
www.dai-ichi-life.com.vn

SỐ 02 - 2018



02

Thông điệp từ Ban lãnh đạo

Kính thưa Quý khách,

Chào mừng Quý khách đến với Bản tin dành cho khách 
hàng - số thứ 2 năm 2018.

Dai-ichi Life Việt Nam đã kết thúc Quý 1 năm 2018 đầy sôi 
động với nhiều sự kiện nổi bật ở tất cả các lĩnh vực. Trong 
Bản tin kỳ này, tôi hân hạnh chia sẻ với Quý khách những 
thông tin đặc biệt như sau:

Chỉ sau ba tháng khởi động đầu năm, Dai-ichi Life Việt Nam 
đã lập thành tích kinh doanh ấn tượng với doanh thu phí 
khai thác mới đạt 848 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ 
năm 2017; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt mốc gần 
2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ năm 
2017.

Thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới văn phòng sâu 
rộng đến từng quận huyện nhằm tạo thuận lợi tối đa cho 
khách hàng trong việc giao dịch, trong 4 tháng đầu năm 
2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã khai trương thêm 13 văn 
phòng thuộc hệ thống Tổng đại lý, tiếp tục giữ vững vị trí 
top 3 trên thị trường về quy mô hoạt động với 272 văn 
phòng phủ sóng khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Bên cạnh 
đó, vào ngày 22/2/2018, Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện 
Nhân lực Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức được đưa 
vào hoạt động, cung cấp các chương trình huấn luyện và 
đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu dành cho nhân viên, đội 
ngũ kinh doanh và tư vấn tài chính của Công ty, giúp trang 
bị nền tảng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và 
các kỹ năng quản lý cho đội ngũ nhân lực đang ngày càng 
lớn mạnh, góp phần đưa Công ty phát triển đồng đều và 
mạnh mẽ về cả nội lực, chất lượng và quy mô hoạt động.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” 
của Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục sứ mệnh mang lại cuộc 
sống tươi đẹp cho cộng đồng qua các hoạt động từ thiện 
xã hội như: tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo tại 
Trụ sở chính TP. HCM và tỉnh Phú Thọ, hỗ trợ 50 triệu đồng 
quà Tết cho người nghèo trên địa bàn quận Phú Nhuận 
(TP. HCM), trao tặng học bổng 130 triệu đồng nhân dịp 
khai trương các văn phòng, kết hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em 
Việt Nam tặng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Lạng Sơn; hợp tác 
cùng Bưu điện các tỉnh Thanh Hoá, Tiền Giang và Bến Tre 

tặng 450 phần quà cho trẻ em trị giá hơn 90 triệu đồng. 
Ngoài ra, Quỹ đã tặng 126 triệu đồng thiết bị y tế cho 
phòng khám tại Yên Bái, cũng như tài trợ 400 triệu đồng 
cho chương trình phẫu thuật mắt “Đem ánh sáng cho 
người nghèo”, nâng tổng giá trị tài trợ của Quỹ từ đầu năm 
2018 đến nay lên gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Dai-ichi Life Việt 
Nam cũng vinh dự là nhà Tài trợ cho giải Việt Dã toàn quốc 
và Marathon do báo Tiền Phong tổ chức tại Buôn Ma Thuột 
vào ngày 25/3/2018.

Với những nỗ lực xuyên suốt trong thời gian qua, ngày 
14/4/2018, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng 
Rồng Vàng năm 2017 với danh hiệu “Công ty bảo hiểm 
nhân thọ hàng đầu” do độc giả Thời báo Kinh tế Việt Nam 
bình chọn. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam 
nhận giải thưởng này, một lần nữa minh chứng niềm tin 
yêu vững bền của khách hàng và cộng đồng vào Dai-ichi 
Life Việt Nam, thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, trong việc 
cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên 
tiến và chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Kính thưa Quý khách,

Dai-ichi Life Việt Nam bước vào thập niên thứ 2 trong tâm 
thế sẵn sàng vươn lên tầm cao mới, tràn đầy khát khao 
phục vụ, mang đến bình an thịnh vượng cho mọi gia đình 
Việt. Nhân đây, chúng tôi xin chân thành tri ân sự tin tưởng 
và ủng hộ của Quý khách trong suốt thời gian qua. Chính 
sự tin yêu của Quý khách đã truyền thêm năng lượng để 
chúng tôi không ngừng cố gắng mỗi ngày nhằm mang 
đến cho Quý khách các sản phẩm và dịch vụ tài chính ưu 
việt nhất, giúp khách hàng an tâm tận hưởng cuộc sống và 
đảm bảo một tương lai tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình. 

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp 
của Quý khách để Dai-ichi Life Việt Nam có thể hoàn thiện 
hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ của mình, xứng đáng là 
điểm tựa tin cậy hàng đầu của khách hàng Việt Nam. 

Xin kính chúc Quý khách cùng gia đình thật nhiều Sức 
khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

Trân trọng,
Trần Đình Quân
Tổng Giám đốc
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Thông tin hoạt động của Công ty

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM NHẬN GIẢI TOP 4 “NƠI LÀM VIỆC TỐT 
NHẤT VIỆT NAM” TRONG NGÀNH BẢO HIỂM

Ngày 14/04/2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã 

vinh dự nhận Giải thưởng Rồng Vàng năm 

2017 với danh hiệu “Công ty bảo hiểm nhân 

thọ hàng đầu” do độc giả Thời báo Kinh tế 

Việt Nam bình chọn. Tham gia chương trình 

Rồng Vàng từ năm 2008, đây là lần thứ 10 liên 

tiếp Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải 

thưởng này. 

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 100% 

vốn đầu tư Nhật Bản có mặt tại thị trường 

Việt Nam từ năm 2007, Dai-ichi Life Việt Nam 

đã đạt được những thành công nổi bật chỉ 

sau hơn 11 năm hoạt động. Công ty đã lớn 

mạnh hơn gấp 20 lần về tổng doanh thu phí 

bảo hiểm. Riêng năm 2017, Dai-ichi Life Việt 

Nam đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với 

tổng doanh thu phí bảo hiểm 8.035 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2016; doanh thu phí khai thác mới đạt 3.630 tỷ đồng, 

tăng 60% so với năm 2016, vươn lên vị trí thứ 3 về thị phần doanh thu khai thác mới.

Chương trình Liên hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam là sự kiện uy tín thường niên do Thời 

báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng từ năm 2000 nhằm tôn vinh, biểu dương nỗ lực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài (FIEs) có những đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH “CÔNG TY 
BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀNG ĐẦU” TẠI VIỆT NAM

Ngày 22/3/2018, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự 

nhận giải Top 4 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 

năm 2017 trong ngành bảo hiểm, bao gồm lĩnh 

vực nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam, do 

mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý 

Anphabe kết hợp cùng Công ty Nghiên cứu thị 

trường Intage tổ chức. Giải thưởng này là minh 

chứng cho những nỗ lực của công ty trong việc 

đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng bền 

vững, hướng đến mục tiêu trở thành công ty 

BHNT tốt nhất Việt Nam. 

Ông Vũ Hoàng Tân – Phó Tổng Giám đốc Tài chính (thứ 3, từ phải qua), đại diện Dai-ichi Life 
Việt Nam nhận Danh hiệu Top 4 “Nơi làm việc tốt nhất năm 2017” trong ngành bảo hiểm.

Bà Lưu Thị Thu Hằng – Giám đốc Cấp cao Thương hiệu và Tiếp thị, đại diện Dai-ichi Life 
Việt Nam nhận Danh hiệu Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam.



Ngày 15/1/2018, tại Văn phòng Trụ sở chính TP. HCM, 
Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ 
quận Phú Nhuận khởi động chương trình “Vì cuộc 
sống tươi đẹp” – Hiến máu nhân đạo 2018 
chào mừng kỷ niệm 11 năm thành lập công ty 
(18/1/2007 – 18/1/2018). 

Với sự tham gia nhiệt tình của 430 tình nguyện viên, 
là Giám đốc các văn phòng Tổng Đại lý, đội ngũ 
quản lý kinh doanh, các nhân viên và tư vấn tài 
chính của Dai-ichi Life Việt Nam tại TP. HCM và các 
tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng 
Tàu, 373 đơn vị máu - tương đương 111.150 ml 
đã được hiến tặng, mang lại nguồn máu quý giá 
giúp người bệnh qua cơn nguy kịch và góp phần sẻ 
chia cuộc sống cho cộng đồng. 

Nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của chương trình này, ngày 18/4/2018, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình 
“Vì cuộc sống tươi đẹp” – Hiến máu nhân đạo 2018 tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hơn 250 tình nguyện viên, là Giám đốc 
các văn phòng Tổng Đại lý, đội ngũ quản lý kinh doanh, các nhân viên và tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam tại Phú Thọ 
và Vĩnh Phúc, đã tham gia hiến tặng 150 đơn vị máu - tương đương 41.600 ml, để cùng sẻ chia sự sống quý giá với cộng đồng. 

Chương trình ý nghĩa này sẽ được Công ty tiếp tục tổ chức tại các tỉnh thành khác trong thời gian sắp tới. 

Được khởi xướng từ năm 2009, đây là năm thứ 11 liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình nhân văn này với 
tổng cộng 3.323 đơn vị máu (tương đương 1.032.750 ml) đã được hiến tặng cho đến nay, thể hiện sâu sắc triết lý kinh 
doanh “Tất cả vì con người” và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của công ty.  
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Hoạt động của Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life Việt Nam:

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu 
nhân đạo 2018 tại TP. HCM và tỉnh Phú Thọ

Niềm vui của các tình nguyện viên khi tham gia chương trình hiến máu.

Các đại biểu tham dự chương trình. Hơn 200 tình nguyện viên của Dai-ichi Life Việt Nam đăng ký 
tham gia hiến máu.

Ông Trần Tất Thắng (áo trắng) - Giám đốc Tổng đại lý Phú Thọ 1 của Dai- ichi 
Life Việt Nam tham gia hiến máu.

Ông Nguyễn Quỳnh Dự (bên phải) - Giám đốc kinh doanh vùng Tây Bắc 3 
của Dai-ichi Life Việt Nam đã hiến máu 20 lần.

Thông tin hoạt động của Công ty
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TẶNG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO VÙNG CAO
Ngày 9/2/2018, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” cùng đội ngũ 
quản lý kinh doanh và tư vấn tài chính tại Yên Bái của Dai-ichi 
Life Việt Nam phối hợp với Báo Yên Bái tổ chức Lễ trao tặng 
thiết bị y tế trị giá 126 triệu đồng cho Phòng khám Đa khoa 
Khu vực Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.  

Phòng khám Đa khoa Khu vực là nơi khám chữa bệnh cho 
người dân tại 3 xã Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Châu 
Quế Thượng. Vì vậy, việc tài trợ thiết bị y tế sẽ hỗ trợ đội cho 
ngũ y bác sĩ nơi đây đưa phác đồ điều trị chính xác, kịp thời, 
góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt hơn cho người 
dân vùng cao.

MỔ MẮT MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NGHÈO TẠI  LÂM ĐỒNG VÀ LONG AN
Ngày 24/3 và 21/4/2018, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” đã phối 
hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM, Hội Bảo trợ 
Bệnh nhân Nghèo - Người Tàn tật và Trẻ Mồ côi, các y bác sĩ 
Bệnh viện Nguyễn Trãi TP. HCM, Bệnh viện tại tỉnh Lâm Đồng 
và tỉnh Long An tiến hành phẫu thuật miễn phí cho hơn 200 
bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể.

Đây là lần thứ 10 liên tiếp Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của 
Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ cho chương trình này. Với số tiền 
tài trợ trị giá 400 triệu đồng trong năm 2018, chương trình dự 
kiến sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới. 

TẶNG HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
Trong các ngày 7/2 và 7/3/2018, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã phối hợp triển khai chương 
trình trao tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh 
Nam Định, Thái Bình và Lạng Sơn. 

Chương trình vinh dự có sự hiện diện của Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Nước CHXHCN Việt Nam, Bà Trần Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, cùng đại 
diện lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và các Cơ quan Ban ngành địa phương.

Chương trình này sẽ tiếp tục được triển khai trong hai năm, 2018 – 2019, với tổng số tiền tài trợ 1 tỷ đồng, nhằm mang 
đến những sự hỗ trợ thiết thực cho các em kém may mắn trên khắp cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng ông Phùng Đắc Lộc, Giám đốc 
Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” (hàng phía sau, thứ 6, từ trái qua), trao tặng học 
bổng và quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Ông Trần Thanh Tú - Phó Tổng Giám đốc 
Pháp lý, Pháp chế và Đối ngoại, Dai-ichi Life Việt Nam (thứ ba, từ trái qua) 

trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Phùng Đắc Lộc, Giám đốc Quỹ ‘Vì cuộc sống tươi đẹp” (thứ 3, từ phải 
qua), trao tặng thiết bị y tế Phòng khám Đa khoa Khu vực.

Các bệnh nhân được mổ mắt chụp hình lưu niệm cùng đại diện Quỹ “Vì 
cuộc sống tươi đẹp” và các y, bác sĩ.

Thông tin hoạt động của Công ty
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TĂNG TỐC MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI 
KINH DOANH 

Tiếp tục chiến lược mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng, trong 4 tháng đầu năm 2018, 
Dai-ichi Life Việt Nam đã khai trương thêm 13 Văn phòng 
thuộc hệ thống Tổng Đại lý của công ty tại Quận 10 và DFA 
Quận Tân Bình (TP. HCM), TP. Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh), TP. Trà Vinh 
(tỉnh Trà Vinh), TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Thị xã Từ Sơn (tỉnh 
Bắc Ninh), Huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), Thị xã Giá Rai (tỉnh 
Bạc Liêu), TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Huyện Thanh Miện 
(tỉnh Hải Dương), Huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ), Quận 
Long Biên (TP. Hà Nội) và Huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam). 
Nhân dịp khai trương các văn phòng, Dai-ichi Life Việt Nam 
đã trao tặng 240 suất học bổng trị giá 120 triệu đồng cho 

các em học sinh vượt khó học giỏi. Riêng tại lễ khai trương văn phòng DFA Tân Bình, Công ty đã trao 5 suất học bổng tổng 
trị giá 10 triệu đồng, mỗi suất 2 triệu đồng cho 5 em trong ca sinh năm duy nhất tại Việt Nam. 

Như vậy, tính đến cuối tháng 4/2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức đưa vào hoạt động 272 văn phòng và Tổng đại lý, 
hân hạnh phục vụ hơn 2 triệu khách hàng thông qua đội ngũ hơn 75.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp và 1.200 nhân viên.

KHAI TRƯƠNG DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM ACADEMY CENTER
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân lực phù hợp 
với xu hướng thị trường, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng 
đa dạng của khách hàng, vào ngày 22/2/2018, Dai-ichi Life Việt 
Nam đã khai trương Trung tâm Đào tạo - Phát triển Nhân lực 
(Dai-ichi Life Vietnam Academy Center) tọa lạc tại tầng M, 
Gala Center, 415 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, 
TP. HCM. 

Cắt băng khai trương Trung tâm Tư vấn Tài chính Cá nhân Tổng Đại lý DFA 
Tân Bình ngày 22/2/2018.

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi nhân dịp khai trương 
Văn phòng Tổng Đại lý Quận 10, TP. HCM ngày 7/3/2018.

Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi nhân dịp khai trương 
Văn phòng Đại diện Tổng Đại lý Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn ngày 21/3/2018.

Cắt băng khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu ngày 
22/3/2018.

Cắt băng khai trương Trung tâm Đào tạo - Phát triển Nhân lực

Văn phòng Tổng Đại lý Thái Nguyên tưng bừng khai trương vào ngày 
22/3/2018.

Thông tin hoạt động của Công ty
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Thông tin hoạt động của Tập đoàn Dai-ichi Life

BÀ MAEDA SAYURI VÀ TRIẾT LÝ “KHÁCH HÀNG LÀ TRÊN 
HẾT” CỦA TẬP ĐOÀN DAI-ICHI LIFE

Mang theo tình cảm của cô gái đã qua đời…

“Sau nhiều năm chăm sóc khách hàng thì mối liên kết với 
khách hàng ngày càng bền chặt”.

Kể từ khi tôi làm thủ tục thanh toán quyền lợi tử vong cho 
con gái cả của một khách hàng mà tôi đã phục vụ gia đình 
họ trong nhiều năm thì họ đã trở thành người bạn của tôi.

Năm năm sau ngày khách hàng làm thủ tục tham gia bảo 
hiểm thì rủi ro đã xảy ra, cô con gái lớn qua đời. Khi khách 
hàng yêu cầu rút toàn bộ quyền lợi tử vong của con gái, tôi 
hẹn sẽ đến thăm bà ấy. Tuy nhiên, khi tôi đến, bà ấy không 
ra mở cửa. Tôi đã ngồi trước cửa chờ rất lâu và khi sắp bỏ 
cuộc để về nhà thì tôi chợt thấy báo buổi sáng vẫn còn 
nằm trong hòm thư của nhà bà. Sau đó, tôi tiếp tục đến 
thăm nhưng hình như bà ấy vẫn không có ở nhà. Tôi bắt 
đầu lo lắng vì bà ấy đang sống một mình. Sáng hôm sau, 
tôi lại đến thăm lần nữa và chỉ thấy một tờ báo mới được 
thêm vào với những tờ báo hôm trước vẫn còn nguyên 
trong hòm thư. Tôi tự nhủ rằng: “Bà ấy không thể nào quên 
thủ tục về quyền lợi quan trọng mà con gái dành cho 
mình”. Vì vậy, tôi vội vã đến nơi cô con gái thứ hai của bà ấy 
đang làm việc để thông báo tình hình. 

Chồng của cô con gái thứ hai lập tức đi xem tình hình mẹ 
vợ và tôi đi cùng anh ấy. Khi đến nơi, con rể mở cửa và 
chúng tôi phát hiện người mẹ đang nằm trên sàn nhà 
trong phòng ngủ. Bà ấy đã ngã từ trên giường xuống và 
gãy vai phải nên không thể di chuyển trong suốt ba ngày. 

Khoảnh khắc bà ấy nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt của bà 
vui mừng không thể diễn tả và môi bà mấp máy “Cám ơn”. 
Mặc dù giọng nói của bà yếu ớt nhưng chúng tôi có thể 
nhận thấy, bà rất mừng. 

Sau đó, bà đã nhận quyền lợi bảo hiểm. Khi bà nắm chặt 
tay tôi và nói: “Tôi rất vui vì cô đã đến. Cảm ơn cô rất nhiều”. 
Những lời nói của bà ấy khiến tôi xúc động vì tôi thấy như 
mình nhận được lời cảm ơn từ toàn bộ thành viên trong gia 
đình bà, kể cả cô con gái đã qua đời.

Bà Maeda Sayuri hiện đang công tác tại Văn phòng Kinh doanh Kochikita, 
thuộc Văn phòng Chi nhánh Kochi của Dai-ichi Life Nhật Bản. Năm 2017, bà 
vinh dự nhận giải thưởng “Tư duy của bạn” do tập đoàn Dai-ichi Life trao tặng. 
Giải thưởng này vinh danh các cá nhân - đối tác trọn đời của khách hàng – luôn 
phục vụ khách hàng trên mức mong đợi và nhận được sự đồng cảm lớn nhất 
từ các đồng nghiệp.

Chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bà Maeda Sayuri như một minh chứng cho 
triết lý “Khách hàng là trên hết” của Tập đoàn Dai-ichi Life.

 

Cảm nhận khi nhận Giải thưởng “Tư duy của bạn”

Một lần nữa, tôi lại cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng 
của việc không chỉ thường xuyên chăm sóc mà còn 
phải chú ý đến tình hình hiện tại và nơi làm việc của các 
thành viên trong gia đình khách hàng. Cũng từ đó, một 
lần nữa, tôi nhận ra vai trò quan trọng về sứ mệnh của 
bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ liên quan đến 
toàn bộ cuộc đời của khách hàng, từ khi sinh ra cho 
đến khi mất đi. Tôi mong muốn tiếp tục sát cánh cùng 
khách hàng và quan tâm nhiều hơn nữa đến cuộc sống 
của họ.

Maeda Sayuri
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Góc báo chí 

QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ DAI-ICHI LIFE VN 
TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG
Dai-ichi Life Việt Nam vừa công bố kết quả hoạt động đầu tư năm 2017 của các Quỹ liên kết đơn vị thuộc sản 
phẩm An Thịnh Đầu Tư.

Tính đến cuối năm 2017, sau hơn 2 năm 6 tháng hoạt động, giá trị tài sản ròng của Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Phát 
Triển và Quỹ Bảo Toàn đều đạt mức tăng trưởng cao lần lượt ở mức 79%, 43% và 16% so với khi thành lập quỹ 
(tháng 6/2015). Thành công này là kết quả của những nỗ lực và kinh nghiệm quản lý Quỹ chuyên nghiệp của 
đội ngũ đầu tư Dai-ichi Life Việt Nam, thể hiện ở khả năng chọn lọc các cổ phiếu tốt, phân bổ linh hoạt và hợp lý 
tỷ trọng các cổ phiếu, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư, kết hợp với việc đầu tư vào trái phiếu hiệu quả.

Ông Trần Châu Danh, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ:  “Tôi rất vui vì sản 
phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị An Thịnh Đầu Tư đã tối đa hóa quyền lợi bảo hiểm và gia tăng giá trị tài sản cho 
khách hàng tham gia. Với những dự báo khá lạc quan về triển vọng tăng trưởng tốt của thị trường chứng 
khoán Việt Nam năm 2018, cùng chiến lược đầu tư chủ động, phân bổ tài sản đầu tư hợp lý, nắm bắt kịp thời 
các cơ hội đầu tư, chúng ta có thể kỳ vọng An Thịnh Đầu Tư sẽ tiếp tục có một năm 2018 khả quan.”

An Thịnh Đầu Tư là sản phẩm bảo hiểm kết hợp yếu tố bảo vệ toàn diện và gia tăng đồng vốn hiệu quả  thông 
qua đầu tư vào 3 quỹ Bảo Toàn, Phát Triển và Tăng Trưởng với danh mục đầu tư phong phú, đáp ứng đúng nhu 
cầu hiện nay của khách hàng, đặt dưới sự quản lý và đầu tư chuyên nghiệp của Công ty TNHH Quản lý Quỹ 
Dai-ichi Life Việt Nam.

Với đội ngũ chuyên gia am tường, hỗ trợ bởi kinh nghiệm quản lý quỹ từ thị trường Nhật Bản và toàn cầu từ 
công ty mẹ, An Thịnh Đầu Tư sẽ là kênh đầu tư hiệu quả trên thị trường tài chính để người dân mạnh dạn đầu 
tư tiền nhàn rỗi của mình thông qua những giải pháp đầu tư linh hoạt hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian tìm 
kiếm thông tin và đặc biệt hạn chế rủi ro đầu tư. 

Vũ Ngọc Minh 
(Nguồn: Vietnamnet)
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Y khoa thường thức 

TÌM HIỂU THẾ NÀO LÀ THƯƠNG TẬT 
TOÀN BỘ VÀ VĨNH VIỄN
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là tình trạng của một người, do tai nạn hoặc 
bệnh tật, mất hoặc liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của hai 
tay, hoặc hai chân, hoặc thị lực hai mắt, hoặc một tay và thị lực một mắt, hoặc 
một chân và thị lực một mắt. Khái niệm này, trường hợp mất hoàn toàn được 
hiểu là mất từ cổ tay trở lên đối với chi trên và mất từ cổ chân trở lên đối với 
chi dưới; mất toàn bộ nhãn cầu hoặc mất thị lực hoàn toàn không thể hồi 
phục đối với hai mắt.  

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn còn là tình trạng của một người được xác 
nhận có tỷ lệ thương tật hoặc mất sức lao động vĩnh viễn trên 80% bởi Hội 
đồng giám định Y khoa cấp tỉnh trở lên. 

Thời gian để đánh giá thương tật toàn bộ và vĩnh viễn phải ít nhất từ 6 
tháng trở lên kể từ ngày xảy ra tai nạn hoặc bệnh dẫn đến thương tật toàn 
bộ và vĩnh viễn.

Có 3 nhóm nguyên nhân có thể dẫn đến thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

• Đầu tiên phải kể đến nguyên nhân do tai nạn giao thông. Đa số 
trường hợp cấp cứu do chấn thương sọ não có nguy cơ xuất huyết nội 
sọ, chấn động não sau chấn thương sọ não để lại di chứng thần kinh 
như yếu, liệt, hôn mê, mất trí nhớ… 

•  Kế đến là nhóm nguyên nhân do tai nạn lao động. Những trường hợp 
tai nạn lao động thương tâm như té giàn giáo gây xẹp, lún cột sống, liệt 
tủy cổ; bỏng nặng, giật điện, cụt tay/chân do dụng cụ lao động…

• Ngoài ra, ngày càng nhiều trường hợp tai biến mạch máu não, nhồi 
máu cơ tim không được cấp cứu hiệu quả dẫn đến tình trạng thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn. Nhóm người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, 
suy tim, bệnh van tim, bệnh mạch vành là nhóm người có nguy cơ cao 
dẫn đến tình trạng trên khi bệnh không được kiểm soát tốt. Nhóm người 
bệnh ung thư giai đoạn cuối được đánh giá mức độ thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn là 81% (theo Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH).

Tình trạng thương tật toàn bộ và vĩnh viễn luôn là tổn thất nặng nề cho chính 
gia đình người bị nạn. Do vậy, Mỗi người hãy luôn tự bảo vệ mình bằng ý thức 
tuân thủ an toàn giao thông (đội nón bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng làn 
đường, không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi tham gia giao 
thông); tuân thủ an toàn lao động (mặc đồ bảo hộ lao động, tuân thủ quy 
trình lao động, quy trình vận hành công cụ lao động …); và ý thức bảo vệ sức 
khỏe bằng việc tập thể dục hằng ngày, ăn uống điều độ, chế độ ăn giảm béo, 
giảm mặn, kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Thấu hiểu những tổn thất khi xảy ra trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, 
một trong những quyền lợi bảo hiểm có trong Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 
của Dai-ichi Life Việt Nam bao gồm quyền lợi bảo hiểm trường hợp thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn.

Bs. Huỳnh Thái Minh Thương 
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KỸ NĂNG ĐỂ THOÁT KHỎI ĐÁM CHÁY TRONG TOÀ NHÀ CAO TẦNG

1. Tìm cách dập lửa:

Khi phát hiện có đám cháy thì phải bình tĩnh để tìm cách xử 
lý, trước hết nên tìm cách dập lửa, có thể dùng bình bột, 
bình khí CO2, cát, chăn, nước hoặc những thứ khác mà bạn 
có thể kiếm được ngay quanh đó có khả năng dập lửa.

Trong trường hợp không thể dập lửa thì phải nhanh chóng 
tìm cách thoát hiểm. Hét lên cho mọi người chung quanh 
biết để cùng thoát hiểm, ngay sau đó hãy lập tức ấn máy gọi 
114 để được trợ giúp.

Nếu không may lửa bén thì có thể tìm đến nguồn nước gần 
nhất hoặc ngay lập tức nằm xuống, hai tay úp vào mặt và 
lăn qua lăn lại cho đến khi lửa tắt.

2. Biết đường thoát:

Việc học và nhớ các cách ra khỏi toà nhà là rất quan trọng. 
Có bao nhiêu lối thoát hiểm? Làm thế nào để đi tới những 
lối thoát hiểm đó? Nên cùng vẽ một bản đồ cho kế hoạch 
thoát hiểm của mình.

3. Khi thoát hiểm, cần nhớ những điều sau:

- Không cố thu những đồ vật có 
giá trị.
- Không tìm hiểu đám cháy. 
Không quay trở lại nơi cháy.
- Bò trên sàn nhà nếu có khói, 
mũi càng thấp càng tốt.
- Khi ra ngoài, chỉ mở cửa bạn 
cần và đóng tất cả các cửa đang 
mở để ngăn đám cháy lan nhanh.
- Trước khi mở cửa, hãy đặt mu 
bàn tay lên cánh cửa, nếu thấy 

ấm, đừng mở - mặt kia của cánh cửa đang cháy. Dùng mu 
bàn tay để thử, không dùng lòng bàn tay. Vì lòng bàn tay bị 
bỏng sẽ cản trở việc thoát thân của bạn khi bạn bò hay 
xuống thang cứu hỏa.

4. Các biện pháp an toàn:

- Kiểm tra xem có lửa hay khói vào nhà qua các khe trên cửa 
hay không.
- Nếu nhìn thấy khói bốc lên từ phía dưới cửa thì không 
được mở cửa.
- Nếu không nhìn thấy khói, hãy đặt mu bàn tay vào cánh 
cửa. Nếu cánh cửa nóng hay rất ấm, không được mở cửa.
- Nếu không nhìn thấy khói và cánh cửa không nóng, dùng 
mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào quả đấm cửa. Nếu quả 
đấm cửa nóng hoặc rất ấm, không mở cửa!
- Nếu quả đấm cửa mát, và bạn không nhìn thấy khói quanh 
cửa, bạn có thể mở cửa rất chậm và cẩn thận. 
- Nếu không có khói hay lửa khi bạn mở cửa, hãy tiến thẳng 
đến cửa thoát hiểm của bạn.

5. Luôn giữ ở vị trí thấp: 

- Nếu bạn thấy có khói trong nhà, hãy giữ cơ thể mình ở vị 
trí thấp gần sàn khi tìm đường thoát hiểm. Theo tự nhiên, 
khói bay lên cao, vì thế, nếu có khói khi bạn đang trên 
đường thoát hiểm, ở vị trí thấp có nghĩa bạn bò dưới khói. 

6. Nếu quần áo của bạn bị cháy:

- Đừng chạy vòng quanh, hãy nằm xuống, việc này giúp lửa 
khó lan ra hơn và giảm tác động của lửa lên mặt và đầu bạn 
(lửa cháy từ dưới lên trên).
- Dập lửa, bao trùm ngọn lửa bằng vật liệu nặng, như áo khoác 
hay chăn, việc này giúp phá vỡ nguồn cung cấp oxy cho lửa.
- Lăn vòng quanh để giúp dập lửa.

7. Làm gì khi không thể ra ngoài ngay lập tức?

- Hãy ngăn khói và lửa vào qua cửa bằng cách chặn các khe 
hở quanh cửa với khăn trải giường, chăn, quần áo hoặc 
băng dính.
- Nếu trong phòng có cửa sổ nhưng không giúp bạn thoát 
ra được, hãy mở nó ra và đứng trước cửa sổ để hít thở và gọi 
giúp đỡ.
- Nếu bạn có thể lấy được một mảnh quần áo hay khăn mặt, 
hãy đặt nó trên miệng để không hít khói vào. Tốt hơn nếu 
bạn nhúng ướt miếng vải trước khi che lên miệng.
- Dù có sợ hãi, bạn cũng không bao giờ được nấp dưới gầm 
giường hay phòng để đồ. Vì khi đó, sẽ rất khó khăn để lính 
cứu hỏa tìm ra bạn. 

Nguồn: tổng hợp

Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam xin chia sẻ một số kỹ năng cần thiết để ứng phó khi gặp sự cố cháy xảy 
ra trong toà nhà cao tầng.

Sẻ chia cuộc sống
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Góc thư giãn

200 phần thưởng với số tiền thưởng là 100.000 đồng/ phần thưởng đang chờ đợi 200 Quý Khách hàng gửi 
đáp án đúng, nhanh nhất và hợp lệ về cho chúng tôi theo địa chỉ email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn

Ghi chú: 
- Tiền thưởng sẽ được qui đổi thành điểm thưởng và ghi nhận trong tài khoản điểm thưởng tích lũy của Bên mua bảo hiểm theo Chương trình 
tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”. 

- Đáp án hợp lệ là đáp án được xác định thời gian kể từ lúc công ty gửi Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam qua email của Khách hàng đến khi công ty 
nhận được đáp án.

Xin kính mời Quý khách hàng tham gia giải đáp câu đố của Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam 
số 2 năm 2018. 

Hãy điền con số thích hợp vào ô trống sau:

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam!

 

 
 
 
 

(3) 

 

 
(2) 

 
 

 
(1)  

  

   
 

 
Gợi ý: Kết thúc Quý 1 năm 2018, chỉ sau ba tháng khởi động đầu năm, Dai-ichi Life Việt 
Nam đã lập thành tích kinh doanh với những con số ấn tượng. 
 
Ô chữ hàng ngang: 

(1) Là mức tăng trưởng (%) của Tổng doanh thu phí bảo hiểm Quý 1 năm 2018 so với 
cùng kỳ năm 2017. 
 

Ô chữ hàng dọc: 
(2) Là mức tăng trưởng (%) của Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới Quý 1 năm 2018 

so với cùng kỳ năm 2017. 
(3) Là Doanh thu (tỷ đồng) phí bảo hiểm khai thác mới Quý 1 năm 2018. 

 
 

 

Khi có yêu cầu chúng tôi phục vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau đây: 

Thời gian phục vụ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 08:00 - 17:30
   Thứ Bảy: từ 08:00 - 12:00

Đường dây nóng  (028) 38 100 888 - Bấm phím 1 

Email    Customer.services@dai-ichi-life.com.vn 

Trụ sở chính   Tòa nhà DAI-ICHI LIFE
   149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 
   TP. Hồ Chí Minh

Hoặc bất kỳ Văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam và Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life 
Việt Nam trên toàn quốc.
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Góc thư giãn

Chúng tôi xin chúc mừng 201 Quý khách hàng sau đây đã nhận giải thưởng của mục Giải đáp câu đố 
Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam số Đặc biệt năm 2018

STT Họ và tên STT Họ và tên STT Họ và tên STT Họ và tên 
1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 51 Lê Thị Vân 101 Lê Như Quỳnh 151 Dương Thị Thu Thảo 
2 Vũ Ngọc Phan 52 Hoàng Thị Lan Anh 102 Trần Minh Chánh 152 Ngô Thị Thuận 
3 Nguyễn Văn Chung 53 Lê Văn Lý 103 Hoàng Thị Phượng 153 Trần Thùy Anh 
4 Võ Nguyên Hùng 54 Nguyễn Thị Thanh Nhân 104 Nguyễn Thị Hồng Nhung 154 Lê Thanh Hùng 
5 Lương Thị Thúy 55 Đặng Quang Dũng 105 Hoàng Thị Thanh Tâm 155 Lâm Chí Bảo 
6 Trương Quang Duy Thịnh 56 Phạm Thị Thanh Trúc 106 Tăng Thị Mai Ka 156 Phan Thị Lê Hằng 
7 Nguyễn Thanh Tuấn 57 Võ Ngọc Trung 107 Nguyễn Thị Thu Thủy 157 Nguyễn Thị Như Loan 
8 Bùi Thị Thanh Bình 58 Võ Mai Diễm Phúc 108 Phan Hải Thanh 158 Nguyễn Hoàng Mộng Loan 
9 Lê Thị Hải Anh 59 Vũ Văn Lợi 109 Ngô Thị Kim Trúc 159 Lê Anh Tuấn 
10 Nguyễn Thị Biên Thùy 60 Ngô Thị Bé Nhi 110 Hoàng Vũ Thái Sơn 160 Nguyễn Minh Đức 
11 Đỗ Thị Bích Ngọc 61 Đinh Vũ Tuấn Anh 111 Đào Thanh Tùng 161 Nguyễn Thị Thanh Vân 
12 Nguyễn Tấn Tài 62 Nguyễn Minh Thiện 112 Bùi Trường Giang 162 Lê Tuấn Lộc 
13 Nguyễn Đăng Đức 63 Nguyễn Nhật Minh 113 Trương Thị Mỹ Châu 163 Ngô Hoàng Vỹ 
14 Trần Quang Ngọc Thúy 64 Nguyễn Thị Kiều Trang 114 Trịnh Thị Minh Hiền 164 Đinh Viết Hiếu 
15 Nguyễn Thị Sang 65 Trần Phước Thiện 115 Mai Thị Bích Loan 165 Nguyễn Thị Thanh Hoa 
16 Lã Văn Phương 66 Phạm Đào Quốc Duy 116 Hà Vĩnh Yên 166 Lâm Thị Bích Ngọc 
17 Trần Kiến Đức 67 Nguyễn Minh Trí 117 Trần Thị Huế 167 Nguyễn Thị Châu Oanh 
18 Huỳnh Lê Kim Oanh 68 Nguyễn Văn Thái 118 Võ Châu Hoài Ân 168 Nguyễn Thị Kiều Tiên 
19 Nguyễn Xuân Lai 69 Từ Bích Ngọc 119 Phạm Thị Dung 169 Nguyễn Minh Dung 
20 Đoàn Thị Mai Dung 70 Nguyễn Ngọc Hữu 120 Lê Thị Phương Trang 170 Đào Thị Kim Loan 
21 Phạm Thanh Tâm 71 Phạm Thị Liễu Hồng 121 Đặng Thụy Kim Ngân 171 Lưu Thị Mến 
22 Quách Thanh Liêm 72 Nguyễn Xuân Phúc 122 Nguyễn Văn Hiếu 172 Nguyễn Tuấn Vũ 
23 Nguyễn Ngọc Cương 73 Dương Ngọc Phấn 123 Nguyễn Thị Thu Vân 173 Võ Tấn Phúc 
24 Dương Minh Hoàng 74 A Tron 124 Trương Văn Tâm 174 Bùi Như Quỳnh 
25 Trần Minh Đức 75 Nguyễn Minh Huế 125 Hoàng Tiến Tiệp 175 Nguyễn Đăng Hoàng 
26 Nguyễn Thị Mai Phương 76 Phan Hoài Thương 126 Nguyễn Ngọc Linh 176 Trịnh Tú Thuyền 
27 Nguyễn Huy Quế 77 Huỳnh Hương Dân 127 Vũ Thị Huyền 177 Nguyễn Văn San 
28 Nguyễn Đức Hiệp 78 Nguyễn Hoàng Trung 128 Nguyễn Thanh Tuyền 178 Nguyễn Văn Thường 
29 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 79 Biện Thanh Phong 129 Nguyễn Thị Phượng 179 Vũ Đức Duy 
30 Nguyễn Văn Bình 80 Nguyễn Minh Tùng 130 Tăng Thùy Giang 180 Dương Điệp Anh 
31 Võ Ngọc Tiên 81 Nguyễn Khắc Ninh 131 Lương Thị Ngọc Hồng 181 Lê Thị Toái 
32 Phạm Thị Hà 82 Nguyễn Ngọc Phúc 132 Dương Hữu Phúc 182 Phạm Quỳnh Hoa 
33 Nguyễn Văn Lý 83 Nguyễn Đức Trung 133 Trần Văn Trung 183 Phan Thị Thu Hiền 
34 Ngô Mạnh Dương 84 Võ Thị Thùy Dung 134 Lê Thị Thanh Dung 184 Vũ Thị Minh Nhâm 
35 Huỳnh Thị Kim Loan 85 Lê Thanh Cường 135 Nguyễn Phương Thảo 185 Đặng Thị Phương Thủy 
36 Phạm Trần Tín 86 Đỗ Thị Vinh 136 Huỳnh Trung Tiến 186 Nguyễn Duy Hoàng 
37 Phạm Minh Công 87 Trần Huỳnh Phương Thảo 137 Trần Minh Thế Uyên 187 Phan Phú Quốc 
38 Từ Thị Kim Tuyết 88 Hồ Võ Tân Tiến 138 Trần Trọng Nghĩa 188 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
39 Nguyễn Thị Thu 89 Nguyễn Việt Anh 139 Đường Thị Ngọc Lan 189 Nguyễn Văn Tài 
40 Nguyễn Văn Giáo 90 Nguyễn Thị Minh Hạ 140 Dương Hải Thuận 190 Trần Đình Long 
41 Trần Đức Mỹ 91 Trương Phước Long 141 Nguyễn Thị Thanh Trinh 191 Trần Hồ Ngọc Dũng 
42 Nguyễn Đình Minh 92 Lê Tự Chủ 142 Phạm Thị Kim Oanh 192 Phạm Thị Thúy 
43 Hứa Thị Bích 93 Nguyễn Thị Thu 143 Nguyễn Thị Hồng Trinh 193 Đinh Chi Mai 
44 Lê Xuân Linh 94 Trần Thị Lý 144 Bùi Thị Hồng Giang 194 Lăng Quế Chi 
45 Nguyễn Thị Mỹ Linh 95 Võ Thị Kim Thành 145 Trương Nhật Lệnh 195 Phạm Thị Xuân Điệp 
46 Trần Thảo Nguyên 96 Lê Kim Phụng 146 Vũ Đình Hiếu 196 Phạm Lan Anh 
47 Nguyễn Thị Bé Chúc 97 Nguyễn Ngọc Long 147 Nguyễn Quốc Trạng 197 Nguyễn Viết Nhân 
48 Trần Thị Liên 98 Nguyễn Bá Chung 148 Nguyễn Anh Tuấn 198 Châu Thanh Tuấn 
49 Nguyễn Quốc Thanh 99 Lương Quốc Thanh 149 Cao Thị Thu Hương 199 Trần Bình Ngọ 
50 Mai Quang Tuấn 100 Phạm Kim Oanh 150 Lê Thị Băng Thu 200 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 
      201 Nguyễn Thị Nở 

 

Khi có yêu cầu chúng tôi phục vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau đây: 

Thời gian phục vụ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 08:00 - 17:30
   Thứ Bảy: từ 08:00 - 12:00

Đường dây nóng  (028) 38 100 888 - Bấm phím 1 

Email    Customer.services@dai-ichi-life.com.vn 

Trụ sở chính   Tòa nhà DAI-ICHI LIFE
   149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, 
   TP. Hồ Chí Minh

Hoặc bất kỳ Văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam và Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life 
Việt Nam trên toàn quốc.


