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Có giấy phép thành lập và hoạt động số 51GP/KDBH 
cấp ngày 12/6/2008, Hanwha Life Việt Nam có vốn 
điều lệ 4.891 tỷ đồng (tương đương 233 triệu đô la 
Mỹ) và là một trong những công ty bảo hiểm nhân 
thọ có tiềm lực tài chính mạnh nhất Việt Nam. 
Hanwha Life Việt Nam đang có hơn 400 nhân viên 
cùng hơn 44.000 tư vấn tài chính hoạt động ở hơn 
170 điểm phục vụ khách hàng trên cả nước. Hiện 
công ty đang có hơn 600.000 khách hàng tin tưởng 
và giao phó trọng trách bảo vệ bản thân và gia đình. 

Tập đoàn Hanwha - một trong 10 tập đoàn lớn nhất 
của Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập đoàn kinh tế 
lớn nhất thế giới. Hanwha hiện có danh mục kinh 
doanh đa dạng trong các lĩnh vực: Sản xuất & Xây 
dựng, Tài chính, Dịch vụ & Nghỉ dưỡng, Hàng không 
vũ trụ và cơ điện tử,  Hóa chất và Nguyên vật liệu tiên 
tiến, Năng lượng mặt trời với mạng lưới gồm 390 
thành viên trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Hanwha đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ 
vào các dự án quan trọng như:   

Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại tỉnh Long An.

Mua lại công ty Chứng khoán HFT (Hà Nội)

Nhà máy sản xuất các thiết bị an ninh tại Khu 
công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh. 

Đầu tư vào Tập đoàn Vingroup thông qua việc 
mua 84 triệu cổ  phiếu của tập đoàn này.

Nhà máy sản xuất linh kiện động cơ máy bay đầu 
tiên và duy nhất tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 
Hà Nội.

TẬP ĐOÀN HANWHA

Hanwha Life Insurance được thành lập từ năm 1946, 
là công ty bảo hiểm nhân thọ có lịch sử lâu đời nhất 
tại thị trường Hàn Quốc. Tính đến cuối năm 2019, 
Hanwha Life Insurance có tổng tài sản lên đến hơn 
105 tỷ đô la Mỹ và được xếp hạng tín dụng cao nhất 
là “AAA” bởi Korea Ratings và Cơ quan Kiểm định 
Thông tin Dịch vụ Tín dụng Hàn Quốc.      
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