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Manulife Việt Nam kỷ niệm 22 năm thành lập – tiếp 
tục thực hiện cam kết vì cuộc sống “Tốt Hơn Mỗi 
Ngày” 
 
 

Manulife Việt Nam vừa đánh đấu cột mô ́c mới trong qua ́ trình pha ́t triển với sự kiện kỷ niệm 22 
năm thành lập. Đây cũng là cơ hội để Manulife Việt Nam tái khẳng định cam kết vì cuộc sống 
"Tốt Hơn Mỗi Ngày”, với nỗ lư ̣c hỗ trợ khách hàng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn thông qua 
các quyết định tài chính đúng đắn. 
 
Mỗi ngày, hàng triệu người dân Việt Nam có thể phải đối mặt với các quyết định quan trọng về 
giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đầu tư hoặc lập kế hoạch nghỉ hưu. Những quyết định này có thể 
phức tạp và mang lại sự lo lắng đáng kể. 
 
Thông điệp “Tốt Hơn Mỗi Ngày” được xây dựng để truyền cảm hứng và giúp cho nhiều người hiểu 
được giá trị của Manulife Việt Nam trong việc hỗ trợ khách hàng khi họ phải đưa ra những quyết 
định khó khăn, đồng thời giúp loại bỏ một số gánh nặng trong quá trình ra quyết định. 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 22 năm thành lập, ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam đã 
chia sẻ thêm về cam kết mới này. 
  
 “Tốt Hơn Mỗi Ngày” là cách Manulife Việt Nam mang đến cho khách hàng sự tự tin rằng chúng 
tôi luôn sẵn sàng đồng hành và làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn”, ông Sang Lee chia sẻ. 
“Việc khách hàng có được kế hoạch nghỉ hưu thoải mái hay việc bảo vệ được gia đình họ nghe 
thường có vẻ lớn lao hoặc khó thực hiện. Tuy nhiên, khả năng đạt được những mục tiêu này 
thường được định hình bởi các quyết định nhỏ mà chúng ta đưa ra hàng ngày và chúng tôi ở đây 
để đồng hành cùng khách hàng đưa ra những quyết định đó dễ dàng hơn”. 
 
Lời hứa này cũng nhấn mạnh hành trình chuyển đổi số hóa đang diễn ra ở Manulife Việt Nam 
nhằm mục đích nâng cao trải nghiệm khách hàng. 
 
Manulife Việt Nam đã và đang thay đổi mối quan hệ và nhận thức của khách hàng về bảo hiểm 
bằng cách đầu tư vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, cung cấp các giải pháp số hóa 
vượt trội và xa hơn nữa là thúc đẩy khả năng chuyển đổi của ngành. 
Ông Robert, Giám đốc Khối Đại lý tại Manulife Việt Nam nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
Manulife trong việc tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. 
 
“Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự thành công của Công ty phụ thuộc vào sự thành 
công của cộng đồng xung quanh mà chúng tôi phục vụ. Trong hơn hai thập kỷ, đội ngũ đại lý, 
đối tác phân phối và nhân viên tài năng, năng động của Manulife đã không ngừng cam kết cung 
cấp các dịch vụ, giải pháp và trải nghiệm sáng tạo cho khách hàng và cộng đồng,” ông Robert 
nói.  

 

“Dù là giúp thu hẹp nhu cầu bảo vệ chưa được đáp ứng, chuyển đổi trải nghiệm khách hàng hay 
làm cho bảo hiểm trở nên dễ tiếp cận hơn, cam kết dài hạn của chúng tôi là cống hiến cho sự 
phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam”. 

https://www.manulife.com.vn/
https://www.manulife.com.vn/vi/bao-hiem-nhan-tho/bao-hiem-tron-doi.html


    
   
“Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng và cam kết mà khách hàng và đội ngũ phân phối đã đặt vào 
chúng tôi trong suốt 22 năm qua. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự hỗ trợ không ngừng của họ 
và chúng tôi luôn sẵn sàng bắt tay vào thực hiện cam kết để đồng hành cùng người dân Việt 
Nam sống tốt hơn mỗi ngày ”, ông Hoe Shin Koh, Giám đốc Điều hành Kênh Phân phối thông 
qua đối tác của Manulife Việt Nam cho biết thêm. 
Mới đây, Manulife Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng với danh mục Công ty 
dẫn đầu về Trải nghiệm Khách hàng, đồng thời được Tạp chí Doanh nghiệp Quốc tế công nhận là 
Công ty bảo hiểm Nhân thọ có chương trình Trách nhiệm Xã hội tốt nhất tại Việt Nam. 
 
___________________________ 

Thông tin về Manulife Việt Nam  

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định 
về bảo vệ sức khỏe, gia tăng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số 
hóa của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang lại các giải pháp và dịch vụ bảo 
hiểm cải tiến đến với người dân Việt Nam, để họ an tâm tận hưởng cuộc sống “tốt hơn mỗi 
ngày”. Với hơn 1.2 triệu khách hàng, trên 57.000 tư vấn viên và các đối tác chiến lược phân 
phối sản phẩm bảo hiểm cùng mạng lưới 90 văn phòng trên khắp cả nước, Manulife tự hào với 

lịch sử 22 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. 

Trải nghiệm thêm tại www.manulife.com.vn.  

Thông tin về Manulife  

Tập đoàn Tài chính Manulife là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ 

tài chính với sứ mệnh giúp khách hàng “Quyết định dễ dàng, vẹn toàn cuộc sống”. Cùng với trụ 

sở quốc tế tại Toronto, Canada, chúng tôi vận hành dưới thương hiệu Manulife thông qua hệ 

thống các văn phòng tại Canada, Châu Á và Châu Âu, và John Hancock tại Hoa Kỳ. Chúng tôi 
cung cấp các giải pháp tài chính, bảo hiểm và dịch vụ quản lý tài sản cho các cá nhân, nhóm và 
tổ chức. Vào cuối năm 2020, chúng tôi có hơn 37.000 nhân viên, 118.000 đại lý và hàng nghìn 
đối tác phân phối, phục vụ gần 30 triệu khách hàng. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, chúng 
tôi đang phụ trách quản lý hơn 1,3 nghìn tỷ đô la Canada (tương ứng 23 triệu tỷ VND) tài 

sản. Trong vòng 12 tháng trước đó, chúng tôi cũng đã chi trả yêu cầu bồi thường bảo hiểm hơn 

31,3 tỷ đô la Canada cho khách hàng của mình. Với hơn 155 năm hoạt động, chúng tôi liên tục 
mở rộng mạng lưới tại Châu Á, Canada và Hoa Kỳ và hoạt động mạnh mẽ trên các thị trường 
chứng khoán với mã 'MFC' tại Toronto, New York và Philippine, và niêm yết trên sàn chứng 
khoán Hồng Kông với mã cổ phiếu 945.  

Thông tin liên hệ:   
 
Linh Vo: +84-363-893-414  

linh_vo_tm@manulife.com  

 

Huong Cao: +84-393- 619-099 

Nguyen_MH_Cao@manulife.com 
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