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Tình hình kinh tế và thị trường bảo hiểm 

Việt Nam 2015 
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Tình hình kinh tế - xã hội 2015  

• Tăng trưởng GDP: 6.68% (cao hơn nhiều so với mức tăng 5.98% của 2014 và là mức 

tăng cao nhất trong vòng 5 năm) 

• Vốn FDI đăng ký mới đạt 15.58 tỷ USD, xấp xỉ bằng năm trước; Vốn FDI thực hiện đạt 

14.5 tỷ USD, tăng 17.4%. Tổng vốn đăng ký cấp mới và bổ sung là 22.7 tỷ USD, tăng 

12.5% so với 2014 

• Kim ngạch xuất khẩu tăng 8.1% (đạt 162.4 tỷ USD); kim ngạch nhập khẩu tăng 12% 

(đạt 165.6 tỷ USD) 

• CPI bình quân tăng 0.63% so với bình quân 2014 và là mức tăng thấp nhất trong 14 

năm 

• Hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, số doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới tăng 26.6% về số doanh nghiệp và tăng 39.1% về số vốn đăng ký so với 2014. 

• Thị trường BĐS đã khởi sắc, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở 

• Đời sống nhân dân, văn hóa – xã hội, an sinh xã hội cơ bản được cải thiện 

 

 

 

Một số chỉ tiêu phát triển năm 2015: 
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Tình hình kinh tế - xã hội 2015 
(tiếp theo)  

• Một số khó khăn: ngành nông nghiệp và thủy sản có mức tăng thấp; giá dầu thô thế 

giới giảm mạnh; nhập siêu quay trở lại sau 3 năm liên tục xuất siêu; nợ xấu chưa được 

giải quyết triệt để, nhất là nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước. 

• Kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc 

• Phục hồi kinh tế còn chậm, chất lượng tăng trưởng chưa đạt yêu cầu (công nghệ, 

năng suất lao động, ...) 

• Mục tiêu phấn đấu thành nược công nghiệp hóa hiện đại chưa đạt dự kiến (GDP, tỷ 

trọng CN/GDP, tỷ trọng lao động trong Nông nghiệp, ... 

• Tái cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, văn hóa – xã hội, môi trường, quản lý còn có bất 

cập 

• Môi trường đầu tư còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thị trường lãi suất ổn định ở mức thấp 

trong khi tỷ giá VND/USD có xu hướng đi lên.  

 

 

 

Tồn tại: 
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Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2015 

• Thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng cao nhất 

trong 4 năm gần đây: tổng doanh thu phí toàn thị 

trường tăng khoảng 25% so với 2014 (ước đạt 68,638 

tỷ VND). (Nguồn: Cục QLGSBH) 

• BH Phi nhân thọ tăng 17% (đạt 32,038  tỷ VND); BH 

Nhân thọ tăng gần 30% (đạt 36,600 tỷ VND).  

• Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 

về bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng, ban 

hành một số cơ chế, chính sách để khuyến khích thị 

trường phát triển theo định hướng và tăng cường 

kiểm soát 

• Thực hiện lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm, 

đa số doanh nghiệp đều đáp ứng yêu cầu về vốn chủ 

sở hữu và biên khả năng thanh toán (44/45 doanh 

nghiệp) 

• Hoạt động M&A trong lĩnh vực BH: PTI bán 35% cổ 

phần cho đối tác Dong Bu (Hàn Quốc); BIC bán 35% 

cổ phần cho Fairfax (Canada); PJICO đang lựa chọn 

đối tác chiến lược; VNI và SHB thay đổi cổ đông chi 

phối 

 

 

DOANH THU PHÍ BẢO HiỂM GỐC 

Đơn vị: tr. VND 
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Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2015 
(tiếp theo) 

• Các nghiệp vụ bán lẻ tiếp tục có sự tăng trưởng tốt (>20%), trong khi đó các dịch vụ có TBH 

tăng trưởng chậm (Tài sản, Kỹ thuật) hoặc giảm (Hàng hóa, Thân tàu), ước tăng trưởng chung 5 

– 7% 

• Tình hình cạnh tranh phi kỹ thuật tiếp tục diễn ra gay gắt ở hầu hết các loại hình nghiệp vụ; Chi 

phí khai thác tại các DNBH gốc cao, dẫn đến hoa hồng TBH cũng tăng cao; 

• Tình hình tổn thất nghiệp vụ Tài sản tiếp tục diễn biến ngày càng xấu; các nhà TBH quốc tế đã 

chính thức áp dụng các điều kiện khai thác đặc biệt cho rủi ro nhóm 4-5 (bao gồm dệt may, da 

giầy, gỗ) và tăng mức khấu trừ;  

• Lĩnh vực bảo hiểm công, bảo hiểm Nat Cat, ... được chú trọng và kỳ vọng được triển khai trong 

tương lai gần; 

• BH tàu cá theo Nghị định 67 được triển khai nhưng chậm 

• BH Nông nghiệp thí điểm đang chờ chính sách 
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Kết quả kinh doanh Tái bảo hiểm 

 VINARE 2015 
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Kết quả kinh doanh VINARE 2015 
(không bao gồm BHNN thí điểm) 

    
Thực hiện 

2014 

Thực hiện 

2015 
 KH 2015 

2015/2014 

(%) 

TH/KH 

 2015 (%) 

Phí  

Phí Nhận TBH 1,512,456 1,617,142 1,610,000 106.92 100.44 

Phí Nhượng TBH (954,210) (1,003,698) (1,037,883) 105.19 96.71 

Phí giữ lại 558,246 613,444 572,117 109.89 107.22 

Giảm/(Tăng) dự phòng phí (20,350) (26,579) (11,270) 

Thu nhập phí 537,896 586,865 560,847 109.10 104.64 

Bồi thường 

thuộc TNGL 

 

  

  

  

Chi Bồi thường thực trả (Net) (260,684) (331,694) (289,525) 127.24 114.56 

Giảm/(Tăng) DPBT (60,500) 2,356 (8,387) 

Bồi thường TN giữ lại (321,184) (329,338) (297,912) 102.54 110.55 

Tỷ lệ BT/Thu nhập phí 60% 56% 53,1% 

Lợi nhuận gộp KDNV 127,078 98,515 121,500 77.52 81.08 

Chi phí Quản lý + D/phòng phải thu 75,522 65,405 (82,500) 86.60 79.27 

Lợi nhuận thuần HĐ KDNV 51,556 33,110 39,000 64.22 84.90 

Combined Ratio 90.4% 94.3% 92.8% 

Thu nhập đầu tư & khác 394,801 241,631 211,000 61.20 114.51 

Lợi tức trước thuế 446,351 274,741 250,000 61.55 109.89 
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Doanh thu phí – Phí giữ lại 

Doanh thu phí 2015 tăng 6.9% so với 2014, đạt 100.5% KH đề ra; doanh thu phí 

giữ lại tăng 9.9%, đạt 107.2% KH đề ra do những nguyên nhân sau:  

 Nội tại: 

• Tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh TBH  

• Tăng cường cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng và tăng cường quan hệ khách hàng 

(hội thảo, đánh giá rủi ro, đào tạo, cung cấp thông tin, ...) 

• Hiệu quả của tái cấu trúc bộ máy: hoạt động của các Ban dần đi vào ổn định, đổi mới 

phương thức marketing và tiếp cận khách hàng, phối hợp hoạt động giữa các ban 

 

 Bên ngoài: 

• Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nước tăng trưởng 17% so với 2014, tuy nhiên 

phần lớn tập trung vào các nghiệp vụ bán lẻ thuộc mức giữ lại của các công ty BH gốc 

• Hợp tác với các DN gốc trong cải thiện điều kiện/điều khoản bảo hiểm 

• Thị trường bảo hiểm quốc tế đang có xu hướng “mềm” hơn  việc nhận dịch vụ từ thị 

trường nước ngoài khó khăn hơn, mặt bằng phí thu giảm 

• Tình hình cạnh tranh vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt, thể hiện qua việc hạ phí, mở rộng điều 

kiện, điều khoản, chi phí khai thác dịch vụ tăng cao 

• Hoạt động môi giới còn nhiều bất cập 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Doanh thu phí các nghiệp vụ  
(Phí nhận – Phí giữ lại) 

Năm 

 

Ng/vụ 

2014 2015 

Phí nhận Phí GL 
Kế hoạch Thực hiện  % Kế hoạch 

Phí nhận Phí giữ lại Phí nhận Phí giữ lại P/nhận Phí GL 

Kỹ thuật 241,475 111,244 294,000 124,653 273,938 137,305 93.18 110.15 

Tài sản 472,698 96,617 510,000 115,000 519,224 119,628 101.81 104.02 

Dầu khí  26,685 7,493 16,000 5,299 16,899 5,737 105.62 108.27 

H / không 38,184 2,437 30,000 1,290 29,258 1,672 97.53 129.61 

Hàng hóa 238,361 186,166 230,000 168,856 236,532 190,204 102.84 112.64 

Thân tàu 52,101 30,364 52,000 30,680 53,012 35,948 101.95 117.17 

P&I 198,545 48,222 205,000 49,200 203,985 45,925 99.50 93.34 

Hỗn hợp 239,767 71,253 240,000 57,600 257,767 60,536 107.40 105.10 

Nhân thọ 3,523 3,523 2,000 2,000 2,054 2,054 102.70 102.70 

Nông nghiệp 1,117 926 1,000 289 383 94 38.30 32.53 

BH tàu cá 30,000 17,250 24,090 14,341 80.30 83.14 

Tổng 1,512,456 558,246 1,610,000 572,117 1,617,142 613,444 100.44 107.22 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Chỉ tiêu 

 

Ng/vụ 

Thu nhập phí (A) 
B/thường+DPBT 

(B) 

Chi phí (C) 

(hoa hồng + khác) 
Lợi tức gộp 

(B + C) / A 

(%) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Kỹ thuật 116,660 124,275 39,600 48,843 18,510 46,609 55,213 24,703 49.8 76.8 

Tài sản 94,405 108,123 85,343 103,589 10,762 20,997 - 4,599 - 20,051 101.8 115.2 

Dầu khí  8,742 6,615 7,409 3,031 415 (33) 694 3,445 89.5 45.3 

H / không 2,748 2,055 758 373 (124) (21) 2,040 1,652 23.1 17.1 

Hàng hóa 177,349 189,280 87,455 82,866 36,223 50,902 48,086 49,806 69.7 70.7 

Thân tàu 29,472 32,986 34,093 28,142 4,951 6,576 (10,484) - 2,811 132.5 105.3 

P&I 45,121 47,074 35,975 28,998 (5,934) 201 13,634 16,496 66.6 62.0 

Hỗn hợp 59,707 65,894 26,151 28,262 7,741 13,040 23,678 22,776 56.8 62.7 

Nhân thọ 2,384 2,054 3,940 312 238 324 (1,900) 2,091 175.3 31.0 

N/nghiệp 1,308 606 460 (41) 105 115 716 529 43.2 12.2 

Tàu cá 7,170 4,963 2,079 - 122 98.2 

Tổng 537,896 586,865 321,184 329,338 72,886 140,609 127,078 98,516 73.3 80.1 

Hiệu quả kinh doanh theo nghiệp vụ 

Tỷ lệ combined ratio chung hoạt động kinh doanh nghiệp vụ 2015: 94.3% 
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Bồi thường 

 

Chỉ tiêu 2014 2015 +/- (%) 

Chi bồi thường nhận TBH (1) (1,054,420) (1,074,033) +1.86% 

Thu bồi thường nhượng TBH (2) 793,735 742,339 - 6.48% 

Bổ sung dự phòng bồi thường (3) (60,500) 2,356 

Bồi thường thuộc TNGL (4 = 1-2+3) (321,184) (329,338) +2.53% 

- Bồi thường thuộc TNGL tăng 2.53% (8.15 tỷ) so với 2014. Nguyên nhân: 

• Nghiệp vụ Tài sản: tổn thất lớn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, hầu hết rơi vào Cat 3, 

4; thông báo bồi thường từ hợp đồng Swiss Re Group X/L (14 tỷ), Thai Flood (4 tỷ) 

• Nghiệp vụ Hàng hóa: tổn thất Vinafood 2 do GIC  bảo hiểm đáng lo ngại do thông 

tin không đầy đủ, tỷ lệ tổn thất cao 

• Nghiệp vụ Thân tàu: tiếp tục xảy ra nhiều tổn thất lớn 

• Nghiệp vụ Kỹ thuật: không có biến động lớn 

 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  
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Losses Insurer Date of 
Loss 

Line of 
Business 

100% 
Loss 

VNR’s 
share 

VNR’s 
Retention 

SON DUONG PORT - FORMOSA HA 

TINH 
SVI 25/03/2015 Engineering 4,617,389  4,612,772  4,617  

Dawon Vina SVI 17/06/2015 Property 5,426,662  4,037,437  397,232  

Yupoong Vietnam SVI/BVI 21/09/2015 Property 6,815,569  3,101,084  144,490  

Ngan Son tobacco BMI 20/08/2015 Property 14,018,692  2,803,738  214,486  

Vietnam Samho SVI/BMI 06/03/2015 Property 12,750,000  2,358,750  154,275  

OMEGAS, Machinery Failure 
BV/BIC/PTI/P

JICO/GIC 
31/07/2014 Cargo 5,709,631  1,355,909  725,625  

Huoi Quang HPP 
GIC/BMI/ 

BVI/PJICO 
23/06/2015 Engineering 1,360,000  941,392  6,120  

Poh Huat BMI/PTI/BIC 23/08/2015 Property 4,000,000  780,400  56,400  

Tuan Loc ABIC 26/02/2015 Property 571,207  528,081  107,787  

VTC GLOBE - Alleged damage to 

bagged sugar  
BAO MINH 16/03/2015 P&I 637,429  516,318  65,066  

TAN BINH 28 BAOVIET 03/02/2015 HULL 2,500,000 500,000  330,000  

Danh sách tổn thất lớn thông báo 2015 
(phần nhận của VINARE trên $100,000) 

Đơn vị:  USD  
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Losses Insurer Date of 
Loss 

Line of 
Business 

100% 
Loss 

VNR’s 
share 

VNR’s 
Retention 

Baria Serece BV/VBI 12/02/2015 Property 1,750,000  275,765  24,323  

Son La HPP 
GIC/ABIC/ 

PVR/VBI 
05/09/2015 Property 467,290  274,346  3,411  

My Tu SVI 22/01/2015 Property 354,914  252,699  37,763  

VTC TIGER - Alleged shortage and 

damage to bagged rice  
PTI 23/05/2015 P&I 271,428  244,285  27,685  

Vinawood BMI/PJICO 25/09/2015 Property 1,100,000  221,672  70,180  

XUAN LAM 10 BIC 19/01/2015 HULL 1,074,766  214,953  141,869  

Top Field BMI 06/02/2015 Property 1,068,084  213,617  106,808  

STAR 62 - Damage to loading arm at 

Singapore 
PJICO 29/10/2014 P&I 171,146  145,474  19,168  

ĐTDĐ Samsung bị mất cắp SVI 27/05/2015 Cargo 1,406,231  140,623  140,623  

Giấy in tiền trên tàu Huyndai Aukland PJICO 18/03/2015 Cargo 551,163  110,233  78,265  

Danh sách tổn thất lớn thông báo 2015 
(phần nhận của VINARE trên $100,000) 

Đơn vị:  USD  
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Dự phòng nghiệp vụ 2015 

Trích bổ sung DP nghiệp vụ 31/12/2014 +/- trong kỳ 31/12/2015 

Nhận tái bảo hiểm  2,403,193 +336,318 2,739,511 

- Dự phòng phí 696,638 +52,800 749,438 

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 1,559,083 +265,115 1,824,198 

- Dự phòng Dao động lớn 147,473 +18,403 165,876 

Nhượng tái bảo hiểm 1,637,483 +293,692 1,931,175 

- Dự phòng phí 463,961 +26,221 490,182 

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 1,173,523 +267,471 1,440,993 

Kết dư dự phòng (net) 765,709 +42,626 808,335 

- Dự phòng phí 232,677 +26,579 259,256 

- Dự phòng bồi thường (Outstanding + IBNR) 385,560 -2,356 383,204 

- Dự phòng dao động lớn 147,473 +18,403 165,876 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  
Các nghiệp vụ (không bao gồm BHNN thí điểm) 
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Tình hình công nợ kinh doanh TBH 

 Tình hình công nợ nghiệp vụ: 

Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 +/-  

Công nợ phải thu 907,088 661,297 -245,791 

Công nợ phải trả 696,412 559,448 -136,964 

Net phải thu 210,806 101,849 -108,957 

 5 khách hàng có số net phải thu lớn nhất: 

Tên khách hàng Số dư net (thu-chi) 

PJICO 45,519 

GIC 39,843 

Willis (Sing) 37,421 

PVI Re 34,225 

Bảo Việt 33,338 

2
0
1
5 

Tên khách hàng Số dư net (thu-chi) 

Willis (Sing) 54,346 

Bảo Minh 36,432 

Bảo Việt 26,817 

PVI Re 16,615 

Bảo Long 15,159 

2
0
1
4 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

- Công nợ tồn đọng của GIC và PJICO từ các năm trước đã được giải quyết 
- Công nợ của Bảo Việt, Bảo Minh, ... là công nợ thường xuyên phát sinh trong năm 
- Công nợ của Willis (Sing) do một số vụ bồi thường mới phát sinh liên quan đến Thân tàu: 

Thái Tuấn 27, Hợp thành, Hoàng Sơn Sun, Thuận Mỹ 
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Quản trị chi phí quản lý, bán hàng  

& Dự phòng phải thu 

Chỉ tiêu 2014 2015 KH 2015 
So sánh  

2015/14 2015/KH 

Chi quản lý: 72,392 72,639 77,500 +247 -4,861 

Dự phòng phải thu: 3,130 (7,235) 5,000 

Đơn vị tính: Tr. đồng 

- Kiểm soát theo kế hoạch và tăng cường quản trị chi phí 
- Tích cực đốc thu và giải quyết công nợ tồn đọng 
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Hoạt động đầu tư tài chính &  

hoạt động khác 2015 
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Hoạt động đầu tư – các yếu tố ảnh hưởng 

• Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm từ 0.2% –  0.5% so với 2014; Lãi suất có 

chiều hướng tăng nhẹ trong những tháng cuối năm, nhưng chủ yếu ở 

những kỳ hạn ngắn; Lãi suất tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức giảm xuống 

0% từ tháng 9; 

• Thị trường trái phiếu không thuận lợi trong năm 2015, lãi suất trái phiếu 

luôn duy trì ở mức thấp; 

• Tỷ giá VND/USD biến động mạnh trong 2015 (tăng khoảng 5%); 

• Thị trường chứng khoán tăng trưởng 6% trong năm 2015, mức thấp nhất 

trong vòng 4 năm trở lại đây; 

• Thị trường BĐS ấm dần, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở; lượng hàng tồn 

kho đã giảm đáng kể so với năm trước. 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Phân bổ vốn đầu tư (31/12/2015)  

STT Danh mục đầu tư 
Thực hiện 

 2014 

Thực hiện 

 2015 

% so sánh 

15/14 

Tỷ trọng 

2014/2015 

1 Tiền gửi 1,988,000 2,013,500 101.3% 63.8% / 61.5% 

2 Trái phiếu  140,000 210,000 150.0% 4.5% /6.4% 

3 Góp vốn cổ phần 654,000 654,000 100.0% 21.0% /20.0% 

4 Chứng khoán, CCQ 32,609 33,189 101.8% 1.0% / 1.0% 

5 Ủy thác đầu tư  120,000 150,000 125.0% 3.6% / 4.6% 

6 Văn phòng cho thuê 21,770 13,817 63.5% 0.7% / 0.4% 

7 Đầu tư BĐS 13,269 13,269 100.0% 0.4% / 0.4% 

8 Đầu tư khác 143,533 196,201 130.5% 4.6% / 5.7% 

  Tổng cộng 3,113,181 3,283,977 105.2% 100% 

Phân bổ tài sản đầu tư không có biến động so với 2014 
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Kết quả hoạt động đầu tư 2015 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

  
Danh mục đầu tư 

Thực hiện 

 2014 

Kế hoạch 

 2015  

Thực hiện  

2015 

2015/2014 

 (%) 

A  Doanh thu đầu tư 387,876 203,000 243,493 62.7% 

1 Tiền gửi 161,451 133,500 138,834 86.0% 

2 Trái phiếu 15,741 12,200 12,704 80.7% 

3 Góp vốn cổ phần 167,501 26,900 28,110 16.8% 

4 Chứng khoán, chứng chỉ quỹ 399 3,900 3,501 877.4% 

5 Ủy thác đầu tư 10,297 11,100 24,066 233.7% 

6 Văn phòng cho thuê 14,001 13,500 12,517 89.4% 

7 Bất động sản 0 0 0 

8 Đầu tư khác 16,642 1,900 3,309 19.9% 

9 Chênh lệch tỷ giá 1,844 20,452 110.9% 

Doanh thu 
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Kết quả hoạt động đầu tư 2015 

Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

  Danh mục đầu tư 
Thực hiện  

2014 

Kế hoạch 

 2015  

Thực hiện  

2015 

2015/ 2014 

(%) 

B  Chi phí đầu tư (6,924) (8,000) 1,863 

1 Chi phí cho thuê văn phòng (*) 7,506 8,000 3,331 44.4% 

2 
Chi phí hoạt động KDCK (bao gồm bổ 

sung/hoàn nhập DP giảm giá chứng khoán) 
(1,672) (671) 4,080 

3 Bổ sung (hoàn nhập) DP góp vốn dài hạn (40,730) (30,000) (27,104) 66.5% 

4 
CLTG đã thực hiện (hoạt động swaps + 

khác) 
19,586 11,100 10,187 52.0% 

5 Chi hoạt động tài chính và chi khác (**) 8,386 3,571 11,369 135.6% 

C  Thu nhập đầu tư  (C = A - B) 394,801 211,000 241,630 61.2% 

Chi phí 

(*) và (**) Do ảnh hưởng của việc thay đổi tiêu thức phân bổ chi phí, chi phí cho thuê văn phòng 
năm 2015 giảm hơn 50% so với 2014 do một số khoản mục chi phí được phân bổ sang mục 5 và 
làm tăng chi hoạt động tài chính thêm 35% so với 2014 
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Các hoạt động đầu tư chủ yếu  

• Danh mục tiền gửi và trái phiếu chiếm 68% tổng giá trị tài sản đầu tư 

• Lợi suất bình quân đối với tiền đồng đạt được là 6.77%/năm (thấp hơn 1.3% so với 

năm trước), lợi suất swaps đạt 2.5%/năm; 

• Lợi suất bình quân danh mục trái phiếu đạt 9.14% (giảm hơn 1% so với năm trước); 

Danh mục tiền gửi và trái phiếu 

 

Danh mục ủy thác đầu tư 

• Tăng cường hoạt động ủy thác đầu tư trong năm 2015 bằng việc tái tục 2 hợp đồng 

với VCBF và ký mới hợp đồng với SSIAM; 

• Các hợp đồng ủy thác đều có mức tăng trưởng NAV tốt. Lợi suất đầu tư bình quân 

năm đạt 18.3% 
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• Danh mục góp vốn cổ phần chiếm 20% tổng giá trị tài sản đầu tư, không có biến 

động trong năm 2015; 

• Thu nhập cổ tức từ các doanh nghiệp góp vốn đạt 28.1tỷ đồng, tăng 4.5% so với kế 

hoạch. Lợi suất đầu tư danh mục đạt 8.76%; 

• Ngoại trừ BH Phú Hưng, VNRI, 9 doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận kết quả kinh 

doanh có lãi trong năm 2015; 

• Tiên Phong Bank: tiếp tục hoạt động hiệu quả trong 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 

626 tỷ so với KH 620 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu: 0.38% (so với 1% của năm trước).           

Các hoạt động đầu tư chủ yếu  

Danh mục góp vốn cổ phần  

Hoạt động cho thuê văn phòng 

• Hệ số cho thuê bình quân trong năm 2015 đạt 82% 
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T

T 
Đơn vị góp vốn 

Tổng vốn  

đầu tư (VND) 
Tỷ lệ sở hữu 

Số lượng CK 

sở hữu  

Giá trị sổ sách trên BCTC 

tại ngày 31/12/2015 

1 Bảo hiểm SVI 125,000,000,000 25.00% 12,500,000 186,562,500,000 

2 Bảo hiểm PJICO 59,289,270,000 8.76% 6,237,328 70,300,923,888 

3 Bảo hiểm PTI 38,416,000,000 4.42% 3,556,224 81,526,425,200 

4 Bảo hiểm GIC 17,600,000,000 4.40% 1,760,000 25,585,120,000 

5 Bảo hiểm PHA 8,000,000,000 2.38% 800,000 6,820,000,000 

6 Bảo hiểm ABIC 32,000,000,000 8.42% 3,200,000 46,908,800,000 

7 Bảo hiểm BHV 30,000,000,000 10.00% 3,000,000 31,992,000,000 

8 K.sạn SG - HL 6,000,000,000 6.00% 648,000 7,475,328,000 

9 Cty CK Đại Nam 2,695,000,000 1.68% 269,500 2,414,720,000 

10 Tiên Phong Bank 275,000,000,000 5.41% 30,000,000 259,260,000,000 

11 Vinare Invest 60,000,000,000 60.00% 6,000,000 53,484,000,000 

  Tổng cộng 654,000,270,000   67,923,052 772,329,827,088 

Chi tiết danh mục góp vốn cổ phần 
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Các hoạt động khác  

• Nâng cao năng lực nghiệp vụ, quản lý và khai thác: 

 Định kỳ rà soát tình hình tổn thất và rủi ro, trên cơ sở đó đưa ra khuyến cáo về quản trị rủi ro 

nội bộ và cho khách hàng; 

 Triển khai nhận TBH Thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ; 

 Phối hợp với Bảo Việt, Bảo Minh và Swiss Re triển khai bảo hiểm vật nuôi tại Vĩnh Phúc 

 Các công việc liên quan đến phát triển sản phẩm mới: BH Ung thư, BH Tín dụng, ... 

 Thành lập mới Ban Phát triển Kinh doanh Khu vực Công (phối hợp với Swiss Re) 

 Đẩy mạnh hoạt động các Ban không chuyên: BMC, Pháp chế, Kiểm toán nội bộ, ... 

 Tích cực giải quyết công nợ tồn đọng với khách hàng 

 

• Đào tạo & Hỗ trợ thị trường: 

 Hội nghị Tái bảo hiểm lần thứ 6; Hội thảo về bồi thường nghiệp vụ Tài sản 

 Tổ chức đào tạo cho khách hàng (ABIC, PJICO, ...) 

 Cử 11 cán bộ tham dự các hội thảo / khóa đào tạo ở nước ngoài, và 9 cán bộ đi đào tạo 

trong nước 
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Các hoạt động khác 

• IT: 

 Cải thiện tốc độ xử lý của hệ thống WebXL và Data Warehouse, hoàn thiện hệ thống biểu 

mẫu báo cáo trên Business Object; 

 Khảo sát hiện trạng và đề xuất phương án xây dựng hệ thống kế toán tại VINARE;  

 Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý công việc ViOffice 

• Risk Management: 

 Đào tạo về đánh giá rủi ro cho khách hàng (ABIC, SVI, ...) 

 Tiến hành đánh giá rủi ro cho các dịch vụ: công ty Thuốc lá Sài Gòn, kho xăng dầu Anh 

Phát, dự án Hầm Thủ Thiêm, nhà máy xi măng Hà Tiên, .... 

 Tiếp tục phối hợp với Cục QLGSBH và các tổ chức quốc tế về bảo hiểm rủi ro thiên tai cho 

Việt Nam 

• Tài chính - Kế toán & BCA: 

 Hoàn thành dự án IFRS 

 Tích cực rà soát, thu hồi công nợ tồn đọng 

• Rating: 

 AM.Best nâng đánh giá triển vọng năng lực tín dụng (Credit issuer) từ “ổn định” (stable) lên 

mức “tích cực” (positive) 

 Hoàn tất các công việc review, AM. Best dự kiến công bố kết quả trong tháng 3/2016 
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Các công việc đang triển khai 

 Sửa đổi Quy chế Tiền lương 

 Báo cáo đánh giá sử dụng nguồn nhân lực 

 Đề xuất về chính sách bảo hiểm xã hội mới 

 Sửa đổi và hoàn thiện Nội quy lao động 

 Sửa đổi và hoàn thiện Thỏa ước lao động tập thể 

 Sửa đổi và hoàn thiện Đánh giá hiệu quả làm việc 
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Khen thưởng 

• VINARE lần thứ 2 liên tiếp được lọt vào Top 30 doanh nghiệp minh 

bạch nhất trên Sở GDCK Hà Nội 

• Tổng giám đốc được vinh danh Top 50 Nhà lãnh đạo doanh nghiệp 

xuất sắc – Mark of Respect 2015, “Lãnh đạo đạt hiệu quả kinh 

doanh xuất sắc” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn 
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Kế hoạch kinh doanh 2016 
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Dự báo tình hình kinh tế 2016 

• Tình hình kinh tế năm 2016 sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn từ thị trường thế 

giới: giá dầu thô tiếp tục giảm, biến động tỷ giá, tăng lãi suất đồng USD;  

• Dự báo tăng trưởng GDP ở mức 6.7%, lạm phát dưới 5%; 

• Tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại quốc tế, thành lập Cộng đồng 

kinh tế ASEAN và tham gia TPP; 

• Hoạt động M&A dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh; 

• Nợ xấu chưa được giải quyết triệt để, nhất là nợ xấu của DNNN; 

• Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất – kinh 

doanh, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế 
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Dự báo thị trường bảo hiểm Việt Nam 2016 

• Tăng trưởng kinh tế phục hồi dẫn đến sự gia tăng cầu bảo hiểm 

• Thị trường bảo hiểm năm 2016 sẽ có nhiều thuận lợi khi một số loại hình nghiệp vụ 

bảo hiểm bắt buộc đi vào triển khai: bảo hiểm công trình xây dựng; bảo hiểm trách 

nhiệm khám chữa bệnh; bảo hiểm tài sản công; ... 

• Một số giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm bền vững kỳ vọng được triển khai 

• Kỳ vọng khởi động trở lại BHNN thí điểm, triển khai BH tài sản sản công, sự phối 

hợp giữa các DN về BH tàu cá theo Nghị định 67 được tốt hơn 

• Một số sản phẩm mới được triển khai: BH Ung thư, ... 

• Tác động của việc quản trị chặt chẽ rủi ro đối với nghiệp vụ Tài sản  kỳ vọng cải 

thiện lợi tức nghiệp vụ 

• Gia tăng cạnh tranh ở các nghiệp vụ bán lẻ 

• Chế độ quản lý Nhà nước được tăng cường với việc sửa đổi, bổ sung các nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm; 

• Các DNBH cải thiện năng lực tài chính, năng lực quản trị DN, dịch vụ khách hàng, 

quản lý rủi ro, ...; 

• Dự báo bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng 18%, bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 

20%; 

• Đầu tư và môi trường đầu tư vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lãi suất USD về mức 0% 
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Chủ trương của VINARE 2016 

 Kinh doanh TBH: 

 Chủ trương chung: Tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh TBH; Từng bước mở rộng thị trường TBH, nâng cao năng lực 

cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường (quản lý rủi ro, đào tạo, sản phẩm, các 

giải pháp phát triển bền vũng); 

 Một số lĩnh vực cụ thể: 

• Tập trung nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực, sản phẩm mới: BH Ung thư, 

Rủi ro thiên tai, các sản phẩm BH cho khu vực công  .... 

• Tập trung nâng thị phần phí nhận TBH Kỹ thuật, TBH tàu cá 

• Tăng cường quản lý rủi ro và đánh giá rủi ro nhận TBH Tài sản 

• Tập trung quản lý rủi ro nghiệp vụ Hàng hóa (hàng xá) 

• Tăng cường năng lực cung cấp sản phẩm các nghiệp vụ Trách nhiệm 

 Đầu tư: 

 Điều chỉnh phân bổ tài sản đầu tư 

 Tăng cường đánh giá rủi ro 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Kế hoạch kinh doanh 2016 

Thực hiện 

2015 

Kế hoạch 

2016 

Tăng 

trưởng 

Doanh thu phí nhận 1,617,142 1,730,000 7.0% 

Phí giữ lại  613,444 669,000 9.1% 

Lợi nhuận trước thuế, trong đó: 

- Lợi nhuận thuần nghiệp vụ 

- Lợi nhuận đầu tư & khác 

274,741 

33,110 

241,631 

260,460 

60,460 

200,000 

-5.2% 

182.6% 

-17.3% 

Lợi nhuận không bao gồm CLTG 254,289 260,460 2.4% 

Chênh lệch tỷ giá 20,452 (chưa xác định) 

 Kế hoạch kinh doanh 

 Thuyết minh 

 Doanh thu phí nhận tăng 7% do: 
- Kỳ vọng thị trường tăng trưởng và khai thác mới 
- Nghiệp vụ Tài sản: ảnh hưởng lớn từ khách hàng BH do thắt chặt điều kiện điều 

khoản 
 Lợi nhuận nghiệp vụ: kỳ vọng nghiệp vụ Tài sản được cải thiện 
 Lợi nhuận đầu tư giảm: do hòa nhập dự phòng thấp hơn 2015 (TPB); lãi suất USD: 0% 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Kế hoạch phân bổ tài sản đầu tư 2016 

STT Danh mục đầu tư 1/1/2016 31/12/2016 (E) Chênh lệch 
Tỷ trọng  

31/12/2016 

1 Tiền gửi 2,013,500 1,974,500 -39,000 58.2% 

2 Trái phiếu, công trái  210,000 300,000 +90,000 8.8% 

3 Góp vốn DN khác 654,000 675,338 +21,338 19.9% 

4 Đầu tư chứng khoán  33,189 63,189 +30,000 1.9% 

5 Ủy thác đầu tư  150,000 180,000 +30,000 5.3% 

6 Văn phòng cho thuê 13,817 12,417 -1,400 0.4% 

7 Đầu tư BĐS 13,269 33,269 +20,000 1.0% 

8 Đầu tư khác, TGKKH 196,201 156,287 -40,0086 4.6% 

Tổng cộng 3,283,977 3,395,000 +111,023 100% 

Thu nhập hoạt động đầu tư 
(năm 2015) 

241,631* 
200,000** 

* Bao gồm chêch lệch tỷ giá 20.4 tỷ                     ** Chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá 
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Thuyết minh về kế hoạch đầu tư 

• Định hướng phân bổ tài sản đầu tư: tăng tỷ trọng vào các danh mục đầu tư 

đem lại tỷ suất sinh lời cao, độ rủi ro cao hơn tiền gửi 

 Tiếp tục tăng phân bổ tài sản vào trái phiếu: 90 tỷ 

 Tăng phân bổ vào chứng khoán: 60 tỷ (chứng khoán và ủy thác đầu tư) 

• Lợi suất đầu tư năm kế hoạch (các giả định tính toán) 

 Tiền gửi ngân hàng: từ 6.5 – 7% năm 

 Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương: 6.6 – 7.2%/năm 

 Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu ngân hàng: 7.6 – 8%/năm 

 Lợi suất ủy thác đầu tư: 9.8 – 10.5%/năm (bằng 1.5 lần lãi suất tiền gửi) 

 Thu nhập danh mục góp vốn: theo chính sách cổ tức của các đơn vị. Trong đó cổ tức được 

chia 23.5 tỷ; Hoàn nhập dự phòng TPB: 15.3 tỷ 

 Thu nhập cho thuê văn phòng: 13 tỷ 

• Một số yếu tổ ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư 2016: 

 Mặt bằng lãi suất thấp, lãi suất USD = 0%; Giao dịch swaps bị hạn chế  giảm 10 tỷ thu 

nhập tiền gửi so với năm trước 

 Danh mục góp vốn giảm 16.4 tỷ so với 2015 do: hoàn nhập TPB giảm 15 tỷ, cổ tức từ SVI 

giảm 5.4 tỷ 

 Thu nhập ủy thác đầu tư giảm 10 tỷ so với 2015 (do 2015 có tính đột biến) 
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Đơn vị tính: Tr. VNĐ  

Kế hoạch chi quản lý 2016 

Chỉ tiêu 2015 KH 2016 Chênh lệch 

Chi quản lý: 
72,639 79,100 +6,461 

Dự phòng phải thu 
(7,235) 5,000 

Tăng chi quản lý: 

- Chi phí chuyên gia tăng do thực hiện SCA 

- Tăng chi triển khai nghiệp vụ mới và chi phí Ban dịch vụ công mới được thành lập 
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Nhiệm vụ/Giải pháp trong từng lĩnh vực 

  

 

 Tiếp tục thực thi chính sách khách hàng đồng bộ: 

 Thiết lập và hoàn chỉnh hệ thống thông tin khách hàng, đánh giá thông tin 

khách hàng và sản phẩm/nghiệp vụ và phân loại khách hàng, sản phẩm/dịch vụ 

… 

 Thiết lập chính sách cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng: quản trị rủi ro, 

thông tin, đào tạo, sản phẩm mới, chính sách khen thưởng 

 Mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng trong và ngoài nước 

 Thúc đẩy thương hiệu và hình ảnh VINARE trên thị trường trong nước và quốc tế 

 Nghiên cứu khả năng mở rộng thị trường nước ngoài một cách thận trọng, khảo sát 

thị trường Lào, Campuchia, Myanma, ... 

 Tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới (BH Nat Cat, Tín dụng, BH Tài sản 

công...) 

 Triển khai BH Ung thư 

 Tập trung nguồn lực triển khai Bảo hiểm Nông nghiệp, Tàu cá và kiểm soát chặt chẽ 

nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản, Hàng xá 

Marketing – Phát triển dịch vụ công – Khai thác  
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Nhiệm vụ/Giải pháp trong từng lĩnh vực 

 

 Ban hành, sửa đổi các cơ chế liên quan đến lĩnh vực đầu tư; 

 Tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động cho thuê diện tích 

 Đánh giá danh mục góp vốn vào doanh nghiệp khác 

 Rà soát, đánh giá, cải thiện danh mục đầu tư;  

 

 Tập trung kiểm soát, quản trị doanh thu - chi phí, các qui trình quản lý chi phí 

 Hoàn chỉnh báo cáo Nâng cấp ứng dụng IT (phần cho Tài chính - Kế toán) 

 

 

 
 

Đầu tư 

Tài chính - Kế toán 

 

Risk Management 

 Tăng cường hoạt động giám định rủi ro của VINARE và thị trường 

 Đào tạo/tuyển dụng chuyên gia tính toán 

 Xây dựng công cụ định phí (Pricing Tool) 
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Nhiệm vụ/Giải pháp trong từng lĩnh vực 

 Nghiên cứu đổi mới toàn diện quy chế trả lương, đóng BHXN và các loại 

hình bảo hiểm khác được phép, các chính sách phát triển nguồn lực và 

quản lý nguồn nhân lực 

 Đào tạo nguồn nhân lực (tự đào tạo, thuê đào tạo …) 

 Tuyển dụng chuyên gia tính toán 

 Nâng cao chất lượng đánh giá hiệu quả làm việc 

 

Tổ chức bộ máy 

Công nghệ thông tin 

 Vận hành hệ thống IT an toàn, hiệu quả 

 Bảo đảm an ninh/an toàn hệ thống 

 Triển khai thiết lập hệ thống IT cho kế toán 

 Hoàn thiện hệ thống báo cáo Business Object 

Công việc khác 

 Sửa đổi Điều lệ và các quy định về quản trị công ty 


