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Ông Trần Đình Quân
Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam

Kính thưa Quý khách!

Chào mừng Quý khách đến với 
Bản tin dành cho Khách hàng, 
số thứ 2 năm 2017.

Dai-ichi Life Việt Nam đã bước 
qua những tháng đầu năm 
2017 đầy sôi động với nhiều 
sự kiện nổi bật ở tất cả các lĩnh 
vực hoạt động. Trong Bản tin 
kỳ này, tôi hân hạnh chia sẻ 
với Quý khách những thông tin 
đặc biệt như sau:

Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt 
kết quả kinh doanh xuất sắc trong Quý 1/ 2017 với tổng doanh thu 
phí bảo hiểm đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2016.

Là công ty BHNT duy nhất tại thị trường Việt Nam tiên phong 
mang đến quyền lợi ưu việt cho Khách hàng thông qua việc kết hợp 
sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với giáo dục đại học chất lượng 
quốc tế, vào các ngày 22/2 và 27/3, tại Trụ sở chính, Dai-ichi Life 
Việt Nam đã tổ chức Lễ giới thiệu Chương trình “Quyền Ưu tiên 
Tuyển sinh Du học tại Úc” và Chương trình “Quyền Ưu tiên Tuyển 
sinh tại Đại học Quốc tế Stamford – Laureate Thái Lan”. Trước đó, 
Dai-ichi Life Việt Nam và hệ thống Đại học Quốc tế Laureate đã 
triển khai Chương trình “Quyền Ưu tiên Tuyển sinh Du học tại Hoa Kỳ” 
rất thành công.

Đặt mục tiêu hàng đầu trong việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng 
của Khách hàng, ngày 10/3/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức 
ra mắt sản phẩm bảo hiểm bảo vệ cao cấp Đại Gia An Phúc. Sản 
phẩm này là kế hoạch bảo hiểm hoàn hảo dành cho những 
Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức với thiết kế tập trung chủ yếu 
vào quyền lợi bảo vệ. Đây sẽ là điểm tựa vững vàng giúp Khách hàng 
và gia đình thêm vững tâm để tận hưởng cuộc sống và phát triển 
sự nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quy mô kinh doanh và 
nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng, từ tháng 12/2016 đến 
tháng 3/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức khai trương 
thêm 10 văn phòng mới thuộc hệ thống Tổng đại lý của Công ty 
ở thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), TP. Nha Trang (Khánh Hòa), 
TP. Tuyên Quang và huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), quận Tân Bình 
(TP. HCM), huyện Khoái Châu (Hưng Yên), huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), 
TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), huyện Lạng Giang (Bắc Giang) và 
quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). 

Ngày 22/3/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự lần đầu nhận 
giải Top 4 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” năm 2016 trong ngành 
bảo hiểm và hạng thứ 36 trong Top 100 “Nơi làm việc tốt nhất 
Việt Nam” năm 2016 cho tất cả các ngành nghề, do mạng cộng đồng 
nghề nghiệp cấp quản lý Anphabe kết hợp cùng Công ty Nghiên 
cứu thị trường toàn cầu Nielsen tổ chức khảo sát và công bố.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động kinh doanh, trong những 
tháng đầu năm 2017, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life 
Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động từ thiện xã hội ý 
nghĩa như: Hiến máu nhân đạo tại trụ sở chính TP. HCM với gần 
400 nhân viên và tư vấn tài chính tham gia, hiến tặng gần 300 
đơn vị máu tương đương 91.550 ml; Chương trình Quà Tết vùng 
lũ tại Quảng Ngãi và Bình Định, trao hơn 350 phần quà  với tổng 
trị giá 360 triệu đồng; Chương trình “Vì Cuộc sống Tươi đẹp - Tặng 
áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn” tại các tỉnh Lâm Đồng, 
Điện Biên, Lạng Sơn, Bình Định, Cà Mau, An Giang cho hơn 1.000 
trẻ em với tổng trị giá 245 triệu đồng. Ngày 19/1/2017, nhân dịp 
kỷ niệm hành trình một thập niên đồng hành và gắn bó cùng đất nước 
và người dân Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam và Tập đoàn Dai-ichi 
Life Holdings đã trao séc cam kết tài trợ 1,2 tỷ đồng cho Hội Bảo 
trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM để thực hiện Chương trình phẫu 
thuật “Đem ánh sáng cho người nghèo” trong 3 năm, từ 2017 – 2019.

Kính thưa Quý khách,

Để năm 2017 tiếp tục là một năm thành công  rực rỡ, chúng tôi 
mong rằng Quý khách sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và trao gửi 
niềm tin vào Dai-ichi Life Việt Nam. Chúng tôi cam kết đẩy mạnh 
bốn mục tiêu chiến lược: “Tăng trưởng bền vững”, “Dịch vụ khách 
hàng tuyệt hảo”, “Hoạt động hoàn hảo” và “Gắn bó dài lâu” để 
giữ vững vị thế là một trong bốn công ty bảo hiểm nhân thọ 
hàng đầu tại Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện chất lượng phục vụ    
Khách hàng và hỗ trợ tích cực cho cộng đồng, xã hội, xứng đáng là 
điểm tựa tin cậy của Khách hàng Việt Nam.  

Xin kính chúc Quý khách cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe,             
hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp!

Trân trọng!

Trần Đình Quân
Tổng Giám Đốc



DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TRAO SÉC CAM KẾT TÀI TRỢ 1,2 TỶ  ĐỒNG 
CHO CHƯƠNG TRÌNH “ĐEM ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI NGHÈO”
Ngày 19/1/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp cùng công ty mẹ - Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings tổ chức lễ trao 1,2 tỷ đồng cho Hội 
Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.  HCM để thực hiện Chương trình phẫu thuật “Đem ánh sáng cho người nghèo”. Chương trình phẫu thuật này sẽ 
được thực hiện liên tiếp trong 3 năm, từ 2017 - 2019, dự kiến sẽ mang lại ánh sáng cho gần 1.200 bệnh nhân nghèo trên khắp cả 
nước.

“Đem ánh sáng cho người nghèo” là một trong những chương trình từ thiện ý nghĩa do Dai-ichi Life Việt Nam và tập đoàn Dai-ichi Life 
Holdings kết hợp khởi xướng và tài trợ cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo từ năm 2008 nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng 
địa phương. Với số tiền tài trợ 1,2 tỷ đồng lần này, Công ty đã nâng tổng số tiền tài trợ lên 3,9 tỷ (ba tỷ chín trăm triệu) đồng, giúp phục hồi 
thị lực cho hơn 5.200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM phát động Chương trình 
“Vì cuộc sống tươi đẹp” - Hiến máu nhân đạo 2017 

Ngày 12/1/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp 
cùng Hội Chữ thập đỏ Quận Phú Nhuận phát động 
chương trình “Vì cuộc sống tươi đẹp” - Hiến máu nhân 
đạo 2017 tại văn phòng Trụ sở chính, số 149-151 
Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.  HCM. Đông đảo 
tình nguyện viên gồm gần 400 nhân viên và tư vấn 
tài chính của Công ty tại TP. HCM, Bình Dương và Đồng Nai 
đã nhiệt tình tham gia hiến tặng gần 300 đơn vị máu - 
tương đương 91.550 ml (trong đó đơn vị 350 ml chiếm 
đa số) nhằm góp phần mang lại nguồn sẻ chia quý giá 
cứu sống các bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Được 
khởi xướng từ năm 2009, cho đến nay, đây là lần thứ 9 
liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình 
cộng đồng ý nghĩa này, với tổng cộng 2.800 đơn vị 
máu đã được hiến tặng (tương đương hơn 880.000 ml), 
khẳng định triết lý kinh doanh đầy tính nhân văn “Tất 
cả vì con người” và nỗ lực phát triển bền vững xã hội của 
Công ty trong dài hạn.

Ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM (trái), nhận cheque tài trợ từ ông Katsutoshi Saito - Chủ tịch Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings
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Ông Trần Đình Quân - Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam tham gia 
hiến máu nhân đạo vào ngày 12/1/2017 

Thông tin hoạt động



Với mong muốn chung tay sẻ chia cùng người dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó 
khăn, thiếu thốn sau cơn lũ dữ đầu tháng 12/2016, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của 
Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai chương trình “Quà Tết vùng lũ” tại Quảng Ngãi và 
Bình Định. 

Ngày 16/1/2017, đại diện Ban Giám đốc Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” và Dai-ichi Life Việt Nam 
đã trao 200 phần quà đến 200 hộ gia đình chịu nhiều mất mát do thiên tai tại huyện Mộ Đức 
và huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 21/1/2017, Đoàn cứu trợ tiếp tục trao 250 phần 
quà đến 250 hộ gia đình tại xã Phước Thuận và xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh 
Bình Định. Mỗi phần quà trị giá 800 ngàn đồng, bao gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 
vật phẩm 300 ngàn đồng.

Như vậy, qua 2 đợt triển khai chương trình “Quà Tết vùng lũ” tại Quảng Ngãi và Bình Định, 
Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” đã trao 350 phần quà với tổng trị giá 360 triệu đồng. 

Tặng “Quà Tết vùng lũ” tại Quảng Ngãi và Bình Định

Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 
tích cực triển khai các chương trình từ thiện

Nhằm hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa 
phương, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp 
cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) triển khai chương trình Tặng 
áo ấm cho học sinh tại các địa phương khó khăn trên toàn quốc. 

Ngày 24/12/2016, đại diện Quỹ, VNPost cùng Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã 
trao tặng 200 phần quà với tổng trị giá 60 triệu đồng cho 200 học sinh từ lớp 6 
đến lớp 9 của Trường Tiểu học và THCS Đưng K’Nớ, xã Đưng K’Nớ, huyện 
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Ngày 16/1/2017, chương trình tặng áo ấm cho học sinh tiếp tục được triển 
khai tại tỉnh Điện Biên. Trong đợt này, Đoàn công tác đã trao 200 phần 
quà cho 200 các em học sinh vùng dân tộc thiểu số huyện Mường Nhé, 
huyện Tuần Giáo và huyện Nậm Pồ, với tổng số tiền 45 triệu đồng.

Đến tháng 3/2017, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình “Tặng áo ấm cho học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn” tại Lạng Sơn, Bình Định, Cà Mau và An Giang với tổng cộng 700 phần quà, có tổng trị giá 150 triệu đồng. 

Như vậy, qua các đợt từ thiện tại 6 tỉnh, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” và các bưu điện địa phương đã trao 1.100 phần quà, với tổng 
trị giá 245 triệu đồng. 

“Tặng áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn” trên khắp cả nước

Tài trợ chương trình phẫu thuật mắt “Đem ánh sáng cho người nghèo 2017” tại Lâm Đồng
Ngày 26/3/2017, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Dai-ichi Life Việt Nam 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 tỉnh Lâm Đồng, các y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi TP. HCM và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 
Đà Lạt tiến hành đợt phẫu thuật miễn phí đầu tiên trong năm 2017 cho khoảng 200 bệnh nhân nghèo tại tỉnh Lâm Đồng bị đục thủy tinh thể. 
Đây là lần thứ 9 liên tiếp Tập đoàn Dai-ichi Life Holdings và 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, dự kiến mang lại ánh sáng cho gần 500 bệnh nhân mù nghèo tại Lâm Đồng và các tỉnh thành 
khác trên cả nước. 

Chương trình này nằm trong cam kết trao tài trợ 1,2 tỷ đồng của Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM 
thực hiện mổ mắt cho bệnh nhân nghèo trên cả nước trong 3 năm liên tiếp 2017 - 2019, nhân dịp Dai-ichi Life Việt Nam đánh dấu mốc 
son kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam vào ngày 18/01/2017.

Thông tin hoạt động

Chương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo”  thực hiện đợt phẫu thuật miễn phí đầu tiên trong năm 2017 
tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

 Đại diện Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” trao quà cho bà con 
xã Phước Thuận, huyện Phước Sơn, tỉnh Bình Định

Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” phối hợp cùng Bưu điện tỉnh An Giang trao quà 
cho học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, tỉnh An Giang

Thông tin hoạt động
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TĂNG TỐC MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI 
KINH DOANH 
Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, từ tháng 12/2016 đến tháng 
3/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức khai trương thêm 10 văn phòng mới thuộc hệ thống Tổng đại lý của Công ty ở các 
địa phương: thị xã Đồng Xoài (Bình Phước), TP. Nha Trang (Khánh Hòa), TP. Tuyên Quang và huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), quận Tân Bình 
(TP. HCM), huyện Khoái Châu (Hưng Yên), huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương), huyện Lạng Giang (Bắc Giang) 
và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). 

Như vậy, đến tháng 3/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức đưa vào hoạt động 206 văn phòng và tổng đại lý trên phạm vi toàn quốc. Việc 
mở rộng quy mô hoạt động này nhằm tạo điều kiện tiếp cận, phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn, góp phần mang 
hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín của công ty Dai-ichi Life Việt Nam đến với người dân Việt Nam.

Với triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người”, Dai-ichi Life Việt Nam luôn tiên phong trong các hoạt động từ thiện, xã hội và hướng đến 
sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương. Nhân dịp khai trương các văn phòng Tổng đại lý, Dai-ichi Life Việt Nam đã trao tặng 
tại mỗi địa phương 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng, nâng tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng.

Ngày 22/3/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự nhận giải Top 4 
“Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” năm 2016 trong ngành bảo hiểm, 
bao gồm lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam, và hạng thứ 
36 trong Top 100 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” năm 2016 cho tất cả 
các ngành nghề, do mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp quản lý 
Anphabe kết hợp cùng Công ty Nghiên cứu thị trường toàn cầu 
Nielsen tổ chức khảo sát và công bố, minh chứng thành quả cho 
những nỗ lực không ngừng nghỉ 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 tại Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh trong những tháng đầu năm 2017

Kết quả năm 2016 được thực hiện thông qua cuộc khảo sát chuyên nghiệp và độc lập dựa trên các nhóm tiêu chí cơ bản như 
lương thưởng và phúc lợi, cơ hội phát triển, văn hóa và giải trí, đội ngũ lãnh đạo, chất lượng công việc và cuộc sống, cũng như 
danh tiếng công ty... Đặc biệt, khảo sát năm nay được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi ghi nhận ý kiến từ 26.128 
ứng viên thuộc 3 thế hệ: Baby Boomer (1950 -1969), X (1979 -1985), Y (1986 -2000) đến từ 24 ngành nghề. Đơn vị khảo sát cũng 
phỏng vấn chuyên sâu 50 giám đốc nhân sự, trong đó 25% đến từ doanh nghiệp Việt Nam và 75% là nước ngoài. 

Thông tin hoạt động
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Ông Lê Văn Vinh - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh Doanh Dai- ichi Life Việt Nam 
(hàng trước, thứ 3 từ phải sang) đại diện Ban lãnh đạo Công ty vinh dự 

nhận giải thưởng danh giá này



DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
10 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ LAN TỎA GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Góc báo chí

Ông Takashi Fujii - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi 
Life Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ đã không còn là một khái niệm quá xa lạ với 
khách hàng Việt Nam. So với thời điểm hơn 20 năm về trước, khi lĩnh vực 
này lần đầu tiên được ra mắt trên thị trường Việt Nam, hiện nay người dân 
đã bắt đầu nhận thức đầy đủ hơn về vai trò và tầm quan trọng của việc 
tham gia bảo hiểm nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính 
cho bản thân và gia đình. Đây được xem là kết quả từ những nỗ lực bền bỉ 
của các doanh nghiệp trong ngành nhằm mang các giá trị thiết thực của 
bảo hiểm nhân thọ đến với mọi nhà, trong đó có thể kể đến Dai-ichi Life 
Việt Nam - một thương hiệu Nhật Bản đã “thu phục” thành công niềm tin 
của hàng triệu khách hàng Việt Nam chỉ sau 10 năm hoạt động.

Ngày 18/01/2007, Dai-ichi Life Việt Nam chính thức gia nhập thị trường 
Việt Nam khi bảo hiểm nhân thọ vẫn còn đó những cái nhìn nghi ngại và 
lưỡng lự. Dai-ichi Life Việt Nam sau khi thành lập đã luôn phấn đấu để 
nâng cao nhận thức của người dân nhằm góp phần phát triển ngành bảo 
hiểm nhân thọ trong nước, đồng thời không ngừng khẳng định uy tín 
thương hiệu thông qua bốn cam kết chiến lược: “Tăng trưởng bền vững”, 
“Dịch vụ khách hàng hoàn hảo”, “Hoạt động hiệu quả” và “Gắn bó dài lâu”. 
Nhìn lại hành trình 10 năm đã qua, vị thế Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm 
nhân thọ hàng đầu luôn được giữ vững giữa thị trường đầy biến động và 
thách thức là một thành quả đáng tự hào của Dai-ichi Life Việt Nam trong 
sứ mệnh đồng hành mang lại sự an toàn tài chính cho khách hàng và lan tỏa 
những giá trị bền vững đến với cộng đồng xã hội.

Trái ngọt sau 10 năm bền bỉ xây dựng và phát triển chính là một nền tảng kinh doanh vững chắc, để từ đó Dai-ichi Life 
Việt Nam vươn lên nắm giữ hơn 10,5% thị phần về tổng doanh thu phí vào cuối năm 2016. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ 
từ công ty mẹ, Dai-ichi Life Việt Nam đã ba lần tăng vốn điều lệ, từ 25 triệu USD lên 117 triệu USD để đầu tư đẩy mạnh 
các kênh phân phối, đồng nghĩa với việc trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có mức vốn hóa lớn nhất 
thị trường. 

Minh chứng nội lực bằng những con số ấn tượng, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh vượt trội với tổng 
doanh thu phí toàn năm 2016 trên 5.300 tỉ đồng, tăng trưởng 51% so với năm 2015 và tăng gấp 14,4 lần so với thời điểm 
mới ”chập chững” những bước đi đầu tiên vào đầu năm 2007. Về quy mô mạng lưới, Dai-ichi Life Việt Nam hiện đã mở rộng 
đến gần 200 văn phòng trên toàn quốc, thông qua đội ngũ trên 900 nhân viên và hơn 60.000 tư vấn tài chính 
chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, tận tâm mang đến chất lượng dịch vụ hoàn hảo cho gần 1,6 triệu khách hàng. 
Sự nỗ lực và đóng góp của Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã được Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao. 
Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận được Giấy khen của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 
trao tặng vì những đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017. 

Giúp nhân rộng những giá trị tốt đẹp của bảo hiểm nhân thọ đến với cộng đồng theo triết lý “Tất cả vì con người”, trong 
một thập niên qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã gắn liền hoạt động kinh doanh của công ty với trách nhiệm đối với xã hội 
nhằm hướng tới phát triển bền vững doanh nghiệp. Việc ra mắt Quỹ từ thiện xã hội “Vì cuộc sống tươi đẹp” vào 
tháng 9/2016 vừa qua đã cho thấy cam kết mạnh mẽ của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc tham gia vào các hoạt động 
cộng đồng địa phương, sẻ chia lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn nhằm chung tay mang lại một cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho người dân Việt. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” đã cam kết 
tài trợ 1,2 tỉ đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM thực hiện chương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo” 
trong 3 năm liên tiếp 2017- 2019, một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của công ty trong việc phát triển xã hội bền vững.

Trước đó, Dai-ichi Life Việt Nam đã đóng góp lên đến hơn 17 tỉ đồng cho chương trình mổ mắt cho bệnh nhân nghèo, 
dự án nước uống sạch cho học sinh và giáo viên, chương trình tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, quyên góp 
từ thiện cho các gia đình bị bão lũ miền Trung, tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao, xây cầu nông thôn, hiến máu nhân đạo, 
cùng nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác… Trách nhiệm xã hội chính là nền tảng xây dựng một hình ảnh Dai-ichi Life 
Việt Nam đầy nhân văn, tạo nên giá trị cốt lõi có tính quyết định cho sự phát triển bền vững của công ty trong thập niên 
đầu tiên cũng như trong tương lai.

Nguồn: Dai-ichi Life Việt Nam 
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Có thể nói, học vấn chính là con đường duy nhất mở ra tương lai 
và đầu tư vào học vấn là quyết định sáng suốt nhất. Là cha mẹ, bất 
kỳ ai cũng mong muốn tạo dựng cho con em mình một bước 
đệm vững chắc để tiến vào tương lai.

Đáp lại khát vọng và mong muốn của các bậc phụ huynh, Dai-ichi 
Life Việt Nam đã tiên phong mang đến cho Quý Khách hàng giải 
pháp “2 trong 1” – giải pháp tài chính kết hợp lựa chọn nền giáo 
dục đẳng cấp quốc tế bằng Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Qua 
đó, Quý Khách hàng làm chủ giải pháp bảo vệ tài chính an toàn 
trước mọi rủi ro trong cuộc sống và đảm bảo quỹ tiết kiệm du học 
hiệu quả để hoàn toàn yên tâm với tương lai rộng mở dành cho 
các con thân yêu của mình khi từng bước hiện thực hóa ước mơ 
du học của con trẻ ngay từ bây giờ.  

Tiếp nối thành công của chương trình “Quyền Ưu tiên Tuyển sinh 
Du học tại Hoa Kỳ” triển khai từ năm 2012 và nhằm tạo điều kiện 
cho Khách hàng được tiếp cận và lựa chọn quyền lợi học vấn tối 
ưu này, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục hợp tác cùng Hệ thống 
Đại học Quốc tế Laureate, mở rộng phạm vi quyền ưu tiên 
tuyển sinh du học với hai trường Đại học danh tiếng hàng đầu: 

Đại học Torrens University Australia tại Úc và Đại học Quốc tế 
Stamford tại Thái Lan. Hai trường này được biết đến với phương 
pháp giáo dục hiện đại, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng 
cần thiết cho công việc, định hướng nghề nghiệp rõ ràng, cung 
cấp những trải nghiệm quý báu trong môi trường quốc tế.

Theo đó, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ với Dai-ichi Life Việt 
Nam và thỏa các điều kiện của chương trình theo sự lựa chọn của 
Quý khách, con em của Quý khách sẽ được trao tặng Bằng chứng 
nhận “Quyền Ưu tiên Tuyển sinh” du học tại Đại học Torrens – Úc 
và Đại học Quốc tế Stamford - Thái Lan.

Với Bằng ưu tiên này, các em sẽ nhận được hỗ trợ thủ tục du học 
bởi hệ thống Trường Đại học Quốc tế Laureate và sự ưu tiên trong 
quá trình hoàn tất thủ tục nhập học tại hai trường đại học danh 
tiếng nói trên. 

Đặc biệt, với Bằng chứng nhận “Quyền Ưu tiên Tuyển sinh Du học 
tại Đại học Quốc tế Stamford” tại Thái Lan, các em sẽ nhận thêm 
ưu đãi độc quyền, đó là miễn hoàn toàn lệ phí nhập học và 
giảm 250 đô-la Mỹ cho kỳ học phí đầu tiên. 

Ban Lãnh đạo Dai-ichi Life Việt Nam và Hệ thống Đại học Quốc tế Laureate chụp hình lưu niệm 
cùng Bà Karen Lanyon – Tổng lãnh sự Úc tại TP. Hồ Chí Minh trong Lễ giới thiệu Chương trình “Quyền Ưu tiên Tuyển sinh Du học tại Úc”

Ông Yotaro Numata – Phó Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam (trái) và Ông Andrew Scown – Hiệu trưởng 
trường Đại học Quốc tế Stamford, ký kết thoả thuận hợp tác với sự chứng kiến của các đại diện hai bên

Quý khách có thể truy cập vào website 
http://dai-ichi-life.com.vn hoặc liên hệ 
với Tư vấn tài chính, hoặc Tổng đài Dịch 
vụ Khách hàng của chúng tôi, điện thoại 
(08) 38 100 888 - bấm phím số 1 để 
được tư vấn.
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THANH TOÁN 
PHÍ BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN
Một trong những định hướng chiến lược phát triển của Dai-ichi Life Việt Nam hướng đến là “Dịch vụ Khách hàng tuyệt hảo”, bên cạnh 
việc không ngừng nghiên cứu sáng tạo để giới thiệu đến Quý Khách hàng những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất, Dai-ichi Life Việt 
Nam liên tục triển khai các tiện ích, dịch vụ giao dịch điện tử thỏa tiêu chí thuận tiện, nhanh chóng, an toàn để phục vụ Quý khách hàng 
trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm.  

Để cùng Khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm định kỳ, cùng với dịch vụ nhắn tin SMS thông báo số phí cần nộp; gửi 
thư báo số phí cần nộp qua thư điện tử (email) và dịch vụ truy vấn thông tin hợp đồng trực tuyến, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai 
dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến tại trang web “Cổng thông tin khách hàng” (địa chỉ: https://kh.dai-ichi-life.com.vn).

Với dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến này, Quý khách hàng có thể chủ động nộp phí bảo hiểm định kỳ; hoàn trả các khoản nợ 
của hợp đồng vào bất kỳ lúc nào, bất kể nơi đâu một cách nhanh chóng và an toàn với thẻ thanh toán nội địa của hơn 31 Ngân hàng Việt Nam 
phát hành như Vietcombank, VietinBank, Agribank, Techcombank, Sacombank, ACB,… Hơn thế nữa, khi chọn nộp phí bảo hiểm định kỳ 
qua hình thức này, Quý khách hàng không những được hoàn toàn miễn phí giao dịch mà còn nhận được tiền thưởng của chương trình 
tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” tương đương với 1% số phí Quý khách hàng nộp. 

Dịch vụ khách hàng
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Cho đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai rất đa dạng các phương thức nộp phí để Quý khách hàng lựa chọn nộp phí bảo hiểm 
định kỳ:

»    Nộp phí trực tiếp: 

-   tại bất kỳ Văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc;

-   cho đội ngũ Tư vấn tài chính và Nhân viên thu phí tại nhà.

»    Nộp phí tại bất kỳ Bưu cục thuộc mạng lưới Bưu điện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;

»    Nộp phí qua Ngân hàng:

-    Nộp phí tại bất kỳ Phòng giao dịch/ Chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)/ Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank);

-    Nộp phí vào tài khoản của Dai-ichi Life Việt Nam tại bất kỳ Phòng giao dịch/ Chi nhánh của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)/ 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

-    Chuyển khoản qua Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)/ Ngân hàng Citibank Việt Nam. 

»    Nộp phí qua hệ thống Internet Banking của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)/ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

»    Nộp phí qua hệ thống ATM của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank);

»    Nộp phí bằng thẻ thanh toán của Ngân hàng nội địa và thẻ thanh toán quốc tế qua máy POS tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Văn phòng 

Tổng Đại lý Dai-ichi Life Việt Nam ở TP. HCM, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Buôn Ma Thuột;

»    Nộp phí bảo hiểm trực tuyến tại trang web "Cổng thông tin Khách hàng" (Customer Portal - https://kh.dai-ichi-life.com.vn) của 

Dai-ichi Life Việt Nam bằng các thẻ thanh toán nội địa do Ngân hàng Việt Nam phát hành.



“Đại Gia An Phúc”  
Thêm một điểm tựa, thêm vững tâm an
Tiếp tục chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm nhằm mang lại cho Khách hàng quyền lợi bảo vệ tối ưu, vào ngày 
10/3/2017, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm bảo vệ cao cấp “Đại Gia An Phúc”. Đây là sản 
phẩm được thiết kế đặc biệt, tập trung vào nhu cầu bảo vệ thuần túy của khách hàng. Sản phẩm “Đại Gia An Phúc” 
nổi bật với quyền lợi bảo hiểm có giá trị rất lớn so với các dòng sản phẩm bảo hiểm khác, có thể lên đến vài chục tỷ đồng, 
nhưng với mức phí đóng thấp hơn rất nhiều.

Không chỉ cung cấp lợi ích vượt trội với mức bảo vệ cao, mức phí đóng phù hợp, khách hàng tham gia “Đại Gia An Phúc” 
còn có thể tham gia thêm sản phẩm bổ sung Bảo hiểm Tai nạn toàn diện nâng cao để mở rộng phạm vi bảo vệ trước các 
rủi ro do tai nạn cho mình và những người thân yêu. Đặc biệt, với sản phẩm này, đối tượng khách hàng được mở rộng khi 
không chỉ cá nhân mà các doanh nghiệp cũng có thể tham gia để đáp ứng nhu cầu phúc lợi cho nhân viên hoặc kế hoạch 
bảo vệ nhân sự chủ chốt của mình.

Theo ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, khi nhấn mạnh vào tính năng bảo vệ thuần túy của bảo hiểm 
nhân thọ với việc ra mắt sản phẩm bảo vệ cao cấp “Đại Gia An Phúc”, chúng tôi tin rằng sự an tâm vững vàng trước mọi 
biến cố trong cuộc sống sẽ là nền tảng giúp khách hàng toàn tâm toàn ý xây dựng và hoạch định cho tương lai. Đây sẽ là 
lá chắn tài chính tối ưu giúp khách hàng và gia đình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và phát triển sự nghiệp. Đây cũng là 
minh chứng cho cam kết của Dai-ichi Life Việt Nam luôn tiên phong tạo ra những sản phẩm, dịch vụ sáng tạo, ưu việt, 
mang lại sự hài lòng tối đa cho Khách hàng.

Sản phẩm mới

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm: 

• Quyền lợi bảo hiểm tử vong:
 Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu NĐBH 

tử vong, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền 
bảo hiểm. 

• Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn:
 Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu NĐBH 

bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước hoặc vào ngày kỷ 
niệm hợp đồng ngay sau khi đạt 65 tuổi, Dai-ichi Life 
Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm.

• Quyền lợi chu toàn hậu sự:
 Ngoài ra, khi không may có rủi ro tử vong xảy ra, khách hàng 

cũng sẽ nhận được quyền lợi Chu toàn hậu sự với giá trị ứng 
trước tương đương 10% số tiền bảo hiểm và không vượt 
quá 30 triệu đồng. 
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Quý khách có thể truy cập vào website 
http://dai-ichi-life.com.vn hoặc liên hệ 
với Tư vấn tài chính, hoặc Tổng đài Dịch 
vụ Khách hàng của chúng tôi, điện thoại 
(08) 38 100 888 - bấm phím số 1 để 
được tư vấn.



 (ĐỘT QUỴ)

TAI BIẾN 
MẠCH MÁU NÃO

Y khoa thường thức 

Tai biến mạch máu não còn gọi là Đột quỵ não (theo y học cổ truyền gọi là trúng phong hàn) là 
một bệnh xảy ra khi việc cung cấp máu lên một phần bộ não bị đột ngột ngừng trệ. Tai biến 
mạch máu não có hai loại là nhồi máu não (do nghẽn/ tắc mạch) hoặc chảy máu não (do vỡ 
mạch). Vì các triệu chứng xảy ra nhanh nên tai biến mạch máu não còn gọi là đột quỵ.

Nguyên nhân gây ra 
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO: 

» Thuyên tắc động mạch não do mảng xơ vữa, cục máu 
đông do bệnh tim (ví dụ rung nhĩ, nhồi máu cơ tim) 
gây nghẽn hoặc tắc mạch máu não.

» Do tăng huyết áp, chấn thương, vỡ mạch máu não.
» Ngoài ra cũng có những nguyên nhân ít gặp như giảm 

huyết áp (tụt huyết áp đột ngột hơn 40 mmHg), 
viêm động mạch, viêm tắc tĩnh mạch, thuyên tắc 
xoang tĩnh mạch hoặc bệnh tiểu cầu, chảy máu dưới 
màng nhện, dị dạng động mạch cảnh ở người trẻ.

» Tiền sử gia đình hoặc bản thân đột quỵ, đau tim hoặc thiếu máu 
cục bộ thoáng qua.

» Độ tuổi 55 hoặc lớn hơn.
» Tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, thừa cân hoặc béo phì.
» Cholesterol cao - mức tổng cholesterol trên 200 mg mỗi dL 

(mg/dL), hoặc 5.2 millimoles mỗi lít (mmol/L).
» Không hoạt động thể lực.
» Bệnh tim mạch, bao gồm cả suy tim, khuyết tật tim, nhiễm trùng 

tim, hoặc nhịp tim bất thường.
» Sử dụng thuốc tránh thai hoặc liệu pháp hormon bao gồm 

estrogen.
» Hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với khói thuốc lá, uống rượu nặng 

hoặc lạm dụng bia rượu.
» Sử dụng ma túy như cocaine và methamphetamine.

Có nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ 
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO như:  

Tai biến mạch máu não nhẹ được hiểu như một cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, các 
triệu chứng giống như đột quỵ nhưng biến mất trong vòng từ 1 đến 2 giờ. Tai biến mạch 
máu não dù là nhẹ hay nặng đều khiến cuộc sống của người bệnh bị ảnh hưởng vì đây 
là một trong những triệu chứng sức khỏe nghiêm trọng nên ngay từ bây giờ chúng ta 

Dưới đây là các triệu chứng tai biến mạch máu não cần phải cảnh giác:
»  Nhức đầu dữ dội, đột ngột. Triệu chứng này có ở trên 50% số bệnh nhân.
»  Đột nhiên thấy chóng mặt, ù tai, choáng váng. Một bên chân bị yếu hẳn, không vững.
»  Đột nhiên một bên tay không cầm nắm chắc được đồ vật, dễ rơi thìa, đũa, bát. Nhặt lại vật dụng để rơi một cách khó khăn.
»  Đột nhiên rối loạn ngôn ngữ: nói khó, nói ngọng, mọi người không hiểu được bệnh nhân nói gì. Triệu chứng này có thể chỉ diễn ra 

trong ít phút, nhưng cũng có thể kéo dài cả ngày trước khi tai biến nghiêm trọng xảy ra: bệnh nhân không còn khả năng phát ngôn.
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hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất, bao gồm cách nhận biết sớm các biểu hiện bên ngoài, biện pháp chăm sóc và 
làm thế nào để hạn chế dẫn đến tình trạng nặng hơn. Một cơn đột quỵ không được điều trị sẽ có tiềm năng tổn thương não và khuyết 
tật. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng của một cơn đột quỵ, thậm chí chỉ là dấu hiệu thoáng qua hãy đến ngay phòng cấp 
cứu trong vòng 60 phút khi phát hiện các triệu chứng đầu tiên để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

»  Đột nhiên bệnh nhân có cảm giác như kim châm, kiến đốt ở đầu chi tay, chân, một nửa bên trên người.
»  Thỉnh thoảng bệnh nhân như mất hẳn sự kiểm soát của chính mình. Đang nói bỗng mất ngang trong giây lát mới lại tiếp 

tục được câu chuyện. Để rơi vật dụng trong tay mà không biết để rồi vài giây sau mới sực nhớ ra và nhặt lên.
»  Những rối loạn trí thức: bệnh nhân đột nhiên mất định hướng trong vài phút, vài giờ. Thoáng quên, thoáng điếc, mất định 

hướng về không gian và thời gian.
»  Đột nhiên xuất hiện cảm giác như có ruồi bay trước mắt, mất thị lực hoàn toàn hoặc một phần, hoặc một/ hai bên trong 

giây lát.



Để hạn chế các cơn đột quỵ cần: 
»  Điều trị nguyên nhân dẫn đến tai biến mạch máu não như: tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu.
»  Đối với bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường, cần phải theo dõi uống thuốc đúng chỉ định.
»  Tránh căng thẳng thần kinh.
»  Không uống rượu bia, không hút thuốc lá (hút thuốc chủ động và thụ động)
»  Cần khám tại cơ sở y tế nếu có các triệu chứng: đau đầu, chóng mặt, khó ở, mệt không có nguyên nhân để được điều 
trị kịp thời.
»  Kiểm soát chế độ ăn: giảm mặn, giảm béo, ăn nhiều rau củ, …
»  Đối với bệnh nhân bị tai biến đang trong giai đoạn phục hồi, cần tăng cường vận động tại nhà, tập vật lý trị liệu, uống 
thuốc theo toa, tái khám đúng hẹn.

Bs. Nguyễn Anh Duy

 

Khi phát hiện người bị đột quỵ cần: 
» Đỡ người bệnh để không bị té ngã gây chấn thương. 
» Để người bệnh nằm xuống chỗ thoáng, nghiêng qua một bên đầu hơi nâng nhẹ, nếu nôn ói, 
móc hết đờm nhớt, dị vật trong miệng cho bệnh nhân dễ thở. Nếu người bệnh lơ mơ: kiểm tra mạch, 
nhịp thở, đặt bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng về bên không liệt, đầu nâng nhẹ. 
» Không tự ý cho uống thuốc hoặc nhỏ thuốc hạ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác.
» Không cạo gió.
» Gọi xe đưa ngay người bệnh đến bệnh viện gần nhất.
» Không để nằm chờ xem có khỏe lại không vì não người rất quan trọng và rất nhạy cảm, do đó phải 
đưa người bệnh vào bệnh viện càng nhanh càng tốt để có thể cứu sống kịp thời các phần não chưa chết 
nhưng đang bị thiếu máu nuôi não hoặc đang bị chèn ép. 

Y khoa thường thức 

Bên cạnh việc cấp cứu bằng Tây y, có thể dùng phương pháp Đông y 
để cấp cứu cho những trường hợp bị tai biến mạch máu não chưa gây vỡ mạch.
»   Với những trường hợp vỡ mạch máu não (bệnh nhân đột nhiên ngã qụy, hôn mê, thường xảy ra ở những bệnh nhân có tiền sử tim 

mạch, tăng huyết áp, tiểu đường) phải cấp cứu bằng y học hiện đại. 
»   Các trường hợp tai biến do co thắt mạch máu não do xoắn, chèn ép, thường có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, hoa mắt chóng mặt dẫn 

đến liệt nửa người hoặc liệt hoàn toàn có thể xử trí bấm huyệt, hiệu quả cao, không để lại di chứng.  

o Nếu bệnh nhân hôn mê, bất tỉnh nhân sự: bấm huyệt nhân trung, trích máu huyệt thập tuyền và nặn máu 10 đầu ngón tay ra ngoài.

o Nếu bệnh nhân có hiện tượng biết đau nhưng chưa vận động được, có cảm giác nóng lạnh thì bấm huyệt đại đôn, hành gian, 
thái xung, hợp cốc.

o Sau khi bệnh nhân co được chân và kêu đau nghĩa là có tiến triển tốt. Nếu bệnh nhân không co được chân, không biết đau là tiên 
lượng xấu.

o Nếu tiến triển tốt bấm huyệt túc tam lý, dương lăng tuyền, tam âm giao, nội quan, hoa đà giáp tích và phong trì, thận du, thần 
môn. Trong trường hợp có méo miệng, hãy kéo hai tai cho đến khi hai tai đều đỏ vì máu đọng, rồi châm vào mỗi bên dái tai hai mũi 
để máu chạy ra hoặc nặn máu ra. 
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STT Họ và tên STT Họ và tên STT Họ và tên STT Họ và tên 

1 Đào Trọng Châu 26 Hoàng Quỳnh Nga 51 Hoàng Thu Hoài 76 Trần Minh Lâm 

2 Nguyễn Ngọc Phúc 27 Đào Vũ Hoàng Nam 52 Mai Huỳnh Ngọc Hiếu 77 Nguyễn Thị Kiều Diễm 

3 Lê Văn Lý 28 Vũ Ngọc Phan 53 Trần Việt Phong 78 Tô Huy Hoàng 

4 Hoàng Thị Vấn 29 Nguyễn Kim Hoàng 54 Dương Điệp Anh 79 Bùi Tấn Hà 

5 Lê Tuấn Anh 30 Hà Thanh Bình 55 Nguyễn Hữu Long 80 Châu Thanh Trúc 

6 Lê Anh Tuấn 31 Đinh Văn Minh 56 Bùi Minh Huệ 81 Đoàn Thị Hồng Châu 

7 Đoàn Thị Trang 32 Nguyễn Ngọc Lan Phương 57 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 82 Lê Thị Vân 

8 Nguyễn Thị Hiền 33 Nguyễn Hồng Đức 58 Nguyễn Thanh Khiêm 83 Nguyễn Thị Kiều Trang 

9 Lê Thị Tùng Anh 34 Bùi Phương Thảo 59 Nguyễn Thái Xuân Phong 84 Nguyễn Thị Hòa 

10 Đinh Thị Ái Phượng 35 Thân Minh Thảo 60 Mai Thành Long 85 Lâm Ngọc Phước 

11 Nguyễn Thị Tuyến 36 Nguyễn Thị Duyên 61 Vũ Thị Thu Hằng 86 Kiều Việt Hùng 

12 Vũ Thị Mai 37 Giang Văn Ngọc 62 Phạm Thị Sen 87 Nguyễn Thanh Tâm 

13 Phạm Thị Thu Hoài 38 Trần Thị Thu Sơn 63 Thái Lưu Ngọc Trâm 88 Nguyễn Thanh Sang 

14 Phan Thị Quỳnh Như 39 Đỗ Huy Kính 64 Lã Ngọc Thạch 89 Phan Thị Kim Tuyến 

15 Bùi Thị Trâm 40 Lê Thị Mộng Tuyền 65 Phạm Thị Thu Hà 90 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

16 Đoàn Thị Tuyết 41 Vũ Thị Hiền 66 Lữ Tài Nguyên 91 Nguyễn Thị Phương Lan 

17 Nguyễn Xuân Vỹ 42 Mai Quang Trung 67 Nguyễn Hoàng Nguyên 92 Võ Thị Yến Tuyết 

18 Vũ Thị Hoài 43 Nguyễn Văn Hợp 68 Nguyễn Thanh Bình 93 Mai Thị Ngọc Điệp 

19 Vũ Thị Oanh 44 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 69 Nguyễn Xuân Toàn 94 Lưu Thị Thường 

20 Đỗ Thị Kim Ngân 45 Nguyễn Thị Hường 70 Võ Thị Ngoan 95 Triệu Cẩm Nhung 

21 Trần Ngọc Như Ý 46 Vương Quốc Thắng 71 Nguyễn Thị Thanh Thương 96 Đỗ Thị Yến 

22 Từ Ngọc Phúc 47 Nguyễn Đức Hiệp 72 Nguyễn Thùy Trân 97 Nguyễn Thành Chung 

23 Nguyễn Thị Hoàng Yến 48 Lê Thị Bích An 73 Nguyễn Văn Bổn 98 Cao Thị Thu Hiền 

24 Nguyễn Xuân Thuyên 49 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 74 Bùi Hồng Thái 99 Lê Văn Hùng 

25 Lê Quyên Hảo 50 Lý Ngọc Luân 75 Phạm Đào Nguyên 100 Trương Thị Mỹ Châu 

Chúng tôi xin chúc mừng 100 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 2017. 

100 giải thưởng với số tiền thưởng là 100.000 đồng/ giải đang chờ đợi 100 Quý Khách hàng đầu tiên 
gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất 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”. 

Câu 1: Sau 10 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam đã xây dựng 
một nền tảng vững chắc và giữ vững vị thế là một trong bốn công 
ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam với thị phần tổng 
doanh thu phí bảo hiểm đạt ?
A. Dưới 4,4%
B. Trên 10,5%
C. Dưới 10,5%

Câu 2: Dai-ichi Life Việt Nam hợp tác cùng Hệ thống Đại học 
Quốc tế Laureate và đã triển khai Quyền Ưu tiên Tuyển sinh Du 
học tại quốc gia nào ?

A. Hoa Kỳ
B. Úc
C. Thái Lan
D. Tất cả các câu trên

Câu 3: Dai-ichi Life Việt Nam cam kết đẩy mạnh mục tiêu chiến 
lược nào ?

A. “Tăng trưởng bền vững”
B. “Dịch vụ khách hàng tuyệt hảo”
C. “Hoạt động hoàn hảo”
D. “Gắn bó dài lâu”
E. Tất cả các câu trên

Trường hợp Quý khách cần trao đổi thêm bất kỳ thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài Dịch vụ Khách hàng của 
chúng tôi, điện thoại (08) 38 100 888, bấm phím số 1. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

Góc thư giãn
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Xin kính mời Quý khách hàng tham gia giải đáp câu đố của Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam số 2 năm 2017. 


