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Manulife Việt Nam nhận 4 danh hiệu khen thưởng từ Hiệp hội
Bảo hiểm Việt Nam
Manulife Việt Nam đã được vinh danh vì những đóng góp nổi bật cho ngành bảo hiểm nhân thọ
với 4 danh hiệu khen thưởng từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đánh dấu những nỗ lực chuyển
đổi số hóa xuất sắc của Công ty cũng như sự đóng góp nổi bật của các cá nhân trong việc thúc
đẩy sự phát triển của ngành.
Với danh hiệu khen thưởng tập thể vì những “thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng công
nghệ thông tin năm 2020”, Manulife Việt Nam đã được công nhận vì những cam kết bền vững
đối với việc chuyển đổi số hóa. Niềm vinh dự này sẽ tạo động lực để Manulife Việt Nam tiếp tục
cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm xuyên suốt cho khách hàng.
“Manulife Việt Nam luôn mong muốn đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng
thông qua các giải pháp số hóa tiên tiến nhất”, ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Manulife Việt
Nam chia sẻ. “Được trao tặng bằng khen vì những “thành tích xuất sắc trong công tác ứng
dụng công nghệ thông tin năm 2020” là một vinh dự lớn và chúng tôi rất trân trọng sự ghi nhận
của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đối với những nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra một tương lai
tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam”, ông Sang nói thêm.
Với cam kết mang lại những thay đổi có ý nghĩa cho khách hàng, đại lý và cộng đồng, Manulife
Việt Nam đã được biết đến rộng rãi thông qua vai trò là một trong những doanh nghiệp tiên
phong dẫn dắt hành trình chuyển đổi số hóa trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.
Các giải pháp như ePOS, eClaims, ePayment, eContract, ManulifeMOVE và ManuConnect đã
và đang mở ra một chương mới trong hành trình số hóa tại Việt Nam, đồng thời giúp nâng cao
mối quan hệ và thay đổi quan niệm của khách hàng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm.
Bên cạnh thành tích tập thể, Manulife Việt Nam cũng nhận được 3 danh hiệu khen thưởng
nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc đã có nhiều đóng góp cho công ty và ngành bảo hiểm
nhân thọ, bao gồm:
•
•
•

Danh hiệu “Nhà Quản lý nghiệp vụ xuất sắc của năm 2020”: Bà Lê Thị Thanh Xuân,
Lãnh đạo Chuỗi giá trị Giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Danh hiệu “Gắn bó 20 năm”: Bà Lương Hoàng Yến, Lãnh đạo Chuỗi giá trị Tham gia
bảo hiểm
Danh hiệu “Gắn bó 20 năm”:Bà Nguyễn Ý Nhi, Trưởng Bộ phận phát triển kinh doanh
kênh đại lý

“Những thay đổi tích cực trong doanh nghiệp cũng như trong toàn ngành bảo hiểm mà chúng
tôi đã tạo ra trong suốt thời gian qua là kết quả của việc có được một đội ngũ nhân viên đầy
gắn bó và luôn nỗ lực xây dựng văn hóa Chiến thắng. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ nhân viên
tài năng, năng động và luôn cam kết mang đến những dịch vụ, giải pháp và trải nghiệm tuyệt
vời cho khách hàng. Đối với tôi, giải thưởng này thể hiện sự tín nhiệm của hiệp hội đối với nhân

viên và văn hóa tại Manulife Việt Nam cũng như cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy sự
phát triển của ngành”, ông Sang cho biết.
Được thành lập vào năm 1999, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là cơ quan đại diện cho các công
ty bảo hiểm tại Việt Nam giúp hỗ trợ, cam kết thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành. Hiệp
hội thường xuyên kỷ niệm và tôn vinh những nỗ lực và sáng kiến đang được thực hiện để phát
triển thị trường bảo hiểm 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 6 năm 2021,
chúng tôi đang phụ trách quản lý hơn 1,3 nghìn tỷ đô la Canada (tương ứng 25 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.
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