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Generali ra mắt sản phẩm đặc biệt “VITA – Đầu Tư Như Ý” với nhiều
quyền lợi và đặc tính vượt trội nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tại
Việt Nam
Tp. HCM – 20/04/2021, Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali Việt
Nam”) chính thức ra mắt “VITA – Đầu Tư Như Ý”, sản phẩm bảo hiểm liên kết
đơn vị được thiết kế đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Generali tại
Việt Nam. Sản phẩm có đặc tính rất linh hoạt cho phép khách hàng lựa chọn
các mức độ bảo vệ khác nhau với cùng một mức phí, quyền lợi thưởng hấp
dẫn và cơ hội đầu tư sinh lời vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu của các quỹ
đầu tư do hai công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam là VinaCapital và Dragon
Capital quản lý.

Lần đầu tiên trên thị trường, với cùng một mức phí, khách hàng có thể chọn 1
trong 4 lựa chọn bảo vệ cho quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
tùy theo nhu cầu. Các lựa chọn bao gồm Bảo vệ 50, Bảo vệ 100, Bảo vệ 150, Bảo
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vệ 200, tương ứng với mức chi trả 50%, 100%, 150% và 200% số tiền bảo hiểm,
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cộng với giá trị tài khoản của hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng được bảo vệ trước
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bảo hiểm bổ trợ.
Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam
Giám đốc Truyền thông & CSR
Nguyễn Huyền My (Ms)

Generali Plaza,
43 – 45 Tú Xương, Phường 7
Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
T +84 28 6288 6888
F +84 28 6291 6308
E :info@generali-life.com.vn
www.generali-life.com.vn

VITA – Đầu Tư Như Ý cũng là sản phẩm có quyền lợi thưởng hấp dẫn hàng đầu
thị trường. Khách hàng tham gia VITA – Đầu Tư Như Ý được hưởng quyền lợi
“Món quà khởi đầu” lên đến 5% phí bảo hiểm năm, “Thưởng định kỳ” tương đương
với 4% giá trị bình quân của tài khoản cơ bản và “Thưởng đặc biệt” lên đến 400%
phí bảo hiểm năm.
VITA – Đầu Tư Như Ý cho phép khách hàng lựa chọn đầu tư linh hoạt vào các
quỹ cổ phiếu, trái phiếu tùy theo “khẩu vị đầu tư” của mình và có thể hoàn toàn
linh hoạt thay đổi kế hoạch đầu tư (chuyển đổi quỹ, rút tiền, đầu tư thêm, ngưng
đóng phí, v.v.) khi có nhu cầu. Đặc biệt, VITA – Đầu Tư Như Ý có cơ chế đầu tư
độc đáo với 4 quỹ đầu tư được quản lý bởi VinaCapital và Dragon Capital, hai
công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, nhằm tận dụng tối đa các
thế mạnh của mỗi công ty để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Ngoài việc đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch của các sản phẩm, Generali
cũng đặc biệt chú trọng thực hiện cam kết “đơn giản, hiệu quả” trong dịch vụ của
mình. Khách hàng tham gia VITA – Đầu Tư Như Ý có thể dễ dàng quản lý hợp
đồng bảo hiểm của mình và thực hiện đa số các giao dịch như cập nhật thông tin,
đóng phí, chuyển đổi quỹ, gửi yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm, v.v. mọi lúc
mọi nơi trên ứng dụng GenVita. Ngoài ra, khách hàng còn được tư vấn sức khỏe
miễn phí với đội ngũ bác sĩ dày dạn kinh nghiệm của Generali qua Alo Dr. Gen và
tham gia chương trình quà tặng khách hàng VITA-Rewards trên GenVita.
Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui
mừng đã thực hiện được dự định cho ra đời một sản phẩm đầy tính linh hoạt và
cạnh tranh vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm Generali được thành lập tại Việt Nam.
Chúng tôi rất hy vọng sản phẩm sẽ được khách hàng đón nhận và sẽ không ngừng
nỗ lực, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ, tiết kiệm, đầu tư
và chất lượng dịch vụ của người dân Việt Nam.”

GENERALI VIỆT NAM
Generali Việt Nam là thành viên của Generali, tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản
hàng đầu thế giới đến từ Italia.
Được thành lập năm 1831, Generali hiện đang có mặt tại 50 quốc gia với 70,7 tỷ Euro
doanh thu phí bảo hiểm năm 2020. Với hơn 72.000 nhân viên phục vụ 65,9 triệu khách
hàng, Generali đang dẫn đầu tại thị trường Châu Âu và có vị thế ngày càng quan trọng
tại các thị trường Châu Á và Châu Mỹ La Tinh.
Tại Việt Nam, sau 10 năm hoạt động, Generali Việt Nam đã và đang không ngừng phát
triển mạng lưới hoạt động rộng khắp với hơn 70 Tổng Đại lý (GenCasa) và Trung tâm
Dịch vụ Khách hàng, phục vụ hơn 400.000 khách hàng trên toàn quốc.
Phương châm hoạt động của Generali Việt Nam là “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng
làm trọng tâm”. Generali Việt Nam cam kết mang đến những giải pháp bảo hiểm chất
lượng hàng đầu thông qua các sản phẩm và dịch vụ ưu việt, mạng lưới phân phối rộng
lớn và trải nghiệm khách hàng vượt trội. Trong những năm qua, Generali Việt Nam liên
tục khẳng định uy tín thương hiệu và đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Riêng
trong năm 2020, Generali Việt Nam đã đạt Danh hiệu “Top 10 Doanh nghiệp có Nguồn
nhân lực Hạnh phúc” theo bình chọn của Anphabe, Giải thưởng “Chiến dịch Tiếp thị
của Năm” do Tạp chí Bảo hiểm Châu Á (InsuranceAsia News) trao tặng cho chiến dịch
“Sống Như Ý”, bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho tập thể và cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, và chứng nhận “Doanh
nghiệp vì Cộng đồng – Saigon Times CSR 2020” của Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
VINACAPITAL
VinaCapital là một trong những tập đoàn quản lý tài sản và quản lý đầu tư dày dạn
kinh nghiệm nhất tại Việt Nam với tổng tài sản quản lý trên 3,3 tỷ đô la Mỹ. Với 18
năm hoạt động, VinaCapital có kinh nghiệm đầu tư vào nhiều loại tài sản nhất trong
các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, cổ phần tư nhân,
công nghệ, bất động sản và năng lượng. Đội ngũ nhân sự hơn 170 chuyên gia nước
ngoài và Việt Nam, bao gồm 65 chuyên gia đầu tư và phân tích giàu kinh nghiệm đầu
tư, quản lý quỹ trong nước và quốc tế giúp VinaCapital thiết lập mối quan hệ kinh
doanh rộng khắp, bao gồm hơn 300 công ty và các dự án mà tập đoàn tham gia đầu
tư và quản lý. Nhờ vậy VinaCapital có nhiều nguồn thông tin nhanh chóng, chính xác
và riêng biệt để hỗ trợ các quyết định đầu tư. VinaCapital luôn tiên phong trên thị
trường trong việc giới thiệu các quỹ đầu tư và dịch vụ mới và luôn đạt kết quả đầu tư
hàng đầu trong các quỹ nước ngoài và nội địa tại Việt Nam.
DRAGON CAPITAL
Thành lập vào năm 1994, Công ty Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) là một định chế
đầu tư tài chính nhiều kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Dương.
DCVFM hiện quản lý tổng tài sản trên 4 tỷ đô la Mỹ thông qua việc đầu tư vào các
công ty niêm yết, doanh nghiệp tư nhân, thị trường trái phiếu, năng lượng sạch và thị
trường bất động sản. Bên cạnh các dịch vụ quản lý tài sản chuyên biệt cho các nhà
đầu tư tổ chức và cá nhân, DCVFM còn có bảy quỹ đại chúng sẵn sàng nhằm đáp
ứng các nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Đội ngũ năng động với khoảng 150 chuyên
viên nhiều kinh nghiệm trong và ngoài nước, đảm trách hầu hết các lĩnh vực quan
trọng của thị trường tài chính bao gồm nghiên cứu, huy động vốn, quản lý danh mục
đầu tư, và quản trị nhà đầu tư. DCVFM đã đạt được những thành tựu nhất định trong
việc giới thiệu những chuẩn mực quốc tế về nghiệp vụ tài chính và quản trị công ty
đến cộng đồng doanh nghiệp, như một phần tất yếu trong cam kết dài hạn của công
ty đối với sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.

