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Được tổ chức hai năm một lần, Hội nghị Tái bảo hiểm 
là dấu ấn đặc trưng mang đậm bản sắc VINARE.  
Sự kiện là cơ hội để các doanh nghiệp bảo hiểm trong 

nước và quốc tế giao lưu, trao đổi, nhìn nhận và đánh giá về thị 
trường bảo hiểm, tái bảo hiểm trong thời gian tới. Với chủ đề 
“Re-uniting market strength” - tạm dịch: Kết nối sức mạnh thị 
trường, hội nghị năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 
29/9-1/10/2022 tại thành phố Nha Trang, Việt Nam. Tình hình 
kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường bảo hiểm nói riêng cũng 
như những dự đoán về mùa tái tục tháng 1/2023 là những chủ 
đề mà tất cả các khách mời cùng quan tâm. 



MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CÓ TÁI BẢO HIỂM CHÍNH

Với việc ra đời các quy định mới về bảo hiểm cháy nổ bắt 
buộc, thị trường bảo hiểm tài sản đã ghi nhận tốc độ tăng 
trưởng khả quan 18% trong năm 2021 so với cùng kỳ năm 
ngoái. Tính trung bình giai đoạn 2016-2021, con số này là 
25%. Tuy nhiên, song song với việc tăng trưởng ổn định, bảo 
hiểm tài sản ghi nhận tỷ lệ bồi thường ở mức 44,25% giai 
đoạn 2016-2021, trong đó nhóm ngành nghề có tỷ lệ bồi 
thường cao nhất bao gồm dệt may, kho hàng đơn lẻ, điện, 
điện tử và gỗ.

Sau đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19 trong quý 
III/2021, nền kinh tế bật tăng trở lại, tăng trưởng 
5,2% trong quý IV/2021 và 6,42% trong nửa đầu năm 

2022, trong đó tăng trưởng quý II/2022 lên đến 7,72%. 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% 
so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 
2011 - 2022. Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, thế 
nhưng thị trường bảo hiểm – tái bảo hiểm vẫn ghi nhận 
sự tăng trưởng vững chắc, thực hiện tốt vai trò là lá chắn 
cho nền kinh tế trước những rủi ro với tốc độ tăng trưởng 
bình quân 5 năm (2017-2021) đạt trên 20%, trong đó thị 
trường phi nhân thọ đạt xấp xỉ 10%. Riêng trong năm 
2021, thị trường bảo hiểm tăng trưởng 16,71% so với cùng 
kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm nghiệp vụ cốt lõi đều ghi 
nhận sự tăng trưởng tích cực. 

Cùng với đà phát triển của thị trường sau đại dịch 
Covid-19, theo số liệu Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, doanh 
thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 11 tháng năm 2022 
ước đạt hơn 61.000 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ 
2021. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, doanh 

Trong lĩnh vực bảo hiểm tài sản, cạnh tranh khốc liệt vẫn 
xảy ra đối với nhóm ngành có vốn đầu tư nước ngoài. Bên 
cạnh đó, Nghị định 97/2021 quy định mức phí sàn đối với 
các đơn có số tiền bảo hiểm trên 1000 tỷ vô hình chung đã 
làm cho mức phí bảo hiểm bị “cố định hóa”. Việc thu xếp tái 
bảo hiểm ra nước ngoài vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, 
nguyên nhân được cho là do thị trường thiếu năng lực bảo 
hiểm đối với rủi ro bảo hiểm điện mặt trời, nhà máy nhiệt 
than, nhiệt điện. 

thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường năm 
2022 ước đạt khoảng 69.000 tỷ đồng, tăng trưởng 17,3% 
so với năm 2021. Mức tăng trưởng ấn tượng này đến từ 
sự phục hồi mạnh mẽ của các nghiệp vụ bảo hiểm cá 
nhân, đặc biệt là nghiệp vụ xe cơ giới (hơn 14% trong 11 
tháng năm 2022). Nghiệp vụ con người, sức khỏe cũng 
đạt mức độ tăng trưởng mạnh (khoảng 28% trong 11 
tháng năm 2022). Các nghiệp vụ bảo hiểm thương mại 
lớn như Tài sản, Kỹ thuật, Hàng hóa đều có được sự 
tăng trưởng khá tốt nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền 
kinh tế cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu. Với 
các văn bản, quy định pháp lý mới được ban hành trong 
thời gian vừa qua (Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi,  
Thông tư 50 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây 
dựng, Nghị định 97 về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc), thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ được kì vọng sẽ tiếp tục 
có các chuyển biến tích cực về dài hạn trong việc nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm 
cũng như các tác động tích cực trước mắt trong việc thúc 
đẩy tăng trưởng phí bảo hiểm mảng tài sản – kỹ thuật 
thời gian tới.

BẢO HIỂM TÀI SẢN

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM PHỤC HỒI VÀ  
TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRONG NĂM 2022
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Ngược với bảo hiểm kỹ thuật hay tài sản, bảo hiểm thân 
tàu là nghiệp vụ có kết quả kinh doanh không tốt trong 
nhiều năm liên tiếp do tỷ lệ bồi thường liên tục ở mức cao.  
Đáng chú ý, tình hình tổn thất của tàu SB luôn ở mức 
báo động, chủ yếu là do tàu chìm, đắm, đâm va. Tỷ lệ bồi 
thường trung bình 10 năm giai đoạn 2000-2020 lên đến 
136%. Trong khi đó tỷ lệ phí và mức khấu trừ còn thấp, 

chưa tương xứng với rủi ro được bảo hiểm, sau 10 năm 
tỷ lệ phí trung bình của thị trường đã giảm gần 50%.  
Bên cạnh đó, chất lượng tàu, chất lượng thuyền viên, trình 
độ quản lý điều hành tàu còn nhiều hạn chế. Để tránh rủi 
ro, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng mức khấu trừ, 
thắt chặt điều kiện điều khoản cũng như giới hạn tuổi tàu 
nhận bảo hiểm. 

BẢO HIỂM THÂN TÀU

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, doanh thu 
bảo hiểm vận chuyển hàng hóa đã phục hồi dần trở lại do 
giá cả xăng dầu, sắt thép, than, các hàng nông sản tăng. 
Trên thực tế, cạnh tranh phi kĩ thuật như giảm phí, giảm mức 
khấu trừ vẫn xảy ra phổ biến, có những loại hàng hóa tỷ lệ 

phí giảm 30-40%. Tỷ lệ bồi thường hàng hóa chở trên tàu 
SB luôn duy trì ở mức cao trong vài năm trở lại đây với các 
nguyên nhân phần lớn là chìm, đắm, đâm va hay mắc cạn. 
Tuy vậy, tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ hàng hóa trên thị 
trường vẫn duy trì ở mức 36,1% trong giai đoạn 2016-2021. 

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Bảo hiểm trách nhiệm chiếm tỷ trọng nhỏ, gần 2,3% trên 
tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của toàn thị 
trường. Tốc độ tăng trưởng bình quân của bảo hiểm trách 
nhiệm trên thị trường Việt Nam chỉ khoảng 10%, thậm chí 
còn thấp hơn nhiều nghiệp vụ bảo hiểm khác. Tỷ lệ bồi 
thường của loại hình bảo hiểm này cũng ở mức thấp, trung 
bình khoảng 13% trong vài năm trở lại đây. Tuy vậy, đây là 
loại hình bảo hiểm khá phức tạp trong công tác định phí 
và xây dựng điều khoản/điều kiện. Bên cạnh đó, tỷ lệ phí 

bảo hiểm ngày càng có xu hướng giảm mạnh, phần lớn các 
đơn bảo hiểm trách nhiệm ở thị trường Việt Nam được xây 
dựng trên cơ sở Occurrence (khi có tổn thất xảy ra) thường 
có trách nhiệm kéo dài (long – tail), nên cần phải tính toán 
đủ phí bảo hiểm để có thể bù đắp các tổn thất có thể sẽ 
phát sinh trong tương lai khi môi trường pháp lý ngày càng 
hoàn thiện, văn hóa khiếu nại ngày càng thay đổi theo xu 
hướng chung trên thế giới.

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM 

Doanh thu bảo hiểm kỹ thuật đã phục hồi mạnh chủ yếu đến 
từ việc đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật (cầu, 
đường, đê), nhà máy công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
và năng lượng tái tạo (gió, mặt trời). Thị trường bảo hiểm kỹ 
thuật tăng trưởng 9% trong năm 2021 so với cùng kỳ năm 
ngoái và trung bình gần 6% trong giai đoạn 2017-2021, tỷ lệ 
bồi thường bình quân 47,38%. Xu hướng tổn thất lớn thường 
xảy ra với các đơn bảo hiểm trong giai đoạn vận hành, bao 
gồm cả tổn thất của các nhà máy năng lượng tái tạo. 

Điều kiện bảo hiểm hết sức cạnh tranh, đặc biệt đối với một 
số loại hình công trình như nhà cao tầng, lắp ráp/máy móc 
trong các nhà máy công nghiệp. Tuy nhiên, cũng giống như 
Bảo hiểm tài sản, việc thu xếp tái bảo hiểm kỹ thuật gặp 
nhiều khó khăn do lĩnh vực này chưa hấp dẫn với các nhà 
tái quốc tế. Trong thời gian tới, thị trường bảo hiểm kỹ thuật 
Việt Nam cần được thông tin sâu rộng về tỷ lệ bồi thường 
gia tăng của nghiệp vụ trong thời gian gần đây cũng như 
các vụ tổn thất lớn bất thường. Các doanh nghiệp cần củng 
cố kiểm soát rủi ro, hạn chế/đề phòng tổn thất đồng thời 
giảm thiểu tối đa cạnh tranh phi kỹ thuật (hạ phí, mức miễn 
thường, bổ sung phạm vi bảo hiểm bất hợp lý…).

BẢO HIỂM KỸ THUẬT
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Thị trường bảo hiểm thời gian gần đây cũng đang chứng 
kiến những thay đổi to lớn như sự phát triển của công 
nghệ thông tin mở ra xu hướng “Insurtech”. Trong khu vực 
ASEAN, Thái Lan là một trong những quốc gia đi đầu trong 
việc thay đổi thị trường bảo hiểm thông qua việc áp dụng 
các công nghệ tiên tiến, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
và nghiên cứu, đầu tư cải tiến quy trình phục vụ khách hàng, 
đa dạng hóa sản phẩm, kênh khai thác. 

Thai Re - một trong những đối tác quốc tế quan trọng của 
VINARE khẳng định điều khiến insurtech khác biệt với việc 
bán bảo hiểm truyền thống là thế mạnh công nghệ được tận 
dụng trong việc xây dựng, phân phối sản phẩm cũng như hỗ 
trợ bồi thường. Công nghệ giờ đây đang đóng vai trò “cầu 
nối” giữa sản phẩm bảo hiểm và người tiêu dùng, như một 
điểm chạm giúp kết nối khách hàng với hầu hết sản phẩm 
bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường. Với việc ứng dụng 
những công nghệ như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo 
(AI), Internet vạn vật (IoT), các công ty bảo hiểm đã tạo nên 
một cuộc cách mạng làm thay đổi cách vận hành của ngành 
bảo hiểm truyền thống.

XU HƯỚNG “INSURTECH” PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

Thị trường bảo hiểm Việt Nam dự kiến sẽ 
bước vào một mùa tái tục khó khăn sắp tới. 
Theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn Swiss Re,  
cổ đông chiến lược của VINARE, tại Hội nghị Tái 
bảo hiểm Nha Trang, xu hướng thị trường cứng 
(hard market) đã được xác lập và sẽ còn kéo dài 
do ảnh hưởng của tổn thất thiên tai, tình trạng 
lạm phát và thiếu hụt năng lực nhận tái bảo 
hiểm. Bên cạnh đó, các nhà nhận tái bảo hiểm 
quốc tế đang ngày càng quan tâm hơn đến các 
yếu tố về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và 
sẽ yêu cầu các đối tác phải có thông tin cụ thể 
về việc lồng ghép các yếu tố này trong chiến 
lược kinh doanh. Ông Balasubramian Nagarajan - Giám đốc chi nhánh Malaysia, Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re

LẠM PHÁT KHIẾN THỊ TRƯỜNG  
BƯỚC VÀO MÙA TÁI TỤC KHÓ KHĂN
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MÙA TÁI TỤC 1.1.2023 
MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ 

như yêu cầu tăng mức giữ lại của các công ty bảo hiểm 
trong các hợp đồng tỷ lệ, các nhà tái khả năng cao sẽ yêu 
cầu tăng mức tự chịu của hợp đồng phi tỷ lệ để phản ánh 
đúng mức độ rủi ro của thị trường và xu hướng tổn thất 
trong các năm gần đây. Năng lực hợp đồng cung cấp cho 
rủi ro thiên tai sẽ bị giảm, và không loại trừ khả năng nhiều 
nhà tái bảo hiểm không tham gia vào các phần bảo hiểm 
liên quan đến thiên tai.

Ngoài các điều khoản loại trừ tiêu chuẩn về bệnh truyền 
nhiễm và rủi ro an ninh mạng đã được áp dụng từ mùa 
tái tục trước, năm nay điều khoản về cấm vận (sanction) 
mới liên quan đến các cấm vận về kinh tế, giao thương liên 
quan đến xung đột Nga – Ukraina sẽ được đưa vào các hợp 
đồng. 

Trong xu hướng chung về các cam kết liên quan đến ESG, 
các yếu tố này sẽ được các nhà tái bảo hiểm lớn trên thế 
giới xem xét chặt chẽ, bao gồm việc bắt đầu hạn chế cung 
cấp năng lực qua hợp đồng cố định cho các nhà máy điện 
than, thậm chí tính đến việc dừng hẳn trong một vài năm 
tới. Các công ty bảo hiểm có thể sẽ được yêu cầu phải thống 
kê các rủi ro điện than được đưa vào hợp đồng. Nhu cầu tìm 
kiếm nguồn năng lực tái bảo hiểm thay thế cho các loại hình 
này sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới khi nguồn cung 
capacity qua các hợp đồng cố định ngày càng bị thu hẹp. 

ĐÁNH GIÁ CỦA GALLAGHER RE VỀ MÙA TÁI TỤC  
THÁNG 01/2023

Mùa tái tục tái bảo hiểm ngày 01 tháng 01 vừa qua là phức 
tạp và trong nhiều trường hợp là đáng thất vọng vì các cuộc 
đàm phán căng thẳng diễn ra “tới phút cuối cùng” và các 
công ty tái bảo hiểm đã hạn chế năng lực tái bảo hiểm cũng 
như thúc đẩy các điều khoản chặt chẽ với mức phí cao.

Trong hầu hết các loại hình bảo hiểm và khu vực khác, các 
nhà phân tích cho biết người mua phần lớn có thể tìm được 
năng lực tái bảo hiểm, mặc dù với chi phí cao hơn và trong 
nhiều trường hợp đã phải thay đổi cấu trúc tái bảo hiểm 
bằng cách tăng mức giữ lại tự bồi thường và tăng “mức sàn” 
đối với tỷ lệ phí tối thiểu tính trên hạn mức trách nhiệm, một 
trọng tâm chính của nhiều công ty tái bảo hiểm.

Các hợp đồng vượt mức bồi thường (XOL) phải chấp nhận 
tăng phí mạnh 15% - 20%, hầu hết các hợp đồng tỷ lệ phải 
giảm năng lực (capacity), giảm giới hạn trách nhiệm trên 
một sự kiện tổn thất (event limit), hoa hồng tái bảo hiểm, 
một số phải chấp nhận cơ chế hoa hồng theo kết quả hợp 
đồng (Sliding Scale Commission).

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường bảo 
hiểm thế giới đang đứng trước một mùa tái tục được 
dự báo là hết sức khó khăn do tình hình tổn thất thiên 

tai diễn biến xấu (trong đó cơn bão Ian được ghi nhận là sự 
kiện gây ra tổn thất thiên tai lớn thứ 2 trong lịch sử sau cơn 
bão Katrina), ảnh hưởng tiêu cực của cuộc xung đột Nga-
Ukraina, tình hình lạm phát gia tăng, nguy cơ từ các rủi ro 
thiên tai thứ phát (secondary perils)… Việc điều chỉnh tăng 
phí với các hợp đồng phi tỷ lệ, điều chỉnh giảm capacity, hoa 
hồng, và đặc biệt là event limit với các hợp đồng tỷ lệ dự kiến 
sẽ được các nhà đứng đầu nhận tái bảo hiểm áp dụng nhất 
quán khi cung cấp các bản chào phí trong mùa tái tục sắp 
tới. Với tình hình trên, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam 
cũng có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thương 
lượng các hợp đồng tái bảo hiểm 2023.

Với thực tế một số hợp đồng tái bảo hiểm tỷ lệ mảng Tài 
sản, Thân tàu trên thị trường vẫn đang có kết quả chưa 
khả quan do tổn thất diễn biến xấu cùng với tình hình cạnh 
tranh phí khốc liệt của bảo hiểm Kỹ thuật, Hàng hóa…việc 
tìm nhà tái bảo hiểm đứng đầu sẽ khá khó khăn và việc 
thu xếp tái bảo hiểm sẽ không thực sự dễ dàng trong mùa 
tái tục này do nhiều công ty tái bảo hiểm quốc tế ra chính 
sách dừng hoặc hạn chế việc cung cấp năng lực cho các 
hợp đồng tỷ lệ, xu hướng “hardening market” sẽ chuyển 
dịch sang “hard market”. 

Năng lực tái bảo hiểm sẽ được tiếp tục thắt chặt hoặc các 
doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải tăng mức giữ lại do nhiều 
hợp đồng đang khá mất cân bằng về mức trách nhiệm so 
với doanh thu phí đạt được. Đối với các hợp đồng đang có 
lãi, việc tăng hoa hồng cũng sẽ khó khả thi và tương tự, 
việc giảm hoa hồng là tất yếu với các hợp đồng có kết quả 
xấu. Giới hạn trách nhiệm cho sự kiện (event limit) sẽ bị 
điều chỉnh giảm nhằm giảm áp lực cho các nhà tái bảo 
hiểm với việc cấp vốn cho các rủi ro thiên tai và phản ánh 
đúng thực tế mức độ tích tụ của danh mục rủi ro của các 
công ty tại Việt Nam. 

Một vấn đề nổi cộm ở thị trường Việt Nam trong nhiều năm 
gần đây là tình trạng đồng bảo hiểm giữa nhiều công ty để 
tận dụng năng lực hợp đồng cố định khiến cho việc kiểm 
soát tích tụ của các công ty tái bảo hiểm tham gia vào 
nhiều hợp đồng trên thị trường khá phức tạp. Đây cũng là 
một vấn đề được các nhà tái bảo hiểm đưa vào xem xét và 
điều chỉnh khi cung cấp bản chào cho các hợp đồng tỷ lệ.

Các hợp đồng phi tỷ lệ sẽ được định giá lại theo hướng 
tăng để phản ánh yếu tố lạm phát, biến đổi khí hậu, đảm 
bảo yêu cầu cải thiện lợi nhuận hợp đồng (margin). Giống 

TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
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BẢO HIỂM THAM SỐ XU HƯỚNG 
CHO RỦI RO THIÊN TAI
TỔN THẤT DO THIÊN TAI NGÀY CÀNG GIA TĂNG

Trong khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, gần đây những sự kiện thiên 
tai lớn cũng xuất hiện ngày càng 
nhiều như trận lụt tại tỉnh Hà Nam, 
Trung Quốc năm 2021 (sự kiện được 
cho là gây thiệt hại lớn nhất cho 
ngành bảo hiểm tại Trung Quốc từ 
trước đến nay), trận lụt tại Malaysia 
cuối năm 2021 và trận lụt tại Australia 
tháng 3/2022. Các thống kê chỉ ra 
rằng tổn thất ngành bảo hiểm năm 
2021 cao thứ 4 từ trước đến nay.

Năm 2022 cũng không có dấu hiệu 
cải thiện, theo thống kê của Munich 
Re tổn thất ngành bảo hiểm nửa đầu 
năm 2022 cũng lên đến hơn 65 tỷ 
USD, trong đó còn chưa tính đến thiệt 
hại rất lớn do cơn bão Ian gây ra vào 
tháng 9 tại Mỹ (theo ước tính sơ bộ 
của Swiss Re, số tiền bồi thường của 
riêng sự kiện này có thể từ 55-65 tỷ 
USD).

Theo nghiên cứu của Swiss Re 
Institute, từ năm 2000 trở lại 
đây thiên tai diễn ra thường 

xuyên hơn với mức độ ngày càng lớn. 
Những sự kiện lớn không thể không 
nhắc đến là cơn bão Katrina 2005 tại 
Mỹ, lụt tại Thái Lan, sóng thần và động 
đất tại Nhật Bản và New Zealand năm 
2011, cũng như hàng loạt cơn bão lớn 
như Harvey, Rita, Wilma năm 2017  
tại Mỹ. 

NatCat loss events worldwide Jan – June 2022
Tornadoes, floods and earthquakes caused overall losses of US$ 65bn

Small, medium and large loss events
Significant catastrophes1Hydrological events

Flood, mass movement
Meteorological events
Tropical storm, extratropical storm,
convective storm, local storm

Climatological events
Extreme temperature,
drought, wildfire

Geophysical events
Earthquake, tsunami,
volcanic activity

1 based on the top 5 events due to the number of  fatalities, overall and insured losses 
Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2022

NatCatSERVICE

Drought,
ongoing, Brazil

Tornado (series), 
21 – 23 Mar, United States

Tornado (series), 
3 – 7 Apr, United States

Earthquake, 
22 Jun, Afghanistan 

Earthquake,
16 Mar, Japan 

Flood,
9 – 16 Apr, South Africa

Flood,
22 Feb – 08 Mar, Australia 

Drought,
ongoing, Italy      

Flood,
9 – 15 May, China

Winter Storm (series) 
16 – 21 Feb, Europe
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THỊ TRƯỜNG TÁI BẢO HIỂM  
CHO RỦI RO THIÊN TAI NGÀY CÀNG THẮT CHẶT 

GIẢI PHÁP THAY THẾ  
CHO THỊ TRƯỜNG TRUYỀN THỐNG

Đối với Việt Nam, mặc dù ngành bảo hiểm chưa phải chịu 
những sự kiện thiên tai lớn, tuy nhiên các công ty bảo hiểm 
phi nhân thọ của Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài chính 
sách toàn cầu của các nhà tái bảo hiểm quốc tế. Việc thiếu 
sự bảo vệ của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước do 
bị cắt giảm năng lực và/hoặc phải mua bảo vệ với mức phí 
cao hơn là những khó khăn rõ ràng mà các doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam phải đối mặt trong kỳ tái 
tục 2022-2023 sắp tới.

đi của cơn bão). Tham số đã được tính toán sẽ được so sánh 
với cấu trúc hợp đồng mà công ty bảo hiểm và nhà tái bảo 
hiểm đã ký kết ngay từ đầu năm để xác định mức độ trả tiền 
bồi thường tương ứng với cơn bão đó (tương tự như hợp 
đồng tái bảo hiểm phi tỷ lệ truyền thống).

Ưu điểm nổi bật của giải pháp này là việc thanh toán nhanh 
chóng, thông tin cung cấp cho nhà tái bảo hiểm đơn giản 
(mức bắt đầu được bảo vệ - attach level, mức độ bảo vệ - 
exhaust level, hạn mức trả tiền bảo hiểm – limit và các mức 
độ trả tiền bảo hiểm), phạm vi được bảo hiểm rộng (bao 
gồm nhiều loại hình nghiệp vụ như tài sản, kỹ thuật, xe cơ 
giới, hàng hóa…), hơn nữa nhà tái bảo hiểm cung cấp giải 
pháp này có uy tín, xếp hạng tín nhiệm cao trên thị trường 
toàn cầu. Mặc dù vẫn còn những hạn chế của một sản 
phẩm parametric (như basis risk) nhưng theo đánh giá của 
VINARE, việc chủ động phát triển giải pháp này đã cung cấp 
thêm cho các doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn mới (có thể 
coi như một nguồn capacity mới) để cân nhắc, lựa chọn 
trong mùa tái tục 2022-2023 và những năm sắp tới.

Các thống kê cho thấy thị trường bảo hiểm/tái bảo hiểm 
quốc tế đã phải chịu rất nhiều tổn thất nặng nề về thiên tai 
trong những năm qua. Các nhà tái bảo hiểm đã bắt đầu có 
những thông điệp và chính sách thắt chặt đối với năng lực 
tái bảo hiểm cho rủi ro thiên tai như điều chỉnh chính sách 
về event limit, thay đổi điều kiện điều khoản liên quan, hay 
yêu cầu các công ty bảo hiểm nâng mức giữ lại.

Trong bối cảnh năng lực bảo hiểm bị siết chặt, chi phí tái 
bảo hiểm gia tăng thì có lẽ việc tìm kiếm một giải pháp tái 
bảo hiểm thay thế là cần thiết đối với thị trường. Một trong 
những giải pháp tiềm năng trên thị trường hiện nay là áp 
dụng việc chuyển giao rủi ro theo tham số của sự kiện 
(parametric based on event). Qua hợp tác và làm việc với các 
đối tác là môi giới tái bảo hiểm/nhà tái bảo hiểm nước ngoài, 
VINARE nhận thấy một trong các sản phẩm có thể áp dụng 
thị trường Việt Nam là chuyển giao rủi ro dựa trên tham số 
của bão – thiên tai có tần suất nhiều nhất tại Việt Nam. Việc 
tính toán tham số của bão trong giải pháp này (đối với thị 
trường Việt Nam) được một công ty chuyên về mô hình rủi 
ro thiên tai tại Mỹ thực hiện và đưa ra với  nguyên lý rõ ràng, 
minh bạch. 

Mỗi khi có sự kiện bão xảy ra và có đường đi đổ bộ vào Việt 
Nam, một số vị trí mà cơn bão đi qua sẽ được ghi nhận và lấy 
thông tin (tọa độ đã đi qua, sức gió mạnh nhất tương ứng với 
tọa độ đó) phục vụ cho việc tính toán tham số của cơn bão 
(tham số này phụ thuộc thuần túy vào sức mạnh và đường 
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BLOCKCHAIN
VÀ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG 

TRONG NGÀNH BẢO HIỂM

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) những năm gần đây đang là chủ 
đề nóng trên mọi lĩnh vực. Mặc dù bitcoin và tiền điện tử là những 
ứng dụng đầu tiên được biết đến của blockchain, nhưng tới thời 

điểm hiện tại, chúng không còn là những ứng dụng duy nhất. Blockchain 
có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực xã hội nói 
chung và trong ngành bảo hiểm nói riêng. So 
với những hạn chế của giao dịch thông thường, 
blockchain có nhiều tính chất nổi bật như tính 
phi tập trung, tính phân tán, bất biến, tính bảo 
mật và cả tính minh bạch. Bên cạnh đó, khả năng 
tích hợp smart contract (hợp đồng thông minh) 
cũng là một trong những điểm đáng chú ý của 
blockchain. Việc sử dụng hợp đồng thông minh 
trong blockchain cho phép việc thanh toán bồi 
thường được thực hiện mà không cần sự tham 
gia của con người, do thông tin được bảo mật và 
tự động. 

Mặc dù có nhiều ưu điểm, Blockchain vẫn tồn tại một số nhược điểm 
chưa khắc phục được như:

• Khả năng bảo mật chưa đảm bảo do hacker có thể sửa đổi dữ liệu khi 
chiếm được quyền điều khiển quá nửa số node

• Quy định về sử dụng và công nhận tiền số chưa cho phép ở một số 
quốc gia, trong đó có Việt Nam 

• Luật an ninh mạng Việt Nam không cho phép lưu trữ thông tin công 
dân Việt Nam tại nước ngoài, dẫn tới các node ở nước ngoài không 
được tham gia vào chuỗi Blockchain

• Chi phí đầu tư và vận hành cao, do đây là công nghệ mới chưa có 
nhiều khách hàng tham gia vào chuỗi node

Cho đến thời điểm hiện tại, Blockchain đã 
được ứng dụng rộng rãi trên thế giới nổi 
bật trong các lĩnh vực như xản xuất, y tế,  
sức khỏe, giáo dục, nông nghiệp, tài chính 
ngân hàng, bán lẻ, vận tải logistic, cũng như  
thương mại điện tử. Trên thế giới đã ghi nhận 
một số quốc gia nghiên cứu và áp dụng 
blockchain vào một phần chính phủ điện tử 
từ năm 2016-2017.

Còn tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ xác 
định Blockchain là một trong những lĩnh vực 
công nghệ số nằm trong danh mục ưu tiên 
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4. 
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Những lý do chính khiến các công ty bảo hiểm trong nước còn quan ngại khi 
áp dụng Blockchain là do:

• Chi phí đầu tư và vận hành khá cao trong bối cảnh kinh doanh bảo hiểm khó 
khăn, dẫn tới không khả thi về mặt kinh tế.

• Các chính sách nhà nước chưa cập nhật, cụ thể là luật an ninh mạng, dẫn tới 
việc kìm hãm sự tham gia của các node nước ngoài vào chuỗi Blockchain 
trong nước.

• Đây là công nghệ mới, nên vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là khâu 
an toàn thông tin làm giảm niềm tin của giới công nghệ vào tiền số trong thời 
gian gần đây. Do đó công nghệ này cần có thêm thời gian để cải thiện và kiểm 
chứng độ tin cậy.

Tại thị trường Việt Nam, việc áp dụng 
công nghệ Blockchain hiện đã được 
các doanh nghiệp bảo hiểm nghiên 
cứu nhưng chỉ ở mức độ tiềm năng 
và khả năng áp dụng chưa thực sự rõ 
ràng tại thời điểm hiện tại. 

TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG NGÀNH BẢO HIỂM

khai thác bảo hiểm, không tối ưu được chi phí hoạt động, 
thủ tục bồi thường rườm rà, cơ quan nhà nước chưa thể 
giám sát và quản lý được thông tin bảo hiểm bắt buộc (như 
bảo hiểm xe cơ giới, hay bảo hiểm cháy nổ…).

Ngành bảo hiểm/tái bảo hiểm vẫn đang sử dụng hệ thống 
riêng, quản lý trao đổi qua kênh trực tiếp, mặc dù có các hệ 
thống quản lý nhưng vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như: chậm 
trễ, không kiểm soát được dữ liệu trùng lặp giữa các bên, 
hợp đồng thiếu sự chắc chắn gây ra rủi ro trong hoạt động 

Vài năm trở lại đây, trong lĩnh vực tái bảo hiểm, đã có một số công ty ứng dụng được blockchain, có thể kể đến B3i - 
Blockchain Insurance Industry Initiative được thành lập năm 2016 với sự tham gia của 15 thành viên là các nhà tái bảo 
hiểm hàng đầu thế giới: 

Root Cause of Frictions
Reinsurance Risk Transfer – B3i’s Use Case
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• Slow
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Achmea AgeasAegon Allianz Generali
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Sompo Japan 
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Zurich Insurance 
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ĐIỆN MẶT TRỜI 
BẢO HIỂM 
CHO NHÀ MÁY

TẠI VIỆT NAM

Tính đến thời điểm tháng 
5/2022, Việt Nam đã đạt được 
thành tích ấn tượng khi đã có 
hơn 151 nhà máy năng lượng 
mặt trời được xây dựng/lắp 
đặt trên phạm vi cả nước. Khu 
vực tập trung nhiều dự án điện 
mặt trời là Ninh Thuận và Bình 
Thuận với điều kiện tự nhiên 
thuận lợi cho việc phát triển 
điện mặt trời như thời gian 
nắng trong ngày nhiều và ổn 
định trong năm, đồng thời có 
rủi ro mưa bão không cao. 

Chỉ tiêu/Năm Năm 2025 Năm 2035 Năm 2045

Điện than/biomass/amoniac 29,3 17,7 9,6

LNG, chuyển dùng LNG/hydrogen 11,1 7 3,8

Turbin khí dùng LNG, hydrogen mới 3,6 14,8 8

Nhiệt điện chạy khí hydrogen 0 3 7,2

Điện than, turbin khí chạy dầu 0,6 0 0

Thuỷ điện (gồm thuỷ điện nhỏ) 27,2 15,9 9

Điện gió trên bờ, gần bờ 13,8 12,6 14,3

Điện gió ngoài khơi 0 8,5 17

Điện mặt trời quy mô lớn 8,9 11,8 19,4

Điện sinh khối, năng lượng tái tạo khác 1 1,5 1,3

Thuỷ điện tích năng, pin lưu trữ 0 3,6 7,5

Nhập khẩu 4,5 3,7 2,8

T heo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu (COP26) vừa qua, dự kiến đến năm 2045 tỷ trọng điện than trong tổng công suất các nguồn 
điện sẽ giảm về 9,6%, còn năng lượng tái tạo tăng dần và đạt hơn 50%, trong đó tỉ trọng của điện mặt trời 

chiếm 19,4% trong tổng công suất các nguồn điện. 
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Một số dự án điện mặt trời ở Việt Nam được bảo hiểm thời gian vừa qua

STT Tên dự án
Ngày bắt đầu 

BH
Ngày kết thúc 

BH
Vị trí

Số tiền bảo hiểm 
(USD)

1 First Solar DMT2 EAR 2018 03/01/2018 31/01/2019 TP. Hồ Chí Minh 514.138.000

2 Thuan Nam Ninh Thuan Solar 15/05/2020 15/04/2021 Ninh Thuận 355.378.706,13

3 Trung Nam Tra Vinh Solar 19/01/2019 31/07/2019 Trà Vinh 131.513.087,52

4 Dien Mat Troi Xuan Thien GD1 31/03/2019 31/03/2021 Ninh Thuận 101.417.040,36

5 GAIA Solar Power Plant 05/03/2019 31/12/2019 Long An 82.897.302,63

6 Điện mặt trời Xuân Thiện GD2 31/03/2019 31/03/2021 Ninh Thuận 59.017.391,30

7 Bau Ngu Solar Power Plant WR 2018 06/09/2018 06/09/2019 Ninh Thuận 53.834.339,21

8 Long Thanh Solar 21/12/2018 30/09/2019 Đắc Lắc 41.850.220,26

9 Srêpok Solar Power Điện mặt trời Quang Minh 24/10/2018 31/07/2019 Đắc Lắc 22.33.801,76

10 Cam Hoa Solar 08/07/2019 08/07/2020 Hà Tĩnh 2.468.712,30

 

Stt Tên dự án Năm nghiệp vụ Ngày tổn thất Số tiền  
bảo hiểm

Số tiền  
tổn thất

1 Trung Nam Thuan Nam Ninh Thuan Solar 2020 16.08.20 355.378.706,13 695.652,17

2 Trung Nam Thuan Nam Ninh Thuan Solar 2020 25.06.20 355.378.706,13 117.659,40

3 Trung Nam Tra Vinh Solar 2019 05.07.19 131.513.087,52 115.737,95

4 Trung Nam Tra Vinh Solar CMI 2019 06.02.20 134.294.012,38 102.462,92

5 Trung Nam Tra Vinh Solar CMI 2019 18.02.20 134.294.012,38 91.221,80

6 Binh Nguyen Solar Pp 2020 28.10.20 45.000.000 87.220,56

7 Cat Hiep Solar 2019 16.10.19 44.500.000 86.956,52

8 Trung Nam Thuan Nam Ninh Thuan Solar 2020 02.07.20 355.378.706,13 84.877,87

9 Trung Nam Thuan Nam Ninh Thuan Solar 2020 15.10.20 355.378.706,13 43.478,26

10 Cujut Solar 2019 07.08.19 35.404.397 37.820,66

cung cấp năng lực tái bảo hiểm loại hình này, tạo điều kiện cho sự chuyển 
đổi cần thiết của lĩnh vực năng lượng hướng tới thực hiện cam kết cắt 
giảm phát thải khí carbon của chính phủ các nước trong khu vực. VINARE,  
với tư cách là thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà tái bảo hiểm 
ASEAN, đang trao đổi tích cực với các bên về chuyên môn trong việc thực 
hiện dự án này.

MỘT SỐ RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI LOẠI HÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI 
TRÊN MẶT ĐẤT (BẢO HIỂM CAR/EAR)

TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM

Các đơn bảo hiểm cho dự án điện mặt trời giai đoạn xây dựng/lắp đặt tại 
Việt Nam trong thời gian từ năm 2019 đến nay có tỷ lệ phí trung bình dao 
động từ 0,15 - 0,2% trên số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên thời gian sau đó do tính 
chất cạnh tranh của thị trường, nhiều công ty bảo hiểm đã cấp đơn với tỷ lệ 
phí giảm 50% - 60% so với mức trung bình nói trên.

TỔN THẤT

Theo thống kê của VINARE, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã gặp một số tổn 
thất thuộc loại hình điện mặt trời như dưới đây – chủ yếu do rủi ro thiên tai 
(mưa/bão) gây ra:

Các dự án điện mặt trời thường đối diện 
một số rủi ro chính trong quá trình xây 
dựng/lắp đặt, ví dụ như mưa đá khiến các 
tấm pin mặt trời bị ảnh hưởng. Gió, tố lốc 
cũng tác động đến các tấm pin mặt trời 
chưa được gia néo cố định đang trong 
quá trình lắp đặt. Ngoài ra còn có những 
nguy cơ rủi ro như bão cát, bụi, sét đánh, 
động đất, lũ lụt, sóng thần ở khu vực ven 
biển.  Bên cạnh đó, đất lún, các yếu tố về 
con người, cũng như việc giám sát bảo vệ 
tài sản do trộm cắp cũng được xem là các 
nguy cơ đặc biệt khác. 

Trong bối cảnh các nhà tái bảo hiểm quốc 
tế thắt chặt việc cung cấp năng lực tái bảo 
hiểm nói chung và cho các dự án năng 
lượng tái tạo nói riêng, các công ty tái bảo 
hiểm tại ASEAN đang cùng nhau nghiên 
cứu để thiết kế giải pháp riêng cho việc Nguồn: VNR

Top 10 tổn thất điện mặt trời có số tiền bồi thường lớn (Đơn Vị: USD)
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BẢO HIỂM XE ĐIỆN 
THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI  
CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM XE ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI

Phân phối bảo hiểm xe điện theo khu vực năm 2020 và 2033

Sự quan tâm ngày càng tăng 
đối với việc giảm lượng khí 
thải carbon và sự cải tiến 

trong các công nghệ thay thế khiến 
ngày càng nhiều người đang cân 
nhắc chuyển sang sử dụng xe điện. 
Những năm gần đây, tỷ trọng doanh 
thu của xe điện trên thị trường quốc 
tế ngày càng gia tăng. Một cuộc 
thăm dò mới nhất do Ipsos Mori 
thực hiện cho thấy 40% người châu 
Âu có thể sẽ mua hoặc thuê một 
chiếc xe điện hoặc xe chạy bằng 
pin nhiên liệu cho chiếc ô tô tiếp 
theo của họ. Những người trong 
ngành cũng tin rằng các loại xe 
điện thân thiện với môi trường hiện 
đang là xu thế toàn cầu và được dự 
đoán sẽ thay thế các loại phương 
tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
như xăng hay dầu trong tương lai. 

Hiện nay, hầu hết tất cả các công 
ty bảo hiểm lớn trên thế giới đều đã 
tung ra các sản phẩm bảo hiểm dành 
riêng cho xe điện. Theo dự báo của 
GlobalData, thị trường bảo hiểm xe 
điện toàn cầu sẽ tăng gấp 10 lần từ 
49 tỷ USD vào năm 2020 lên đến hơn 
500 tỷ USD vào năm 2033. Còn theo 
các chuyên gia nhận định, thị trường 
thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ 
lệ tăng trưởng kép hàng năm là hơn 
19% trong giai đoạn dự báo.

Khi xe điện trở nên phổ biến thì các 
lĩnh vực, dịch vụ liên quan cũng sẽ 
phát triển và ngành bảo hiểm cũng 
không là ngoại lệ. Bối cảnh này đang 
đặt ra cả thách thức và cơ hội cho thị 
trường bảo hiểm xe cơ giới.

 Europe    North America    Asia      RoW

Nguồn: GlobalData: Xe điện trong bảo hiểm
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Ở Mỹ, theo Chase Gardner tại Insurify, bảo hiểm 
cho ô tô điện cũng có xu hướng đắt hơn 15% 
so với xe hơi truyền thống. Nguyên nhân được 
cho là do công nghệ xe điện vẫn còn tương đối 
non trẻ nên để kích cầu, thường xe sẽ được 
trang bị các hệ thống cảm biến cũng như chức 
năng khá hiện đại, tương tự như những dòng 
xe hạng sang, do vậy chi phí sửa chữa, thay thế 
phụ tùng hoặc dịch vụ của xe điện có xu hướng 
cao hơn. Các cơ sở sửa chữa tính phí sửa chữa 
đắt hơn do có sự khác biệt đáng kể về công 
nghệ so với dòng xe truyền thống. Ngoài ra, chi 
phí sửa chữa nếu bị hỏng pin do va chạm cũng 
là một con số đáng lưu tâm, do pin xe điện 
thường chiếm tỷ trọng khá lớn (10% - 20% đối 
với xe lai xăng điện, 30% - 40% đối với xe thuần 
điện) trên giá trị của chiếc xe đó. Bên cạnh đó, 
nguồn lực và năng lực chuyên môn với dòng xe 
mới cũng còn hạn chế dẫn đến phí bảo hiểm 
xe điện đang cao hơn so với xe chạy bằng 
động cơ đốt trong. Theo một báo cáo từ CCC 
Intelligent Solutions - nhà cung cấp dữ liệu cho 
các ngành công nghiệp ô tô, sửa chữa va chạm 
và bảo hiểm, phụ tùng thay thế cho một chiếc 

xe điện đắt hơn 2,7% so với 1 chiếc xe truyền 
thống. Nguy cơ va chạm của xe điện sẽ cao 
hơn do động cơ điện tạo ra rất ít hoặc không 
gây tiếng ồn, Trên thực tế, các nghiên cứu cho 
thấy ô tô điện có nguy cơ đâm vào người đi bộ 
cao hơn khoảng 40% so với xe thông thường.

Một điểm khó khăn khác đó là hiện số lượng 
thuê hoặc cho thuê pin điện chưa được xác 
định. Các nhà sản xuất ô tô Nissan, Renault 
cũng như Vinfast ban đầu chỉ bán xe điện mới 
của họ với tùy chọn cho thuê pin của xe, khiến 
người tiêu dùng yên tâm rằng, nếu pin của xe 
giảm xuống dưới 70% - 75% dung lượng ban 
đầu thì nhà sản xuất sẽ thay thế miễn phí. 
Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng đáng kể sự 
phức tạp xung quanh việc bảo hiểm xe điện. 
Ví dụ, trong trường hợp xe của người được bảo 
hiểm xảy ra một vụ va chạm và pin của xe bị 
hỏng thì không rõ liệu người lái xe hoặc nhà 
sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm thay thế cục 
pin đó. Theo GreenCars, một website chuyên 
cung cấp các công cụ và tài nguyên cho người 
mua xe điện, chi phí để thay thế một viên pin 
xe điện hỏng có thể dao động từ 5.000 USD 
đến 15.000 USD. Tại thị trường Việt Nam, chi 
phí mua pin xe điện của Vinfast cao nhất cũng 
lên tới gần 500 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng trạm 
sạc điện và chuỗi cung ứng còn hạn chế cũng 
là những thách thức có thể ảnh hưởng đến phí 
bảo hiểm của xe điện.

Trái với sự gia tăng nhanh chóng của số lượng hợp đồng bảo hiểm, 
hiệu quả kinh doanh của bảo hiểm xe điện lại kém hơn xe ô tô chạy 
động cơ đốt trong, cả về tần suất bồi thường, mức độ nghiêm trọng 
của tổn thất và phí bảo hiểm. Tại thị trường Trung Quốc, chi phí bảo 
hiểm với xe điện đang cao hơn 20% so với phương tiện động cơ đốt 
trong truyền thống. 

CƠ HỘI

Mặc dù còn tồn tại những rủi ro ban đầu xung quanh việc bảo hiểm xe 
điện nhưng theo thời gian, khi cơ sở hạ tầng trạm sạc điện đầy đủ hơn, 
các công nghệ thay thế trở nên phổ biến hơn và các chuỗi cung ứng có 
đủ các kỹ năng và chuyên môn phù hợp thì chi phí bảo dưỡng và phụ 
tùng có thể sẽ giảm xuống đáng kể. Các công ty bảo hiểm cũng có thời 
gian để thu thập thêm thông tin dữ liệu cho phép họ đánh giá chính xác 
hơn về mức phí bảo hiểm và các yếu tố giảm chi phí để cải tiến sản phẩm 
của mình. Khi đó, khoảng cách giữa xe điện và xe truyền thống sẽ được 
thu hẹp, phí bảo hiểm sẽ trở nên cân bằng hơn và thị trường bảo hiểm xe 
điện sẽ trở nên cạnh tranh hơn. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, xe điện được coi là một lựa chọn tốt 
hơn xe truyền thống cả về chi phí lâu dài và yếu tố bảo vệ môi trường. 
Sự phát triển của xe điện trên toàn thế giới là một xu hướng tất yếu và 
Việt Nam cũng sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Việt Nam có quy mô dân 
số 100 triệu dân, độ tuổi trung bình trẻ, theo kết quả từ nhiều cuộc khảo 
sát, người Việt khá hứng thú với công nghệ và sẵn sàng trải nghiệm 

cái mới. Do đó, Việt Nam hứa hẹn sẽ là 1 thị 
trường ô tô sử dụng năng lượng mới đầy tiềm 
năng tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian 
tới. 

Hiện nay một số doanh nghiệp bảo hiểm 
tại thị trường Việt Nam, mặc dù chưa nhiều 
nhưng đã có sản phẩm bảo hiểm riêng biệt 
cho dòng xe này. 

THÁCH THỨC 
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NĂNG LỰC BẢO HIỂM/
TÁI BẢO HIỂM 
CHO NGÀNH ĐIỆN THAN ĐANG DẦN CẠN KIỆT

Các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm đang dần rút 
chân khỏi thị trường bảo hiểm cho các dự án điện 
than, bao gồm cả dự án mới và đang vận hành. Đây 

là một tín hiệu đáng mừng dành cho những tổ chức môi 
trường đang trong quá trình thúc đẩy việc loại bỏ than đá 
– nguồn phát thải carbon lớn nhất, để thực hiện mục tiêu 
của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc 
này gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành than nói chung 
và các ngành liên quan nói riêng, cụ thể ở đây là bảo hiểm 
cho nhà máy than/điện than.  

Một báo cáo đặc biệt của chiến dịch Insure Our Future và Korean non-profit Solutions for Our Climate đã cung cấp 
một số thông tin về tình hình bảo hiểm  cho các dự án của KEPCO (Công ty điện lực quốc gia Hàn Quốc). 

Báo cáo đã chỉ ra trong năm 2018, KEPCO đã ký hợp đồng 
với 19 công ty bảo hiểm để có thể bảo hiểm cho giai đoạn 
xây dựng nhà máy điện than Nghi Sơn 2 (công suất 1,3 GW) 
trị giá 7,2 tỷ USD tại Việt Nam. Nhưng chỉ 4 năm sau, một 
số công ty bảo hiểm đã dừng tham gia hợp đồng này, kết 
quả là mất đi 72% năng lực bảo hiểm/tái bảo hiểm cho dự 
án. Năm 2021, năng lực bảo hiểm/tái bảo hiểm cho giai 
đoạn xây dựng nhà máy điện than Vũng Áng 2 (công suất 
1,2 GW) tại Việt Nam trị giá 4,4 tỷ USD cũng đã bay mất 55% 
do quyết định dừng tham gia bảo hiểm của một số công ty, 
trong đó, công ty bảo hiểm MS&AD của Nhật Bản chiếm tỷ 
trọng lớn nhất (1,2 tỷ USD). Vì vậy, KEPCO đã phải tìm đến 
05 “công ty bảo hiểm cứu cánh cuối cùng” và những công 
ty này hiện đang cung cấp 72% năng lực báo hiểm/tái bảo 
hiểm cho dự án này. 

Hiện tại, sự khó khăn của việc thu xếp bảo hiểm cho các 
dự án điện than được thể hiện rõ hơn từ việc các công 
ty sản xuất điện than đang phải tìm kiếm năng lực từ rất 

nhiều các công ty nhỏ và ít kinh nghiệm để thay thế cho 
những công ty quốc tế lớn đã dần rút khỏi thị trường này. 
Tiêu biểu là năm 2021, KEPCO đã phải tìm đến 24 công 
ty bảo hiểm/tái bảo hiểm khác nhau chỉ để cung cấp  
556 triệu USD trách nhiệm bảo hiểm cho hoạt động của 
một nhà máy điện than nhỏ Cebu Naga (công suất 206MW) 
ở Philippines. Trong đó, có 11 công ty không bảo hiểm cho 
bất kỳ dự án nào khác ngoài KEPCO và một công ty là New 
India Insurance không đạt xếp hạng tín dụng A, xếp hạng 
tối thiểu mà các nhà đầu tư của các dự án điện than này 
yêu cầu các công ty tham gia phải đạt được. 

Peter Bosshard, điều phối viên toàn cầu của chiến dịch 
Insure Our Future cho biết: “Việc quá nhiều công ty ngừng 
nhận bảo hiểm cho điện than đã làm cho việc mua bảo 
hiểm trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Một số ít 
công ty bảo hiểm còn lại sẽ khó khăn trong việc cung cấp 
chuyên môn và năng lực cần thiết để bảo hiểm cho một 
nhà máy điện than mới và phức tạp.”

Theo những báo cáo được công bố gần đây, ngày càng có 
nhiều nhà máy điện chạy bằng than và các nhiên liệu hóa 
thạch khác, trong đó có những nhà máy có giá trị lên tới 
hàng tỷ đô la Mỹ, được bảo hiểm bởi các công ty bảo hiểm/
tái bảo hiểm nhỏ và ít kinh nghiệm thay vì các công ty lớn 
có uy tín trên thị trường do họ đã dần rút khỏi thị trường 
này. Việc tìm kiếm năng lực bảo hiểm/tái bảo hiểm ngày 
càng trở nên khó khăn hơn. 
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Báo cáo này đã đưa ra cái nhìn chân thực nhất về thực 
trạng khó khăn của các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm của 
thị trường điện than hàng đầu thế giới và khu vực châu Á 
ngoại trừ Trung Quốc. Trung Quốc cũng tuyên bố vào tháng 
9 năm 2021 rằng họ sẽ không xây dựng các nhà máy điện 
than ở nước ngoài nữa và các công ty bảo hiểm/tái bảo 
hiểm Trung Quốc dự kiến sẽ rút khỏi thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy nhiều công ty bảo hiểm, 
dù đã có chính sách rút khỏi thị trường bảo hiểm than, 
vẫn đang tiếp tục tham gia bảo hiểm cho các công ty như 
KEPCO, ví dụ như Hannover Re (Đức), SCOR (Pháp), QBE 
(Úc) và Helvetia (Thụy Sỹ). 

Tổng quát hơn, chỉ có 37% năng lực bảo hiểm/tái bảo hiểm 
điện than của OECD (100GW) được lên kế hoạch dừng lại 

vào năm 2030 và 6% năng lực bảo hiểm/tái bảo hiểm ngoài 
khối OECD (100GW) được lên kế hoạch dừng lại vào năm 
2050.

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Hiệp định Paris, 
các công ty bảo hiểm cần có kế hoạch cụ thể:

• Ngừng bảo hiểm các nhà máy than mới, các mỏ than và 
cơ sở hạ tầng liên quan;

• Ngừng bảo hiểm hoạt động của các công ty phát triển 
điện than mới;

• Ngừng bảo đảm hoạt động của các công ty than chưa 
có kế hoạch loại bỏ theo lộ trình 1,5°C đáng tin cậy vào 
cuối năm 2022.
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liệu sinh học (biofuels), Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết khí LNG 
là nhiên liệu đã được sử dụng từ những năm 1960. Theo các nhà 
sản xuất động cơ hàng hải, việc sử dụng LNG có thể giảm phát 
thải CO2 từ 20% tới 25%. Tàu chở hàng rời đầu tiên sử dụng khí 
LNG được đưa vào hoạt động trong 2022, các loại tàu khác, trong 
đó có cả tàu chở dầu, cũng đang được chuyển sang sử dụng LNG 
hoặc sử dụng song song hai loại nhiên liệu. Tuy vậy, nhược điểm 
của dạng khí này là rất dễ cháy. Do vậy, các hệ thống nhiên liệu 
của tàu phải đáp ứng được các nhu cầu rất phức tạp và các nhà 
cung ứng phải có một mạng lưới đặc biệt để có thể cung cấp loại 
khí này ở khắp các cảng trên thế giới.

Biofuels cũng là loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh và CO2 
rất thấp. Tuy nhiên ngành công nghiệp hàng hải hiện vẫn chưa 
có nhiều kiến thức về việc sử dụng loại nhiên liệu này. Thậm 
chí, việc sử dụng biofuels sẽ làm gia tăng chi phí do giá trị nhiệt 
lượng của loại nhiên liệu này thấp hơn các loại nhiên liệu truyền 
thống. Mới đây hãng vận tải Pháp CMA CGM thông báo sẽ thử 
nghiệm biofuels trên 32 tàu container của hãng trong năm nay. 
Việc đưa loại nhiên liệu này vào sử dụng đại trà trước hết phải 
xử lý được các vấn đề kĩ thuật cũng như các vấn đề logistic. Một 
mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất, cung cấp 
biofuels với các bên sản xuất động cơ và chủ tàu sẽ giúp nhanh 
chóng đưa loại nhiên liệu này vào hoạt động.

Ông Randy Lund, cố vấn cao cấp về rủi ro Hàng hải tại AGCS nhận 
xét: “Chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện ngày một nhiều hơn 
các tàu chạy bằng khí LNG, nhưng nhiên liệu này phải được chứa 
tại nhiệt độ thấp, và thủy thủ sẽ phải được huấn luyện thêm các 
kĩ năng cũng như kiến thức mới. Còn biofuels đã được phê chuẩn 
bởi các nhà sản xuất, nhưng mới chỉ được thử nghiệm trong một 
thời gian giới hạn. Chúng ta vẫn chưa được chứng kiến các nhiên 
liệu này hoạt động thế nào trong một thời gian dài”. 

Quá trình giảm thiểu khí thải CO2 và GHG sẽ biến đổi toàn bộ 
ngành vận tải biển trong những thập kỷ tới, từ đó thay đổi hoàn 
toàn các rủi ro mà lâu nay ngành này nói chung và các doanh 
nghiệp bảo hiểm nói riêng đã và đang phải đối mặt. Ngành vận 
tải biển đã vạch ra một lộ trình thay đổi, và song song với từng 
bước chuyển mình chúng ta cần đảm bảo chắc chắn rằng tất cả 
các rủi ro sẽ được hạn chế trong một khuôn khổ nhất định. Bởi 
như lịch sử đã minh chứng, các phát minh có thể dẫn đến những 
hậu quả không mong đợi.
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Với hơn 90% thương mại toàn cầu được vận chuyển trên 
biển, ngành công nghiệp vận tải biển tác động một phần 
không nhỏ vào quá trình biến đổi khí hậu. Tổ chức Hàng 

hải quốc tế (IMO) ước tính rằng khí thải nhà kính (GHG) ngành vận 
tải biển đã tăng 10% trong khoảng từ năm 2012-2018, trong khi 
khí thải CO2 của ngành này chiếm gần tới 3% . Vào năm 2018, tổ 
chức này đã thông qua một chiến lược đầy tham vọng nhằm cắt 
giảm khí thải GHG trong toàn ngành xuống 40% vào năm 2030 
và ít nhất 50% vào năm 2050. IMO vào năm ngoái cũng đã thông 
qua kế hoạch tương tự, cắt giảm 40% lượng khí thải CO2 trong 
ngành vào năm 2030. Để đạt được những mục tiêu này, hay thậm 
chí những mục tiêu tham vọng hơn như Công ước Paris về việc 
hãm đà nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2OC, cần có một sự đầu tư 
rất lớn vào các nhiên liệu thay thế và các giải pháp vận tải khác. 
Nhiên liệu thay thế đang được coi là một giải pháp hữu ích, một 
kỷ nguyên mới đối với ngành vận tải biển. 

Nhiều dự án hiện được triển khai thử nghiệm các nhiên liệu như 
hydrogen, ammoniac, methanol, cũng như các công nghệ xử lý 
khí thải carbon trên tàu.

Tuy nhiên, việc đưa các nhiên liệu thay thế với nồng độ carbon 
thấp vào sử dụng sẽ phát sinh thêm rất nhiều rủi ro tiềm tàng. 
Thuyền trưởng Nitin Chopra, cố vấn cao cấp về rủi ro Hàng hải 
tại công ty bảo hiểm AGCS cho biết “Khi rất nhiều các loại nhiên 
liệu mới được đưa vào sử dụng đã đặt ra vấn đề với các nhà bảo 
hiểm về tính an toàn khi phần lớn các nhiên liệu này chưa được 
kiểm chứng trong một thời gian dài. Trên thực tế, việc chuyển đổi  
sang các nhiên liệu có nồng độ lưu huỳnh thấp đã được quản lý 
tốt cho tới nay, và chưa dẫn đến các tổn thất lớn nào. Tuy nhiên, 
đã có rất nhiều các yêu cầu bồi thường về việc động cơ của các 
tàu này không hoạt động hiệu quả với nhiên liệu có nồng độ lưu 
huỳnh thấp.” 

Mặc dù có những nhược điểm như vậy song hiện nay trên thế 
giới, nhiều tàu và thậm chí là cả những tàu hàng container lớn 
đã được đóng hoặc được chuyển đổi sang chạy bằng nhiên liệu 
nồng độ carbon thấp như khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) hoặc nhiên 
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