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Thông điệp từ Ban Lãnh đạo

Quý Khách hàng kính mến,

Chào mừng Quý khách đến với Bản tin 
Khách hàng Số 2, tháng 5/2021 của Dai-ichi 
Life Việt Nam. Trong Bản tin kỳ này, tôi 
hân hạnh chia sẻ với Quý khách những 
thông tin nổi bật của Công ty trong thời 
gian qua.  
Nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng 
của khách hàng, ngày 1/3/2021, Dai-ichi Life 

Việt Nam đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm bổ sung Bảo hiểm 
Tai nạn Cao cấp, góp phần mang đến lá chắn bảo vệ tối ưu, 
tạo nên vòng tròn kết nối yêu thương trọn vẹn cho cuộc sống 
khách hàng và những người thân yêu.

Bên cạnh đó, với nỗ lực đa dạng hóa các kênh thanh toán nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, lần lượt trong tháng 1 
và tháng 4 năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức 
kết nối với Ví điện tử MoMo và Payoo, qua đó giúp khách hàng 
trải nghiệm nhiều phương thức thanh toán mới linh hoạt, 
thuận tiện và phù hợp xu hướng hiện đại. 

Công ty cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với HUTECH Education 
– tổ chức giáo dục quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, để mang đến 
cho con em của Quý khách hàng cơ hội tiếp cận, trải nghiệm các 
chương trình đào tạo chất lượng cao với chi phí hợp lý thông qua 
việc phát triển các giải pháp bảo hiểm nhân thọ kết hợp với quyền 
ưu tiên tuyển sinh và các chương trình khuyến học khác. 

Tôi vui mừng thông báo, chương trình khuyến mại “Mừng tuổi 14 
- Lộc vàng trao tay” của Dai-ichi Life Việt Nam, được triển khai 
từ 1/10 đến 31/12/2020, với 340 giải thưởng “Vàng SJC 999.9” 
trị giá hơn 9 tỷ đồng đã kết thúc thành công tốt đẹp. Lễ trao giải 
đã được tổ chức với hình thức cầu truyền hình đồng thời tại Hà Nội 
và TP. HCM vào ngày 6/3/2021. Chúng tôi xin chúc mừng tất cả  
khách hàng đã may mắn trúng thưởng trong chương trình 
khuyến mại đặc biệt này.

Không ngừng mang đến cho khách hàng các giá trị cộng thêm 
hấp dẫn bên cạnh các giải pháp bảo vệ tài chính ưu việt, trong 
Quý 1/2021, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục ra mắt hai Chương trình 
khuyến mại – “Xuân An Khang” và “Khỏe để kết nối, Khỏe để 
yêu thương” với 24.000 quà tặng có tổng trị giá 7,6 tỷ đồng. 

Cùng với các hoạt động kinh doanh sôi nổi, Quỹ Vì cuộc sống 
tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp 
“Kết nối triệu yêu thương” thông qua các chương trình xã hội- 
từ thiện ý nghĩa với tổng số tiền tài trợ 1 tỷ 850 triệu đồng 

trong Quý 1/2021 bao gồm: Tài trợ 600 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ 
Trẻ em Việt Nam để trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn, Bàn giao Công trình Giếng khoan nước sạch và 
Nhà vệ sinh trị giá 290 triệu đồng tại tỉnh Quảng Bình; Tặng 1.400 
suất học bổng và áo ấm  trị giá 910 triệu đồng cho 1.400 học sinh 
tại 14 địa phương trên cả nước, Tặng 50 suất quà Tết trị giá 
50 triệu đồng cho người nghèo quận Phú Nhuận.

Những thành tích nổi bật của Dai-ichi Life Việt Nam trong kinh doanh 
và những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng đã được ghi nhận 
qua các giải thưởng uy tín: “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam”; “Top 10 Sản phẩm Vàng – Dịch vụ Vàng Việt Nam”; 
“Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam”; “Top 500 
Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”. 

Kính thưa Quý Khách hàng, 

Chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn tài chính và gắn kết 
tình yêu thương gia đình Việt là các giá trị nhân văn cốt lõi mà 
Dai-ichi Life Việt Nam hướng đến. Công ty tiếp tục đẩy mạnh 
phát triển các giải pháp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trọn đời 
bên cạnh sứ mệnh bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng và 
gia đình, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp “Kết nối triệu 
yêu thương” thông qua các chương trình và sáng kiến hỗ trợ 
cộng đồng.   

Đặc biệt, để chào đón mốc son phục vụ 4 triệu khách hàng trong 
năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam vừa triển khai Chương trình 
tri ân “Chào mừng 4 triệu Khách hàng”, bắt đầu từ ngày 
05/05/2021 đến ngày 30/09/2021, với hơn 400 giải thưởng 
“Vàng SJC 999.9” vô cùng hấp dẫn có tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, hướng đến Kỷ niệm chặng đường 15 năm đồng hành 
cùng người dân Việt (18/1/2007 - 18/1/2022), Công ty tổ chức 
Giải Đi/ Chạy bộ trực tuyến “Dai-ichi – Cung Đường Yêu Thương” 
nhằm xây dựng lối sống tích cực, chủ động rèn luyện, chăm sóc 
sức khỏe và tinh thần vì cộng đồng.

Thay mặt Công ty, tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ 
và đồng hành của Quý khách hàng trong thời gian qua. 
Kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình thật nhiều Sức khỏe, 
Hạnh phúc và Thành công.

Trân trọng,

Trương Minh Tâm
Phó Tổng Giám đốc Công nghệ và Dịch vụ Bảo hiểm 
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Hướng đến cột mốc phục vụ 4 triệu Khách hàng, Dai-ichi Life Việt Nam vừa triển khai Chương trình tri ân “Chào mừng 
4 triệu Khách hàng”, bắt đầu từ ngày 05/05/2021 đến ngày 30/09/2021, với hơn 400 giải thưởng “Vàng SJC 999.9” vô cùng 
hấp dẫn có tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. 

Chương trình tri ân “Chào mừng 4  triệu Khách hàng” dành cho tất cả khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc 
có Hợp đồng Bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại trên và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của chương trình. 
Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

Thông tin chi tiết chương trình, Khách hàng có thể truy cập www.dai-ichi-life.com.vn, 
Facebook Fanpage “Dai-ichi Life Việt Nam”, hoặc 
liên hệ Đường dây nóng (028) 3810 0888 - bấm phím 1.

Suốt hành trình hơn 14 năm hoạt động với triết lý kinh doanh 
“Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam luôn nỗ lực cải tiến, 
đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng 
như mang đến những giá trị khác biệt cho Khách hàng. 
Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và 
chăm sóc sức khỏe toàn diện, chương trình đặc biệt chào đón 
sự kiện quan trọng đầy ý nghĩa này không những thay lời tri ân 
của Dai-ichi Life Việt Nam mà còn thể hiện mong muốn tiếp tục 
mang đến cho Khách hàng nhiều giá trị cộng thêm hấp dẫn - 
Lộc Vàng may mắn tốt đẹp.

Đây là chương trình khuyến mại thứ 3 trong năm 2021, ngay sau thành công 
của hai chương trình khuyến mại “Xuân An Khang” và “Khỏe để kết nối, 
Khỏe để yêu thương” với tổng giá trị quà tặng hơn 7,5 tỷ đồng. 

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN 
“CHÀO MỪNG 4 TRIỆU KHÁCH HÀNG”

GIẢI THƯỞNG SỐ LƯỢNG NỘI DUNG GIẢI THƯỞNGSTT
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Giải Kim Cương 

Giải Vàng 

Giải Titan

Giải Bạc 

Giải Đồng

Giải Tri Ân 

Giải Phát Lộc   
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370
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10 lượng Vàng miếng SJC 999.9

05 lượng Vàng miếng SJC 999.9

03 lượng Vàng miếng SJC 999.9

01 lượng Vàng miếng SJC 999.9

05 chỉ Vàng miếng SJC 999.9

01 chỉ Vàng miếng SJC 999.9

02 chỉ Vàng miếng SJC 999.9

Hơn 400 giải thưởng Vàng SJC 
hấp dẫn với tổng giá trị trên 4,5 tỷ đồng



• Dễ dàng thực hiện:

- Miễn phí tham gia

- Có thể đi/chạy bộ 
mọi lúc, mọi nơi

• Kết nối và lan tỏa những 
giá trị tốt đẹp:

- Kết nối với cộng đồng 
chạy bộ/yêu thể thao

- Lan tỏa tinh thần sống 
khỏe và hỗ trợ người dân 
có hoàn cảnh khó khăn

• Ghi nhận & tưởng thưởng:

- Được trao tặng chứng nhận/ 
huy chương khi hoàn tất thử 
thách của Giải

- Cơ hội nhận các giải thưởng 
hấp dẫn dành cho những 
thành viên đạt thành tích cao 
hoặc đáp ứng các tiêu chí về 
giải thưởng của Giải

• Rèn luyện sức khỏe:

- Khỏe mạnh thể chất

- Sảng khoái tinh thần

“Dai-ichi - Cung Đường Yêu Thương” là Giải đi/chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng do Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN) tổ chức.
 
Giải hoàn toàn miễn phí và dành cho tất cả mọi người trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhằm cổ vũ lối sống khỏe mạnh và 
tinh thần vì cộng đồng. Với mỗi km mà người tham gia đạt được, DLVN sẽ đóng góp 1.000 đồng vào Quỹ “Vì Cuộc Sống 
Tươi Đẹp” nhằm hỗ trợ cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài ra, Giải còn là chương trình đặc biệt hướng tới hai cột mốc quan trọng: chào đón khách hàng thứ 4 triệu của DLVN 
trong năm 2021 và đánh dấu chặng đường 15 năm (tháng 01/2022) DLVN đồng hành cùng người dân Việt.

Thông tin về Giải, bao gồm cách thức tham gia và cơ cấu giải, sẽ được cập nhật đến Quý khách trong thời gian tới.
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“DAI-ICHI - CUNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG”
    GIẢI ĐI/CHẠY BỘ TRỰC TUYẾN

Hoạt động của Công ty

LÝ DO BẠN NÊN THAM GIA “DAI-ICHI – CUNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG”
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 
KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG TỔNG ĐẠI LÝ 
THỨ 4 TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 
Ngày 2/4/2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức 
khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Đức Trọng tại Số 16 
Duy Tân, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, Dai-ichi Life Việt Nam có 
270 Văn phòng và Tổng Đại lý hoạt động trên toàn quốc.

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM VÀ HUTECH EDUCATION
KÝ KẾT ĐỐI TÁC GIÁO DỤC CHIẾN LƯỢC

Ngày 18/3/2021, tại TP. HCM, Dai-ichi Life Việt Nam và 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục HUTECH 
(HUTECH Education) đã long trọng tổ chức Lễ ký kết 
đối tác giáo dục chiến lược. Chương trình hợp tác này sẽ 
mang đến cho con em của Quý khách hàng Dai-ichi Life 
Việt Nam cơ hội tiếp cận, trải nghiệm các chương trình 
đào tạo chất lượng cao với chi phí hợp lý tại các 
trường trực thuộc HUTECH Education ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Dai-ichi Life Việt Nam cũng 
đồng thời ký kết hợp đồng hợp tác với Trường 
Mầm non Ngôi sao Tuổi thơ (KinderStar) và Trường 
Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School), là 
hai trường thành viên của HUTECH Education, để 
triển khai chương trình khuyến học đặc biệt dành riêng 
cho con em của Quý khách hàng của Dai-ichi Life 
Việt Nam. 

Nhân dịp khai trương văn phòng mới, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam đã trao 
20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Đức Trọng. 

Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam chính thức khai trương Văn phòng Tổng Đại lý tại huyện Đức Trọng.

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam (phải) và 
Ông Kiều Xuân Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc HUTECH Education cùng ký kết bảng Ghi nhớ Đối tác Giáo dục Chiến lược.

“DAI-ICHI - CUNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG”
    GIẢI ĐI/CHẠY BỘ TRỰC TUYẾN

Ngày 2/4/2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức 
khai trương Văn phòng Tổng Đại lý Đức Trọng tại Số 16 
Duy Tân, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, Dai-ichi Life Việt Nam có 
270 Văn phòng và Tổng Đại lý hoạt động trên toàn quốc.
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DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM RA MẮT 
HAI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TRỊ GIÁ 7,6 TỶ ĐỒNG
Trong 3 tháng đầu năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã ra mắt hai chương trình 
khuyến mại đặc biệt - “Xuân An Khang” và “Khỏe để kết nối, Khỏe để yêu thương”, 
giúp khách hàng chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình để bảo vệ 
toàn diện cho tổ ấm của mình.

LỄ TRAO GIẢI
CHƯƠNG TRÌNH “MỪNG TUỔI 14 – LỘC VÀNG TRAO TAY”

Ngày 6/3/2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cho các khách hàng may mắn trúng thưởng 
chương trình khuyến mại “Mừng tuổi 14 – Lộc Vàng trao tay” với hình thức cầu truyền hình đồng thời 
tại Văn phòng công ty ở TP. HCM và Hà Nội. Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam đã chúc mừng 
và trao thưởng cho khách hàng tham gia chương trình và may mắn trúng giải.

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem thêm tại link: http://bit.ly/dlvn-locvangtraotay

Chủ nhân của Giải Đặc biệt, 10 lượng Vàng SJC hạnh phúc trong ngày nhận thưởng.
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Nâng bước gia đình – Vững bước tương lai

BẢO HIỂM TAI NẠN CAO CẤP

GẤP ĐÔI
BẢO VỆ

Giúp an tâm 
trên các hành trình và 

tại nơi
công cộng

HỖ TRỢ
VIỆN PHÍ

200.000 đồng/
mỗi ngày

THỜI HẠN
BẢO VỆ

Đến 75 tuổi

BẢO VỆ
ĐA DẠNG
Các loại thương tật và 

trọn vẹn các mức độ 
thương tật với 

mức phí hợp lý

“Bảo hiểm Tai nạn Cao cấp” được Dai-ichi Life Việt Nam cho 
ra đời mang sứ mệnh bảo vệ Khách hàng và người thân trước 
những rủi ro tai nạn, đồng thời trở thành chỗ dựa tài chính 
vững chắc. 

Được tích hợp vào sản phẩm chính, mang đến những giá trị 
quyền lợi thiết thực hướng đến bảo vệ Khách hàng trên mọi 
hành trình.

Chọ� �hủ độn� �ảo vệ c�o �ản ��ân �à �i� đìn� 
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1,3 triệu vụ tai nạn khiến 32.000 người tử vong. Trong năm 2019 Tai nạn Giao thông 
đã làm 7.624 người tử vong và Tai nạn Đuối nước cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 trẻ em.

Với sự quan sát cuộc sống tỉ mỉ, lấy sự an toàn và hạnh phúc của khách hàng làm trọng tâm để phát triển sản phẩm, 
Dai-ichi Life Việt Nam đã gia tăng mở rộng quyền lợi với mức phí không đổi. 

Khách hàng có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình với các quyền lợi vượt trội:

Cùng sự nỗ lực không ngừng từ đội ngũ cán bộ nhân viên, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết đồng hành và gắn bó dài lâu 
cùng Khách hàng, thông qua việc nâng cấp và mở rộng sản phẩm ngày càng ưu việt hơn nhằm giúp Khách hàng 
hạn chế tối đa rủi ro về tài chính, để sống khỏe và hạnh phúc.

Tử vong do tai nạn 100% 
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn 100% 
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 2% - 75% tùy mức độ thương tật 
Phỏng (bỏng) do tai nạn 10% - 100% tùy mức độ phỏng 
Thương tật tạm thời do tai nạn 2% - 10% tùy mức độ thương tật 
Gãy xương do tai nạn 1% - 10% tùy mức độ thương tật 

 

SỰ KIỆN BẢO HIỂM QUYỀN LỢI CHI TRẢ (TỶ LỆ % SỐ TIỀN BẢO HIỂM)
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ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN – NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI, AN TOÀN
Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN) luôn hướng tới đa dạng hóa các kênh đóng phí, đặc biệt là kênh trực tuyến, để mang đến cho 
Khách hàng sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. DLVN đã chính thức hợp tác với hai đối tác thanh toán lớn là MoMo 
(tháng 01/2021) và Payoo (tháng 04/2021).

Nhanh gọn với Ví điện tử MoMo – “Tặng 100.000đ khi thanh toán phí bảo hiểm lần đầu qua MoMo”
Với ví điện tử MoMo, Khách hàng có thể thanh toán phí bảo hiểm một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Đặt biệt, 
Khách hàng có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho giao dịch thanh toán đầu tiên qua MoMo, 
hãy cùng tìm hiểu thêm nhé! 

• Thời gian: 16/3/2021 – 16/6/2021

• Đối tượng: Khách hàng lần đầu thanh toán phí 
bảo hiểm DLVN trên Ví MoMo.

• Quà tặng: 01 thẻ quà tặng trị giá 100.000đ 
(áp dụng cho lần đầu tiên đóng phí bảo hiểm DLVN 
trên ví MoMo với hóa đơn từ 1.000.000đ trở lên).

Cách thức nhận quà:
- Bước [1]: Đăng nhập Ví MoMo >> Mục Ưu đãi >> Nhập mã “DAIICHI”.
- Bước [2]: Ví MoMo thông báo nhận quà thành công. Bạn có thể bấm vào “XEM QUÀ NGAY” để tham khảo thông tin chi tiết 

thẻ quà và sử dụng.

Tham khảo chi tiết tại: https://tinyurl.com/ypwh62ru

Thuận tiện hơn với kênh thanh toán phí mới – hệ thống PAYOO!
Với Payoo, việc đóng phí trở nên thoải mái và linh động khi có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi, đơn giản và tiết kiệm 
thời gian.

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán phí qua Payoo bằng nhiều hình thức:

• Tại nhiều cửa hàng siêu thị tiện lợi phổ biến

Quý Khách hàng tham khảo thêm các kênh đóng phí của Dai-ichi Life Việt Nam tại đường dẫn: 
https://www.dai-ichi-life.com.vn/vi-VN/huong-dan-nop-phi-bao-hiem/310/

(tra cứu nhanh địa điểm các cửa hàng tại: https://www.payoo.vn/diem-giao-dich) 

• Hay các siêu thị điện máy, như

Đóng phí qua ứng dụng Payoo 
trên thiết bị di động

Đóng phí qua website Payoo
https://bill.payoo.vn/

Đóng phí trực tiếp bằng tiền mặt 
tại hơn 2.400 cửa hàng liên kết với 

Payoo toàn quốc 
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Chỉ cần “ALO ĐƯỜNG DÂY NÓNG” là “ĐỔI ĐIỂM NHANH CHÓNG” 
Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu” được Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt từ 
ngày 02/05/2013 đến nay đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và đón nhận từ Quý Khách hàng. Tính đến 
cuối Quý 01 năm 2021, tổng số điểm thưởng tích lũy cho Khách hàng tham gia bảo hiểm với Dai-ichi Life 
Việt Nam đã đạt đến 338.000.000 điểm (tương đương 338 tỷ đồng). 

Nhằm mang đến cho Quý khách những trải nghiệm tốt nhất, bên cạnh 2 hình thức yêu cầu 
đổi điểm hiện nay là gửi “Phiếu yêu cầu” về công ty hoặc yêu cầu trực tuyến trên Dai-ichi 

Connect, kể từ ngày 02/04/2021 Quý Khách hàng có thể yêu cầu đổi điểm thưởng 
bằng cách gọi đến Tổng đài dịch vụ Khách hàng (028) 3810 0888.

Với hình thức mới này, giờ đây chỉ bằng một cuộc điện thoại, Quý khách đã có thể 
yêu cầu chuyển điểm sang đóng phí bảo hiểm/hoàn trả tạm ứng hoặc 

để đổi thẻ điện thoại cho số điện thoại Bên mua bảo hiểm 
đã đăng ký/cập nhật với Dai-ichi Life 

Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam tự hào là Công ty đầu tiên 
trong ngành Bảo hiểm nhân thọ triển khai 
chương trình độc đáo này nhằm mang đến 
cho Quý khách nhiều giá trị cộng thêm 
bên cạnh những Quyền lợi bảo hiểm của 
Hợp đồng. 

DAI-ICHI CONNECT PHIÊN BẢN MỚI SẮP RA MẮT
Trong xu thế số hóa, Dai-ichi Connect trở thành nền tảng đặt biệt quan trọng cung cấp các 
dịch vụ và tiện ích thiết thực để mang đến cho Quý Khách hàng các trải nghiệm thú vị.

Trong thời gian vừa qua Dai-ichi Life Việt Nam đã nỗ lực cải tiến và 
phát triển thêm các tính năng, tiện ích với giao diện sinh động hơn. 
Dai-ichi Connect phiên bản mới sẽ sớm ra mắt để phục vụ Quý Khách hàng.

Hãy cùng chờ đón và trải nghiệm một Dai-ichi Connect “quen mà lạ” nhé!
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Sứ mệnh "Vì cuộc sống tươi đẹp"

TÀI TRỢ 600 TRIỆU ĐỒNG 
CHO QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM VIỆT NAM 
Ngày 10/1/2021, tại Hà Nội, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp 
của Dai-ichi Life Việt Nam đã trao tấm séc 600 triệu 
đồng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để phối hợp 
triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em trong 
năm 2021.

TRAO HỌC BỔNG VÀ ÁO ẤM CHO HỌC SINH VÙNG CAO
Với mong muốn tiếp sức đến trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 
trong Quý 1/2021, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam đã 
trao 1.400 suất học bổng và 1.400 áo ấm trị giá hơn 910 triệu đồng cho 
1.400 học sinh tại 14 tỉnh: Tuyên Quang (20/1), Đắk Lắk (26/1), Sơn La (29/1), 
Thanh Hóa và Hà Giang (2/2), Lâm Đồng (19/2), Yên Bái (23/2), Lạng Sơn (12/3), 
Cao Bằng (13/3), Bắc Kạn (14/3), Đắk Nông (17/3), Gia Lai (19/3), Kon Tum (23/3), 
Nghệ An (27/3). Chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được Quỹ triển khai 
tại nhiều địa phương khác trên cả nước trong thời gian sắp tới. 

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ VỆ SINH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Ngày 23/1/2021, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp 
của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Quỹ 
Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức lễ bàn giao 
Công trình Giếng khoan nước sạch và Nhà vệ sinh 
trị giá 290 triệu đồng cho trường Mầm non 
Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, 
giúp cung cấp nguồn nước sạch và môi trường 
sinh hoạt vệ sinh cho hơn 800 học sinh và 
giáo viên tại trường. 

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
Dai-ichi Life Việt Nam đã đến thăm, trao tận tay những 

phần quà học bổng và áo ấm cho các em học sinh

Ông Phùng Đắc Lộc (thứ 3 từ trái qua) - Giám đốc Đối ngoại kiêm 
Giám đốc Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Dai-ichi Life Việt Nam cùng 

đại diện trường Mầm non Quảng Sơn chụp hình lưu niệm trong ngày bàn giao.

Niềm vui của các em nhỏ trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Ban, 
huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  trong ngày nhận học bổng và áo ấm.

Ông Ngô Việt Phương - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Dai-ichi Life Việt Nam, ân cần 
trao học bổng và áo ấm cho các em học sinh tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trái) và ông 
Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, tiếp nhận tấm séc 600 triệu 
đồng từ ông Trần Thanh Tú, Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Pháp chế và Đối ngoại, 
Dai-ichi Life Việt Nam. 
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Tự hào Dai-ichi Life Việt Nam

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM 
VINH DỰ NHẬN NHIỀU GIẢI THƯỞNG TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Trong 4 tháng đầu năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam 
đã được vinh danh trong: “Top 500 Doanh nghiệp 
lớn nhất Việt Nam (VNR500)”; “Top 500 Doanh nghiệp 
tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (FAST 500)”; 
“Top 10 Sản phẩm Vàng – Dịch vụ Vàng Việt Nam”; 
Chương trình Rồng Vàng với danh hiệu “Công ty 
bảo hiểm nhân thọ hàng đầu”. 

Các giải thưởng uy tín mang tầm quốc gia này là sự 
ghi nhận những thành tích xuất sắc của Dai-ichi Life 
Việt Nam tại thị trường bảo hiểm trong nước, cũng 
như những đóng góp thiết thực của Công ty vào sự 
tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Seigo Fujimaru - Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm 
Phó Tổng Giám đốc Hành chính Tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam, 
nhận giải “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020”.

Ông Ngô Việt Phương – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Dai-ichi Life Việt Nam, 
nhận giải “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”.

Ông Trần Thanh Tú – Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Pháp chế và 
Đối ngoại Dai-ichi Life Việt Nam, nhận giải 

“Top 10 Sản phẩm Vàng – Dịch vụ Vàng Việt Nam 2020”.

Ông Trần Thanh Tú – Phó Tổng Giám đốc Pháp lý, Pháp chế và 
Đối ngoại Dai-ichi Life Việt Nam, nhận Cúp vinh danh tại 

chương trình Rồng Vàng ngày 26/4/2021.
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Mọi người đều khỏe - Nhà nhà an vui

LÀM THẾ NÀO KIỂM SOÁT SỰ CĂNG THẲNG?

Phân tích 
nguyên nhân gốc rễ

Tâm sự với người 
mà bạn tin cậy

Viết ra vấn đề của bản thân và 
từng bước tháo gỡ

Không làm việc quá sức

Biến khủng hoảng 
thành cơ hội

Hãy để mọi chuyện 
diễn ra theo lẽ tự nhiên

Chanh: có chứa axit citric giúp 
giảm đau họng

Me: giúp làm ẩm cổ họng và làm dịu các 
cơn đau, rát cổ

Dứa: kháng viêm và có tác dụng diệt khuẩn

Chuối: chứa nhiều vitamin B6-B12, vitamin C và các khoáng chất 
khác, giúp tăng cường sức đề kháng đồng thời làm dịu cổ họng, 
giúp dễ nhai nuốt hơn

Cam: vị chua nhẹ của cam giúp làm giảm đau họng, 
đồng thời bổ sung Vitamin C giúp tăng cường sức 
đề kháng 

CÁC LOẠI TRÁI CÂY                  GIÚP GIẢM ĐAU HỌNG 
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Văn hóa và đời sống Nhật Bản

Mùa hè ở xứ sở mặt trời mọc không chỉ hút hồn du khách bằng vẻ đẹp của sắc nắng vàng tràn ngập khắp 
không gian, những lễ hội pháo hoa rực rỡ, hay vẻ rực rỡ bừng sáng của hoa cỏ mùa hè xen lẫn những con đường 
rợp bóng cây xanh, mà còn ở những món ăn thanh mát và hấp dẫn giúp “giải nhiệt” ngày hè nóng bức của 
người Nhật.

1. Món Mỳ trong tô đá lạnh
Dù chỉ mới được phát minh thời gian gần đây bởi một nhà hàng tại Kyoto nhưng 
món mỳ đựng trong tô đá lạnh này đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của 
phần lớn thực khách trong và ngoài nước. Hiện nay nó trở nên rất phổ biến 
có mặt hầu hết trong thực đơn của rất nhiều nhà hàng, quán mỳ tại Nhật Bản.

Điểm độc đáo là những sợi mỳ, cùng nước dùng thay vì được đựng trong tô thì nó 
được chứa trong một chiếc tô, bát làm bằng đá lạnh trong suốt, làm lạnh một 
cách tự nhiên nhưng không mất đi vị ngọt thơm và ngon của nước dùng. 
 

2. Món Lươn nướng (Unagi)
Với thành phần dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin và chất khoáng, 
món lươn nướng được xem là món ăn giải nhiệt mùa hè, tăng cường sinh lực,  
giúp người bệnh mau hồi phục, và được tiêu thụ nhiều nhất trong ba 
tháng hè tại Nhật. Được cảm nhận thịt lươn mềm mại, được tẩm ướp hài hòa 
ăn cùng nước chấm Teriyaki và cơm trắng đúng là số một.
 

3. Đậu phụ lạnh Hiyayakko
Tiếp theo là món đậu phụ cắt khối, ăn lạnh với hành lá, gừng, khô cá bào và 
một ít nước tương Shoyu. Vị thanh tao mát lạnh của đậu phụ được nhấn nhá với 
nước tương đậm đà, kèm cá bào tan trên lưỡi nhẹ nhàng khiến Hiyayakko 
trở thành một trong những món ăn mùa hè đơn giản mà ngon lành một cách 
ấn tượng.  

 4. Bánh Mochi giọt nước (Mizu Shingen Mochi)
Nhắc tới ẩm thực mùa hè Nhật Bản, không thể không nhắc tới những món 
tráng miệng độc đáo đặc trưng và đầy tinh tế. 

Mochi giọt nước là món bánh truyền thống của người Nhật. Bánh có dạng 
viên tròn, trong vắt như một giọt sương khổng lồ, có thể được cách điệu với 
hoa anh đào nhẹ nhàng. Bánh có vị ngọt thanh nhẹ như nước, thưởng thức 
cùng sốt đường nâu và bột đậu nành rang khiến bao thực khách say lòng. 
 

5. Đá bào Kakigori
Không còn gì thích hơn khi tận hưởng một ly đá tuyết vào ngày hè nóng bức. 
Kakigori - đá tuyết Nhật Bản bao gồm đá xay nhuyễn mịn như bông tuyết, 
rưới thêm sữa, si rô trái cây và đôi khi thêm một ít đậu đỏ, viên gạo nếp, ăn rất 
vui miệng.
 

(Sưu tầm)

THƯỞNG THỨC HƯƠNG VỊ ẨM THỰC MÙA HÈ CỦA NHẬT BẢN
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Góc thư giãn 

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau để được phục vụ: 

Thời gian phục vụ  Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 08:00 - 17:30
   Thứ Bảy: từ 08:00 - 12:00
Đường dây nóng  (028) 38 100 888 - Bấm phím 1 
Email    Customer.services@dai-ichi-life.com.vn 
Trụ sở chính   Tòa nhà DAI-ICHI LIFE
   149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Hoặc bất kỳ Văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam/Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam!

Thử thách kỳ này: 
Cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, chúng ta cần tuân thủ những biện pháp chống dịch cơ bản theo “Thông điệp 5K” 
để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Vậy, 5 biện pháp phòng, chống dịch được nhắc tới trong “Thông điệp 5K” là gì? 

Chọn 5 trong số 7 đáp án dưới đây, không cần sắp xếp theo thứ tự (Ví dụ: A, C, D, B, E) và gửi về cho Dai-ichi Life Việt Nam 
theo địa chỉ: customer.services@dai-ichi-life.com.vn. 

200 phần thưởng với số tiền thưởng là 100.000 đồng/ phần thưởng đang chờ 200 Quý Khách có đáp án đúng, 
nhanh nhất và hợp lệ. 

Ghi chú:
- Tiền thưởng sẽ được quy đổi thành điểm thưởng và ghi nhận trong tài khoản điểm thưởng tích lũy của Bên mua bảo hiểm theo 

Chương trình tích lũy điểm thưởng “Gắn bó dài lâu”.
- Đáp án hợp lệ là đáp án được xác định thời gian kể từ lúc Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam được gửi qua email của Khách hàng đến 

khi Công ty nhận được đáp án.
 

Kính mời Quý khách tham gia giải đáp câu đố của Bản tin Dai-ichi Life Việt Nam Số 2 năm 2021 này nhé!

Vừa vui lại được quà thì còn gì bằng! 

Thông Điệp 

5K?

?
??

?

A. Khẩu trang

B. Không tiếp xúc

C. Khử khuẩn

D. Không tụ tập

E. Không ra khỏi nhà

F. Khoảng cách

G. Khai báo y tế



Góc thư giãn 

Chúng tôi xin chúc mừng 200 Quý khách hàng sau đây đã nhận giải thưởng của mục Giải đáp câu đố Bản tin 
Dai-ichi Life Việt Nam Số Đặc Biệt năm 2021

Võ Huỳnh Nhơn
Bùi Thị Minh Thu
Tôn Kim Hiếu
Nguyễn Thị Hường
Đặng Nguyễn Mộng Vân
Ngô Minh Phương
Đặng Xuân Khanh
Diệc Kim Trâm
Nguyễn Bích Ngọc
Mai Thanh Thủy
Bùi Minh Tiếng
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thị Phụng
Thiều Thị Hồng Hà
Lê Thị Trang
Lê Thị Ngọc Yến
Huỳnh Nhật Cảnh
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Thị Hà Phương
Phan Quang Tuấn
Châu Văn Tuấn
Nguyễn Thị Lan
Phùng Thị Kim Yến
Nguyễn Hồng Lâm
Lê Thị Xuân Hương
Nguyễn Thị Kim Thanh
Ngô Bảo Ngọc
Phạm Thu Trang
Nguyễn Đức Lộc
Hà Thị Thu Huyền
Dương Phương Thúy
Nguyễn Thị Cẩm Tiên
Phạm Thị Hiền
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Phạm Ngọc Phú
Phan Thị Huyền Trân
Phạm Nguyễn Kim Hồng
Phan Phủ Hiển
Lê Mai Anh
Đặng Trung Thành
Nguyễn Thị Phương Liên
Vũ Văn Chiến
Nguyễn Xuân Đức
Lê Thị Kim Liên
Bùi Quang Thắng
Nguyễn Thị Phận
Nguyễn Thành Phúc
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Trần Ngọc Đức
Nguyễn Thị Mai

Phạm Thị Mát
Trần Ngọc Bích
La Anh Bảo
Đồng Văn Lâm
Trần Xuân Trung
Nguyễn Thanh Phúc
Lê Thị Nhung
Nguyễn Thị Thủy
Ngô Văn Việt
Lê Võ Đức Anh
Ngô Tiến Quỳnh
Đậu Minh Phương
Nguyễn Đức Tuệ
Trần Thị Mỹ Duyên
Phạm Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Giang
Nguyễn Minh Vương
Lê Thị Ngọc Quá
Lê Thanh Thủy
Vũ Thị Oanh
Nguyễn Thắng Lợi
Hoàng Lê Quang Nhật
Lê Thùy Dương
Nguyễn Thị Kim Dung
Trần Minh Đức
Diệp Xuân Linh
Phạm Minh Hiếu
Nguyễn Thị Thanh
Lê Hồng Thủy
Nguyễn Xuân Thuyên
Nguyễn Khánh Phương
Nguyễn Thị Thu Hương
Phạm Thị Như Quỳnh
Ngô Thị Như Quỳnh
Nguyễn Văn Sính
Trần Thị Nguyệt
Nguyễn Huy Chương
Nguyễn Thanh Phương
Bùi Thị Hồng Luyến
Lê Thị Thiên
Nguyễn Hoàng Hiếu
Trần Thị Lý
Nguyễn Thị Trang
Lê Thị Hường
Trương Văn Phong
Phạm Minh Công
Nguyễn Ngọc Đức Hà
Phan Thị Lan Phương
Hoàng Ngọc Thắng
Lâm Văn Thịnh

Trần Quang Ngọc Thúy
Nguyễn Anh Tuấn
Lý Thị Kim Cúc
Nguyễn Thị Hồng Sương
Thạch Thị Hồng Loan
Nguyễn Khắc Ninh
Trịnh Thị Huyền Trang
Trần Thiên Huy
Thái Lê Thanh Vũ
Ngô Văn Hoài
Phạm Thị Ngân
Dương Thị Sáng
Ngô Thị Thu Hằng
Đinh Thanh Luận
Châu Hồng Việt
Lê Công Nhiện
Lê Anh Sơn
Dương Văn Tuyến
Phạm Thị Mai Hương
Nguyễn Thanh Nga
Lý Thị Liêm
Nguyễn Xuân Lai
Vũ Nhật Anh
Phạm Thị Thảo
Hoàng Công Triều
Vương Thanh Tý
Trần Huyền Nhung
Nguyễn Tuấn Dương
Nguyễn Đức Hiệp
Đỗ Chí Cảnh
Thái Thành Được
Nguyễn Tiến Dũng
Lâm Ngọc Diễm
Thái Lưu Ngọc Trâm
Hoàng Nguyên Lừng
Nguyễn Vũ Thắng
Tạ Thu Mai
Nguyễn Thị An
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Như Vũ
Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Thị Nhàn
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Khắc Hiếu
Trần Văn Tuyền
Nguyễn Thị Phương Lan
Tạ Thị Hoa
Đỗ Lý Tiền
Đoàn Thị Ngọc Thạch
Lê Thị Lệ Thu

Nguyễn Lữ Hạ Đoan
Phạm Thị Bích Ngọc
Trần Minh Tuyết
Huỳnh Văn Thảo
Phan Thị Liên
Nguyễn Thị Nga
Lã Thùy Dương
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Phan Thị Thanh Phương
Nguyễn Triệu Huy Vũ
Nguyễn Thị Thương
Đỗ Thị Thúy Diễm
Nguyễn Ngọc Hoa
Nguyễn Thu Hương
Vũ Văn Diễn
Lăng Trần Nguyệt Quế
Nguyễn Dũng Anh Khoa
Trần Thị Bảo Quỳnh
Nguyễn Ngọc Phụng
Vũ Thị Thùy Trang
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Thủy Dương
Hoàng Văn Thiện
Bùi Việt Hưng
Nguyễn Hoài Xuân Thảo
Phan Thị Mỹ Duyên
Đinh Thị Thảo
Lê Thị Duyên
Phạm Tấn Lợi
Đoàn Vĩnh Khoa
Nguyễn Hoàng Phương Trinh
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Thị Hoa
Trương Tấn Phú
Đỗ Xuân Sơn
Nguyễn Thị Thanh Hà
Lương Thị Hoàng Nhi
Đỗ Thị Minh Trang
Ứng Thị Yến
Thang Vũ Khang
Dương Minh Tú
Lương Thị Thúy
Ngô Sơn Lực
Nguyễn Ngọc Đường
Trần Thị Thanh Nhàn
Trương Văn Có
Nguyễn Thị Bích Phượng
Ma Diệu Linh
Lê Nguyễn Bảo Trâm
Nguyễn Thanh Tuấn
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