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Nguồn: Báo Long An       

Ngày đăng: 24/12/2018 
Mục: Tin tức   

Hội thảo sức khỏe và giới thiệu sản phẩm “Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện” và “Lộc Trường 
Thọ Bưu Điện” 

Ngày 22/12, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) và Bưu 
điện tỉnh Long An (trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) phối hợp tổ chức Hội thảo 
“Sống vui, Sống khỏe cùng Dai-ichi Life và Bưu Điện Việt Nam” nhân dịp giới thiệu sản 
phẩm bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện và Lộc Trường Thọ Bưu Điện. 

Đến với hội thảo, khách hàng có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn Anh, 
Chuyên khoa Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM về kiến thức bệnh Tim mạch cùng với 
bí quyết để sống vui, sống khỏe. Hội thảo thu hút gần 100 khách hàng dự. 

 

Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo sức 
khỏe và giới thiệu sản phẩm “Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện” và “Lộc Trường Thọ Bưu Điện” 

tại tỉnh Long An 

Từ tháng 9 đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ 
chức các cuộc hội thảo tại 14 tỉnh, thành bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, 
Ninh Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên, Hải Phòng, Bình Định, Lâm Đồng, Khánh 
Hòa, Ninh Thuận, Đồng Tháp và Long An. Chương trình đã thu hút khoảng 1.500 khách hàng 
tham gia. Trong thời gian tới, hội thảo sẽ được tiếp tục nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành trên 
toàn quốc. 

Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc đáo của Dai-ichi Life Việt 
Nam được thiết kế riêng cho khách hàng của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, với nhiều 
quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn 
hoặc bệnh hiểm nghèo. 

Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ đóng 200% phí bảo hiểm cơ bản khi xảy ra rủi ro 
tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện mang đến cho 
khách hàng sự linh hoạt tối đa với các quyền linh hoạt đóng phí, rút hoặc vay từ giá trị tài 
khoản hợp đồng tuỳ theo khả năng tài chính. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần trả lời bốn câu hỏi 
thẩm định liên quan đến sức khoẻ và nghề nghiệp để tham gia hợp đồng bảo hiểm này. Đây là 



giải pháp bảo vệ tài chính ưu việt không chỉ mang đến cho khách hàng sự an tâm trong cuộc 
sống mà còn san sẻ gánh nặng tài chính khi rủi ro không may xảy đến. 

Bên cạnh đó, sản phẩm Lộc Trường Thọ Bưu Điện có những tính năng độc đáo như: Bảo vệ 
đến 99 tuổi với thời gian đóng phí ngắn hạn chỉ trong vòng 10 năm; quyền lợi bảo vệ toàn 
diện trước các rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; quyền lợi bảo hiểm của khách 
hàng sẽ tăng thêm nếu nguyên nhân rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn; 
ngoài ra khách hàng còn nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng khi hợp đồng đáo hạn. Và để 
tham gia Lộc Trường Thọ Bưu Điện, khách hàng chỉ cần trả lời hai câu hỏi thẩm định đơn 
giản. 

 

Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam - Trần Đình Quân cho biết: “Việc hợp tác dài hạn với 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nằm trong trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của 
Dai-ichi Life Việt Nam nhằm tạo điều kiện để mọi người dân Việt Nam đều được tiếp cận với 
các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên tiến của Công ty, đặc biệt là người dân vùng 
nông thôn và vùng sâu vùng xa. Việc giới thiệu sản phẩm Lộc Hưng Thịnh Bưu Điện và Lộc 
Trường Thọ Bưu Điện thể hiện mong muốn của Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam được đồng hành cùng khách hàng và gia đình trong việc bảo vệ sức khỏe và 
nâng cao chất lượng cuộc sống. Cuộc hội thảo thay cho lời tri ân của chúng tôi gửi đến khách 
hàng tại tỉnh Long An đã luôn tín nhiệm, ủng hộ Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam trong suốt thời gian qua và trong tương lai”. 

Trước đó, vào ngày 18/01/2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm 
độc quyền thời hạn 15 năm với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc phân 
phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang nhiều lợi ích thiết thực đến với khách hàng tại các 
vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa trên cả nước. 

Ngày 17/01/2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động Hạng Ba đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty tại Việt Nam 
(18/01/2007-18/01/2018), nhằm ghi nhận những thành tích của Công ty góp phần vào sự phát 
triển nền kinh tế Việt Nam cũng như những đóng góp cho cộng đồng. 

Trong 10 tháng đầu năm 2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh vô cùng ấn 
tượng với doanh thu phí khai thác mới tăng 56% so với cùng kỳ năm 2017, tổng doanh thu 
phí bảo hiểm tăng 49% so với cùng kỳ năm 2017./. 

 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng                    

Ngày đăng: 24/12/2018 
Mục: Xã hội         

168.820 hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích 

Thực hiện Quyết định 1048/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh về “Công bố danh 
mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công 
ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã 
trên địa bàn tỉnh”, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 825 thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; 163 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện; 63 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
thực hiện nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

Đến nay, Bưu điện tỉnh đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 168.820 hồ sơ 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Đồng thời, có 16 
sở, ban, ngành và 12 UBND huyện, thành phố ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Lâm Đồng 
thực hiện việc cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ Bưu điện công ích. 

  



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa             

Ngày đăng: 24/12/2018 
Mục: Kinh tế  

Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam:  
Tổ chức Hội thảo sức khỏe và giới thiệu sản phẩm "Lộc Trường Thọ Bưu Điện"  

tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

Ngày 23/12/2018, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) 
và Bưu điện tỉnh Khánh Hòa, trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp tổ 
chức Hội thảo “Sống vui, Sống khỏe cùng Dai-ichi Life và Bưu Điện Việt Nam” nhân dịp 
giới thiệu sản phẩm bảo hiểm Lộc Trường Thọ Bưu Điện. Đến với hội thảo, khách hàng gặp 
gỡ và trao đổi với Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Đình Phương, Trưởng khoa Nội Tổng quát, Y học Gia 
Đình, Bệnh viện FV, TP. Hồ Chí Minh về kiến thức của “Bệnh tiểu đường, các nguy cơ mắc 
bệnh hiểm nghèo và cách phòng bệnh” cùng bí quyết để sống vui, sống khỏe. Hội thảo đã thu 
hút thành công khoảng 100 khách hàng đến tham dự.  

Từ tháng 9 đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam tổ chức các buổi hội thảo tại 14 tỉnh thành bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa 
Thiên Huế, Ninh Bình, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Điện Biên, Hải Phòng, Bình Định, Lâm 
Đồng, Ninh Thuận, Long An, Đồng Tháp và Khánh Hòa. Chương trình đã thu hút khoảng 
1.500 khách hàng tham gia. Trong thời gian sắp tới, hội thảo sẽ được tiếp tục nhân rộng tại 
nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.   



 

Được biết, Lộc Trường Thọ Bưu Điện là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ độc đáo của Dai-ichi 
Life Việt Nam được thiết kế riêng cho khách hàng của Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam. 
Sản phẩm có những tính năng ưu việt như: bảo vệ đến 99 tuổi với thời gian đóng phí ngắn hạn 
chỉ trong vòng 10 năm; quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ 
vĩnh viễn; quyền lợi bảo hiểm của khách hàng sẽ tăng thêm nếu nguyên nhân rủi ro tử vong/ 
thương tật toàn bộ và vĩnh viễn là do tai nạn. Ngoài ra, khách hàng còn nhận lại toàn bộ phí 
bảo hiểm đã đóng khi hợp đồng đáo hạn. Đặc biệt, để tham gia Lộc Trường Thọ Bưu Điện, 
khách hàng chỉ cần trả lời hai câu hỏi thẩm định đơn giản. Đây là giải pháp bảo vệ tài chính 
ưu việt, không chỉ mang đến cho khách hàng sự an tâm trong cuộc sống mà còn san sẻ gánh 
nặng tài chính khi rủi ro không may xảy đến.  

Ông Trần Đình Quân, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết: “Việc hợp tác dài hạn 
với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nằm trong trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của 
Dai-ichi Life Việt Nam nhằm tạo cơ hội để mọi người dân Việt Nam đều được tiếp cận với 
các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tiên tiến của Công ty, đặc biệt là người dân vùng 
nông thôn và vùng sâu vùng xa. Việc giới thiệu sản phẩm Lộc Trường Thọ Bưu Điện thể hiện 
mong muốn của Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được đồng 
hành cùng khách hàng và gia đình nhằm mang đến an tâm tài chính và nâng cao chất lượng 
cuộc sống. Buổi hội thảo thay cho lời tri ân của chúng tôi gửi đến khách hàng tại tỉnh Khánh 
Hòa đã luôn tín nhiệm, ủng hộ Dai-ichi Life Việt Nam và Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam 
trong suốt thời gian qua và trong tương lai.”  

Trước đó, vào ngày 18/1/2016, Dai-ichi Life Việt Nam đã ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm 
độc quyền thời hạn 15 năm với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc phân 
phối các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mang nhiều lợi ích thiết thực đến khách hàng tại các 
vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa trên cả nước. 

 Trong 10 tháng đầu năm 2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả kinh doanh vô cùng ấn 
tượng với doanh thu phí khai thác mới tăng 56% so với cùng kỳ năm 2017, tổng doanh thu 
phí bảo hiểm tăng 49% so với cùng kỳ năm 2017.  

 Ngày 17/1/2018, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động Hạng Ba đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thành lập Công ty tại Việt 
Nam (18/1/2007-18/1/2018), nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công ty góp 
phần vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam cũng như những đóng góp cho cộng đồng. 



 

Nguồn: Truyền hình Hải Dương            

Ngày đăng: 24/12/2018 
Mục: Tin tức        

Bưu điện tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

Bưu điện tỉnh vừa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và triển khai 
nhiệm vụ năm 2019.            

Năm qua, Bưu điện tỉnh triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo nhu 
cầu thông tin bưu chính và phát hành báo chí của các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân. 
Số lượng, chất lượng dịch vụ hành chính công ngày càng được nâng cao; Đặc biệt việc triển 
khai các dịch vụ hành chính công tại các điểm phục vụ, góp phần tích cực vào kết quả cải 
cách thủ tục hành chính và chính sách an sinh xã hội của tỉnh. 

Trong năm 2019 tới đây, Bưu điện tỉnh tiếp tục củng cố mạng Bưu chính, bưu cục và điểm 
bưu điện văn hóa xã; tăng cường chất lượng bưu chính chuyển phát, nâng cao số lượng và 
chất lượng các dịch vụ hành chính công; Thúc đẩy kinh doanh phát triển 3 nhóm dịch vụ là 
bưu chính chuyển phat, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông; phấn đấu tổng doanh 
thu đạt 415 tỷ đồng, chênh lệch thu chi 28 tỷ đồng, thu nhập của cán bộ nhân viên tăng từ 5 
đến 7%. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Thông tin truyền thông, Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam và Công đoàn ngành biểu dương khen thưởng.  



 

Nguồn: Vietnamplus          

Ngày đăng: 24/12/2018 
Mục: Tin tức        

Bảo hiểm Thời đại số gia nhập thị trường, tập trung kênh trực tuyến 

 

Bà Hoàng Thị Yến, Giám đốc PTI Digital khẳng định, kinh doanh trên môi trường trực tuyến 
sẽ là trọng tâm của công ty thời gian tới. (Ảnh: CTV/Vietnam+) 

Công ty Bảo hiểm Thời đại số (PTI Digital), thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 
- PTI, vừa chính thức ra mắt với kế hoạch tập trung vào kênh trực tuyến. 

Phát biểu trong buổi lễ ra mắt ngày 24/12, ông Bùi Xuân Thu, Tổng Giám đốc PTI cho rằng, 
việc bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng nhiều tới doanh nghiệp, nhất 
là các đơn vị cung cấp dịch vụ như bảo hiểm. 

Ông khẳng định, việc chuyển mình, số hóa với quy trình hoạt động mới là vô cùng cần thiết. 
Điều này thúc đẩy PTI thành lập công ty con là PTI Digital.  

Nói thêm về kế hoạch sau khi ra mắt, bà Hoàng Thị Yến, Giám đốc PTI Digital cho biết, công 
ty sẽ kinh doanh trên 2 nền tảng: qua điện thoại và trên môi trường trực tuyến. Trong đó, kinh 
doanh trên môi trường trực tuyến sẽ là trọng tâm của công ty trong thời gian tới. 

Phía PTI sẽ hợp tác với các công ty công nghệ để đa dạng hóa hình thức bán hàng như ứng 
dụng gọi xe, sàn thương mại điện tử... Với việc mua trực tuyến, toàn bộ thao tác mua bảo 
hiểm sẽ được hoàn thiện, giấy chứng nhận điện tử sẽ được lập tức chuyển ngay đến cho khách 
hàng trong vài phút.  

Một số dòng sản phẩm mới được PTI tung ra dành riêng cho kênh trực tuyến là: Bảo hiểm 
hoãn chuyến bay (Delay flight), bảo hiểm hoàn hàng (Shipping return). 

Đặc biệt, với sản phẩm Delay flight, khi chuyến bay bị khởi hành chậm hơn so với dự kiến, 
khách hàng chỉ cần chụp hình thẻ lên máy bay. Ngay lập tức, hệ thống của PTI DIgital sẽ tự 
động kết nối với các hãng hàng không, kiểm tra lại thông tin, sau đó, toàn bộ số tiền bồi 
thường sẽ được chuyển đến tài khoản của khách hàng trong vòng 15 phút. 

Khách hàng sẽ được bồi thường khi chuyến bay chậm cất cánh trong thời gian từ 1 tiếng trở 
lên. Số tiền bồi thường có thể lên đến 1,6 triệu đồng. 



Qua đó, bà Yến cho rằng, thay vì các thủ tục giấy tờ phức tạp, phía PTI Digital mong muốn 
đơn giản hóa mọi thủ tục, thay đổi thói quen người sử dụng./. 

 

 


