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Manulife Việt Nam được vinh danh là “Công ty Bảo hiểm của Năm” 

Manulife Việt Nam vừa được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm” tại Giải thưởng Asia Trusted Life 
Agents & Advisers Awards 2022 lần thứ 7 năm 2022. 
   
Mang về huy chương danh giá tại sự kiện uy tín của ngành, giải thưởng này nhằm tôn vinh những tư vấn 

viên và đại lý bảo hiểm nhân thọ tốt nhất trên toàn Châu Á.  

Chiến thắng này ghi nhận một năm 2021 đầy thành công của Manulife Việt Nam đồng thời thể hiện cam kết 

bền vững của Công ty trong việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ tư vấn viên, thúc đẩy chuyển đổi số hóa cũng 

như mục tiêu mang đến những trải nghiệm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 

Chị Trần Thị Hải Yến - tư vấn viên của Manulife Việt Nam - cũng được vinh danh là “Quản lý kinh doanh bảo 

hiểm mới của năm” nhờ vào thành tích xuất sắc về doanh số và tuyển dụng, cùng phẩm chất lãnh đạo, tính 

chuyên nghiệp và sự tận tụy với ngành. 

“Giải thưởng này không chỉ là biểu trưng cho thành tích xuất sắc mà còn là sự tôn vinh ngành bảo hiểm 

nhân thọ, thể hiện niềm đam mê của chúng tôi trong việc cung cấp sự tư vấn và các giải pháp tài chính 

chuyên nghiệp. Trở thành “Công ty bảo hiểm của năm” là minh chứng cho những cống hiến không ngừng 

nghỉ đến từ đội ngũ tư vấn viên, nhân viên và những đối tác tận tâm của chúng tôi”, ông Sang Lee, Tổng 

Giám đốc Manulife Việt Nam chia sẻ. 

 

Ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Manulife Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải trực tuyến của sự kiện 

Là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn nước ngoài đầu tiên trên thị trường thuộc tập đoàn tài chính đến từ 

Canada, Manulife Việt Nam tự hào quản lý đội ngũ hơn 60.000 tư vấn viên đồng thời dẫn đầu về doanh thu 

phí khai thác mới (FYP) trong 6 tháng đầu năm 2022.  

“Chúng tôi vô cùng tự hào về vai trò tiên phong của công ty trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của 

ngành. Chúng tôi cũng tự hào về đội ngũ tư vấn viên và các cá nhân tiêu biểu như chị Trần Thị Hải Yến, 
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những người đã trực tiếp đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế và giúp xây dựng một dân tộc Việt 

Nam vững mạnh hơn, kiên cường hơn”, ông Robert, Giám đốc điều hành Hệ thống đại lý của Manulife Việt 

Nam cho biết. 

 

Chị Trần Thị Hải Yến được vinh danh "Quản lý kinh doanh bảo hiểm mới của năm" 

Bên cạnh hai giải thưởng trên, tư vấn viên Nguyễn Đức Dương của Manulife  cũng được đề cử là ‘Tư vấn 

viên bảo hiểm mới của năm’. Đồng thời, Ngân hàng đối tác Techombank cũng lọt vào danh sách chung kết 

hạng mục ‘Đối tác ngân hàng của năm’. 

Được tổ chức bởi Asia Advisers Network, Asia Insurance Review và LIMRA, giải thưởng Asia Trusted Life 

Agents & Advisers Awards 2022 đã nhận được hơn 200 đơn đề cử từ 12 thị trường trong khu vực cho các 

hạng mục.  

 

___________________________ 

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 1.5 triệu khách hàng, gần 60.000 tư vấn viên và các đối tác chiến lược 

phân phối sản phẩm bảo hiểm cùng mạng lưới 87 văn phòng trên khắp cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 



    
   

 
INTERNAL 

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 Tập đoàn Tài chính 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. Thông qua Manulife Investment Management - thương hiệu toàn cầu của chúng tôi trong lĩnh 

vực quản lý tài sản, 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 trên toàn thế giới. Vào cuối năm 2021, chúng tôi có hơn 38.000 nhân viên, 119.000 đại lý và hàng 

nghìn đối tác phân phối, phục vụ hơn 33 triệu khách hàng. Với hơn 160 năm hoạt động, chúng tôi liên tục mở rộng 

mạng lưới tại Châu Á, Canada và Hoa Kỳ. Chúng tôi giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã 'MFC' tại Toronto, 

New York và Philippine, và mã “945” trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Trong vòng 12 tháng trước đây, chúng tôi 

cũng đã chi trả yêu cầu bồi thường bảo hiểm hơn 32,7 tỷ đô la Canada cho khách hàng. Các sản phẩm và dịch vụ có 

thể khác nhau ở từng thị trường. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập manulife.com. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Thông tin liên hệ: 
 
Linh Võ                                                                       Hương Cao 

Trưởng phòng Truyền thông Đối ngoại                Chuyên viên Truyền thông Đối ngoại                  

Phone: +84-363-893-414                                        Phone: +84-393-619-099 

Email: linh_vo_tm@manulife.com                        Email: nguyen_mh_cao@manulife.com  
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