ USD. Suốt hơn năm thập kỷ qua, Tập 

đoàn Tài chính Fubon luôn phát triển vững mạnh để đáp ứng nhu cầu của hơn 10 triệu khách hàng 

trên toàn cầu. Bước sang năm thứ 10 gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam, phát huy kinh nghiệm 

trên 50 năm hoạt động trong ngành bảo hiểm tại Đài Loan, Fubon Life Việt Nam đang từng bước 

khẳng định chiến lược phát triển lâu dài thông qua những nỗ lực không ngừng về nâng cao chất 

lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính - bảo hiểm ưu việt và toàn diện. 

Tại buổi lễ khai trương, ông Rick Chiang - Tổng Giám Đốc Fubon Life Việt Nam cho biết, 

“Việc thành lập Tổng Đại lý Hoài Đức của Fubon Life Việt Nam đánh dấu việc mở rộng hoạt động 

kinh doanh của Fubon Life Việt Nam tại Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung. Sự kiện mở 

rộng hoạt động kinh doanh này là một minh chứng khẳng định chúng tôi đang nỗ lực xây dựng nền 

tảng vững chắc và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam.”  
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Đây cũng là Tổng đại lý đầu tiên mà Fubon Life Việt Nam thành lập trong năm nay, được xây 

dựng theo “Mô hình Văn phòng Tổng đại lý chất lượng cao” đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ của 

Fubon Life Việt Nam. Theo đó, mô hình mới này sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm 

khác biệt từ hệ thống văn phòng hiện đại, hình ảnh thương hiệu đến dịch vụ khách hàng đồng bộ. 

Đặc biệt, dịch vụ bảo hiểm một cửa cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, quy trình rõ ràng, đơn 

giản tại đây sẽ giúp khách hàng hoàn tất giao dịch nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ngoài ra, trong 

thời gian tới, Fubon Life Việt Nam dự kiến cũng sẽ mở thêm các văn phòng Tổng đại lý tại hai quận 

nội thành Hà Nội: Đống Đa, Tây Hồ và tại Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp cũng như nhiều địa 

điểm tiềm năng khác. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Fubon Life Việt Nam sẽ tích cực phối hợp 

với các ban ngành thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội như tặng dụng cụ học tập, xe đạp 

khuyến học cho học sinh giỏi vượt khó, tặng quà Tết cho bệnh nhi…Những hoạt động này sẽ được 

tiếp tục triển khai trong thời gian tới nhằm hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa 

phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo địa phương hoan nghênh và chúc mừng Tổng Đại lý Hoài 

Đức được thành lập và mong Fubon Life Việt Nam, với hơn 50 năm kinh nghiệm hoạt động trong 

lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sẽ cùng sát cánh với Tổng Đại lý Hoài Đức nỗ lực cung cấp sản phẩm 

bảo hiểm nhân thọ, đảm bảo an ninh tài chính gia đình đồng thời tạo nhiều việc làm cho người dân, 

tích cực tham gia vào công tác từ thiện xã hội của địa phương, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội 

của huyện nhà.  

Chia sẻ về sự kiện này, ông Đỗ Văn Quang Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Hoài Đức cho 

biết: “Nhu cầu tham gia bảo hiểm cho cả gia đình trong 1 hợp đồng bảo hiểm ngày càng lớn. Tôi tin 

tưởng rẳng, Tổng Đại lý Hoài Đức có ý nghĩa rất quan trọng trong việc mang lại nhiều tiện ích cho 

khách hàng, đặc biệt giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng, hiệu quả với các sản phẩm và dịch vụ bảo 

hiểm nhân thọ, sẽ đưa sản phẩm bảo hiểm tiên tiến, quyền lợi ưu việt của Fubon Life Việt Nam tới 

tận tay người dân Hoài Đức để người dân được đảm bảo an ninh tài chính gia đình trước rủi ro khôn 

lường như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, góp phần vào công cuộc đảm bảo an sinh xã hội”. 

 

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 Thành lập và Hoạt động do Bộ Tài 

Chính phê duyệt số 60 GP/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.  
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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 TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon 

Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm lực 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 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 Complex, 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/  
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