FWD CHÍNH THỨC GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
FWD ĐƯỢC CẤP PHÉP MUA LẠI GREAT EASTERN LIFE VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 6 năm 2016 – Hôm nay, Tập đoàn FWD (FWD), doanh nghiệp
bảo hiểm thuộc Tập đoàn Pacific Century có trụ sở tại châu Á chính thức thông báo đã được các cơ
quan chức năng cấp phép để tiến hành các thủ tục mua lại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great
Eastern Việt Nam (Great Eastern Việt Nam) trực thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Great
Eastern. Sự kiện này đánh dấu lần thứ hai FWD tham gia vào thị trường mới trong năm nay, sau khi
FWD mua lại phần lớn cổ phần của Shenton Insurance - tập đoàn cung cấp các dịch vụ bảo hiểm y tế
tại Singapore - vào tháng 4 vừa qua.
FWD sẽ toàn quyền sở hữu Great Eastern Việt Nam và thương hiệu Great Eastern Việt Nam sẽ được
thay đổi. FWD có kế hoạch đầu tư đáng kể vào việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, cải thiện
những trải nghiệm và hình thức giao dịch giữa khách hàng và công ty, với tầm nhìn trở thành công ty
bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam.
Ông Huỳnh Thanh Phong, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn FWD cho biết: “Bước tiến vào thị
trường Việt Nam sẽ là cột mốc hết sức quan trọng cho chiến lược phát triển đầy tham vọng của FWD
tại thị trường Đông Nam Á. Giờ đây, chúng tôi mở rộng và vươn đến các thị trường chưa được khai
thác hết trong khu vực, nhằm hiện thức hóa mục tiêu và tầm nhìn lâu dài của chúng tôi: Trở thành
công ty bảo hiểm hàng đầu tại châu Á, một công ty có thể thay đổi suy nghĩ và cách nhìn của khách
hàng về bảo hiểm. Kinh tế Việt Nam đã và đang trải qua quá trình chuyển đổi tích cực. Trên thực tế,
tỷ lệ tham gia bảo hiểm tại Việt Nam còn khá thấp. Hai yếu tố đó giúp chúng tôi nhìn thấy cơ hội to
lớn cho một doanh nghiệp bảo hiểm có nguồn gốc từ châu Á, đáp ứng nhu cầu bảo vệ của hàng triệu
khách hàng tại thị trường Việt Nam”.
Mọi hoạt động của Great Eastern Việt Nam vẫn sẽ tiếp diễn bình thường. FWD sẽ duy trì và phát
triển đội ngũ nhân sự hiện tại. Đồng thời FWD sẽ chủ động tuyển dụng đội ngũ quản lý giỏi, giàu kinh
nghiệm về thị trường Việt Nam để điều hành công ty, song song với việc tuyển dụng nhân sự thích
hợp ở các cấp. Quyền lợi và các khoản đền bù trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết với Great Eastern
Việt Nam sẽ được FWD tuân thủ và không bị ảnh hưởng do việc chuyển đổi quyền sở hữu này.
Trụ sở chính của công ty vẫn đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh vẫn hoạt động tại Hà Nội.
Hết
Thông tin về tập đoàn FWD
Tập đoàn FWD đã mở rộng hoạt động và có mặt tại Hồng-Kông, Macau, Thái Lan, Indonesia,
Philippines và Singapore, cung cấp các dịch vụ về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm cho
người lao động, và các dịch vụ bảo hiểm khác tại các thị trường trên.
Thông qua các sản phẩm dễ hiểu, hỗ trợ bởi những công nghệ tân tiến nhất hiện nay, FWD tập trung
mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ về các dịch vụ của mình. Thông qua cách tiếp
cận lấy khách hàng làm trọng tâm, FWD sẽ thực hiện được tầm nhìn của mình là trở thành công ty
bảo hiểm hàng đầu có mặt rộng khắp châu Á – một công ty bảo hiểm có thể thay đổi nhận thức của
khách hàng về bảo hiểm.
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Được thành lập tại châu Á vào năm 2013, FWD là một công ty bảo hiểm thuộc
tập đoàn đầu tư Pacific Century Group.
Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: www.fwd.com
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