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Kính gửi: Quý đối tác ! 

Lời đầu tiên , GiNET xin gửi đến quý đối tác và quý khách lời chào trân trọng nhất . 

GiNET là trung gian bảo hiểm phi nhân thọ chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt 

Nam. GINET có kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về nhu cầu, các năng lực và giải pháp bảo hiểm 

tại Việt Nam cũng như có hệ thống mạng lưới các đối tác bảo hiểm trong nước và trên thế giới. Là 

chủ sở hữu website www.baohiem24h.net trang mua bảo hiểm trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam 

và www.webbaohiem.net cổng thông tin Bảo hiểm tại Việt Nam với hơn 11 nghìn thành viên. Với 

thế mạnh trong việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm 

sức khỏe, con người, GiNet mong muốn hợp tác để cùng phát triển, mang lại những sản phẩm bảo 

hiểm và dịch vụ thực sự hữu ích tới đông đảo cộng đồng.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIÊN HỆ 

Hà Nội Tp Hồ Chí Minh 

Add: Tầng trệt, Tòa nhà 100-102 Điện Biên Phủ, P.Đa 

Kao,Quận 1, Tp HCM.  

 

ĐỐI TƯỢNG 

- Các đại lý Bảo hiểm Nhân thọ có nhu cầu 

tham  gia thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.  

- Những công dân năng động trên môi trường 

mạng đặc biệt những người có kinh nghiệm về 

thương mại điện tử . 

HÌNH THỨC HỢP TÁC 

Là cộng tác viên phân phối các sản phẩm bảo 

hiểm phi nhân thọ GINET đang triển khai. 

QUYỀN LỢI 

- Được hưởng mức hoa hồng cao 

- Họp mặt, giao lưu định kỳ hàng tháng  

- Đào tạo và hướng dẫn đầy đủ, chi tiết 

các sản phẩm Bảo hiểm. 

- Cập nhật các chương trình khuyến 

mại của công ty. 

- Hỗ trợ đầy đủ các phương tiện và 

công cụ bán hàng. 

- Có chế độ đãi ngộ với những cộng tác 

viên đạt doanh số cao. 

Tel: (84 8) 3 820 3055 (ext: 5) / 0979 494 095 

Email: hienpt@ginet-vn.com 

Add:Unit 3A – Tầng 11 – Số 4A – Láng Hạ - Hà Nội. 

Tel: (84 4) 37367654 ( ext 116 ) / 0988 681 607.  

 Email: cuongpb@ginet-vn.com 

Anh. Phan Bá Cường Chị. Phan Thị Hiền

http://www.baohiem24h.net/
http://www.webbaohiem.net/

