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THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT 

 

Kính gửi: Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và các đồng nghiệp 

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn đối với BIC nói riêng và thị trường bảo hiểm nói 

chung. Những động từ mạnh chúng ta đã nghe quá nhiều trong năm 2012 như: suy 

thoái, khủng hoảng, phá sản, sáp nhập, nợ xấu, cơ cấu, tồn kho,… đã thể hiện rõ sự 

khó khăn tổng thể của hầu hết các lĩnh vực kinh doanh và cả nền kinh tế. Thị trường 

bảo hiểm năm qua có tốc độ tăng thấp nhất trong 12 năm gần đây. 

Đối với BIC, năm 2012 quả là một năm nhiều sóng gió. Tôi biết rằng Ban Điều hành và 

toàn thể cán bộ nhân viên đã rất cố gắng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 

mà Đại hội đồng cổ đông giao. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, BIC hoàn toàn có 

thể tự hào về những thành quả đã đạt được trong năm qua: 

- Năm 2012, BIC đã tăng trưởng lợi nhuận một cách ấn tượng, đạt 110,83 tỷ đồng, 

tăng 10,3% so với năm 2011. Điều này thể hiện hệ thống BIC đã đi đúng hướng 

mà Đại hội đồng cổ đông đã đồng thuận, chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ là yếu 

tố quan trọng giúp BIC giữ vững phong độ trong một năm đầy sóng gió. 

- Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng khá, đây là kết quả của nhiều nỗ lực 

mở rộng thị trường, khách hàng, kênh phân phối, đa dạng sản phẩm, dịch vụ, 

hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong năm qua. 

- Tỷ lệ bồi thường 2012 đạt mức rất lý tưởng, chỉ có 38%, cho thấy hiệu quả công 

tác quản lý rủi ro, xử lý bồi thường, quản lý nghiệp vụ. 

- Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải sa thải nhân viên, cắt giảm lương thưởng 

thì tại BIC vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập của cán bộ ở cao hơn năm 2011. 

- Tại hải ngoại, hai công ty con của BIC là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt 

(LVI) và Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI) có kết quả hoạt động tốt. 

Đặc biệt là LVI với tỷ suất sinh lời trên vốn đạt 16%. 

Năm 2012, khủng hoảng tài chính, tiền tệ và sau đó là suy thoái kinh tế toàn 

cầu đã như một cơn bão quét qua, đã làm lộ ra những điểm yếu của các nền kinh tế, 

của các doanh nghiệp, và cũng làm lộ ra những giá trị cốt lõi, xương cốt của các doanh 

nghiệp phát triển bền vững. BIC cũng không phải ngoại lệ, các vấn đề như năng lực 

cạnh tranh, chất lượng dịch vụ,… đã và đang là những thử thách rất lớn mà BIC phải 
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vượt qua trong năm 2012 cũng như năm 2013 sắp tới. Nhưng cũng cho thấy các giá trị 

cốt lõi, giúp BIC vượt qua “sóng gió”, đó là: BIC có đội ngũ cán bộ trẻ và tràn đầy nhiệt 

huyết, có sự hậu thuẫn và ủng hộ quyết liệt của ngân hàng mẹ BIDV, có phương thức 

quản trị và mô hình quản lý tốt, định hướng và chiến lược kinh doanh rõ ràng, nhất 

quán.  

2013, một năm còn nhiều sóng gió theo nhận định của các chuyên gia. Cá nhân tôi lại 

cho rằng đây sẽ là một năm có nhiều cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nói 

chung và BIC nói riêng. Thị trường bảo hiểm đang tự cơ cấu lại, phân hóa thành từng 

nhóm khác nhau và sẽ có sự chọn lọc tự nhiên. Việc thị trường cơ cấu lại sẽ là cơ hội 

vươn lên cho các công ty bảo hiểm chuyên nghiệp. Và dù còn nhiều vấn đề nhưng thị 

trường bảo hiểm Việt Nam vẫn nhiều tiềm năng tăng trưởng, phát triển khi có dân số 

lớn, tầng lớp trung lưu có khả năng đóng phí và cần sự an toàn đang tăng lên – đây 

chính là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp bảo hiểm và BIC.  

Tôi tin BIC sẽ biến thử thách thành cơ hội và sẽ về đích an toàn với lợi nhuận tăng tối 

thiểu 10% so 2012. Chúc con tàu BIC sẽ luôn vững vàng trước sóng lớn và cập bến an 

toàn. Chúc các Quý vị ngày càng phát triển và thành công! 

Trân trọng cảm ơn! 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

 

 

 

Phạm Quang Tùng 
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BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Kính thưa: Các Quý vị, 

Có thể nói, những mục tiêu kinh doanh đặt ra đầu năm 2012 đã trở nên vô cùng thách 

thức đối với BIC trong điều kiện nền kinh tế diễn biến xấu hơn nhiều so với các dự báo 

trước đó. Nhưng vượt qua nhiều thử thách và biến động khó lường, toàn thể Ban Điều 

hành và gần 600 cán bộ nhân viên BIC đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hiệu quả và bền vững. 

Cụ thể, về các chỉ tiêu kinh doanh: Doanh thu phí bảo hiểm đạt 754,259 tỷ đồng, tăng 

trưởng 9,4% so với năm 2011. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 110,838 tỷ đồng, tăng 

trưởng 10,3%. Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng trưởng 23,8%, đạt 48,6% vốn chủ 

sở hữu. Năm 2012, BIC là một trong các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh 

lời cao nhất trên thị trường.  

Về chiến lược kinh doanh, lường đón sự giảm sút mạnh doanh thu từ nghiệp vụ tài sản 

kỹ thuật truyền thống, năm 2012 BIC đã tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ. Đây là 

năm chứng kiến sự bùng bổ của nhiều sản phẩm bảo hiểm cá nhân mới như bảo hiểm 

tai nạn và sức khỏe cá nhân BIC Healthcare, bảo hiểm vật chất xe máy, bảo hiểm toàn 

diện nhà tư nhân... và sự bứt phá ngoạn mục của các kênh Bancassurance và Bảo hiểm 

trực tuyến. Bên cạnh đó, kênh đại lý chuyên nghiệp đã bắt đầu mang lại quả ngọt sau 

giai đoạn tập trung đầu tư trước đó. 

Song song với chiến lược bán lẻ, công tác xây dựng và quảng bá phát triển thương hiệu 

BIC cũng đã có những bước tiến quan trọng. Thương hiệu BIC gắn với các thông điệp 

xã hội, an toàn giao thông… trở nên quen thuộc với một bộ phận người dân và tạo thiện 

cảm cho công chúng.  

Để tạo động lực phát triển bền vững, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng đã 

được BIC chú trọng. Những hoạt động nội bộ thông qua các diễn đàn giao lưu nghiệp 

vụ, chia sẻ kinh nghiệm, các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ… đã trở thành 

món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ BIC, giúp họ thêm gắn kết và yêu 

thương đại gia đình BIC.  

Về phát triển nguồn nhân lực, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

song song với công tác sàng lọc, đào tạo, năm 2012 là năm đầu tiên BIC áp dụng quy 

trình mới trong công tác đánh giá bổ nhiệm cán bộ quản lý. Theo đó, các cán bộ được 
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tạo điều kiện tối đa, được cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh trước các cơ hội thăng tiến 

nghề nghiệp. Cũng trong năm này, BIC bắt đầu thực hiện dự án xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá kết quả công việc của cán bộ thông qua phương pháp thẻ điểm cân bằng 

(BSC) và bộ chỉ số KPIs.  

Bước sang năm 2013, với những dự báo không nhiều tích cực của kinh tế vĩ mô, dự 

đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường bảo hiểm phi nhân 

thọ chỉ khoảng 10-12%, tiếp tục là giai đoạn thử thách, sàng lọc khốc liệt đối với các 

doanh nghiệp bảo hiểm nói chung, trong đó có BIC.  

Trong bối cảnh đó, BIC chủ trương tiếp tục củng cố, phát triển theo hướng an toàn và 

bền vững, đảm bảo tỷ suất sinh lời. BIC sẽ tập trung cạnh tranh bằng chất lượng dịch 

vụ và uy tín thương hiệu thông qua việc đa dạng các kênh phân phối, sản phẩm và 

nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, xử lý bồi thường.  

Với những thành quả đã đạt được trong năm 2012, tôi tin rằng tập thể BIC sẽ tiếp tục 

nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh doanh tham vọng trong năm 2013. Tôi mong rằng 

các Quý vị sẽ luôn ủng hộ và sát cánh cùng BIC trong năm 2013 và các năm tới.  

Trân trọng cảm ơn! 

Tổng Giám đốc 

 

 

 

Tôn Lâm Tùng 
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I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIC 

1. Thông tin chung: 

Tên đầy đủ và chính thức: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam 

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV 

Mã cổ phiếu (HOSE): BIC 

Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VNĐ 

Trụ sở chính: Tầng 16, tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 22200282      Fax: (84-4) 22200281       Hotline: 1800 9456 

Website: www.bic.vn | www.baohiemtructuyen.com.vn    Email: bic@bidv.com.vn 

 

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ra đời trên cơ sở chiến 

lược thành lập Tập đoàn tài chính mang thương hiệu BIDV thông qua việc BIDV mua lại phần vốn 

góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt - Úc (là 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999) 

và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới (BIC) kể từ ngày 01/01/2006.  

Kế thừa kinh nghiệm về hoạt động bảo hiểm sau 6 năm của liên doanh và kinh nghiệm hoạt động 

trên thị trường tài chính hơn 50 năm qua của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam, sau 

khi đi vào hoạt động, BIC tiếp tục thực hiện chiến lược cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân 

thọ được thiết kế phù hợp trong tổng thể các sản phẩm dịch vụ tài chính trọn gói của BIDV tới 

khách hàng.  

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hiện nay BIC là 1 trong 10 công ty bảo hiểm phi 

nhân thọ dẫn đầu về thị phần bảo hiểm gốc và là một trong những công ty bảo hiểm có tốc độ 

tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường. BIC là công ty đi đầu thị trường về phát triển kênh bán 

hàng hiện đại: Bancassurance, mua/bán bảo hiểm trực tuyến (E-business). BIC cũng là công ty 

bảo hiểm đầu tiên có mạng lưới hoạt động phủ kín tại thị trường Đông Dương.  

Từ ngày 01/10/2010, BIC chính thức chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty Cổ phần và tăng vốn 

điều lệ lên 660 tỷ đồng. Hiện nay, BIC có gần 600 cán bộ nhân viên, phục vụ khách hàng tại 21 

Công ty thành viên, 94 Phòng kinh doanh và gần 1.000 đại lý bảo hiểm trên toàn quốc. Định 

hướng phát triển của BIC là sẽ trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có hiệu 

quả hoạt động cao và được ưa thích nhất Việt Nam, duy trì vị trí 1 trong 2 trụ cột chính của hệ 

thống BIDV.  
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Hiện cổ phiếu của BIC được giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(HOSE) với mã chứng khoán là BIC. 

2. Tầm nhìn: 

- Trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường; 

- Xây dựng BIC trở thành thương hiệu bảo hiểm uy tín; là hoạt động trụ cột chính trong tập đoàn 

tài chính BIDV. 

3. Sứ mệnh:  

Cung cấp giải pháp toàn diện để quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng; đảm bảo quyền lợi, lợi 

ích của cán bộ và các cổ đông. 

4. Lịch sử hình thành và phát triển: 

Năm Thành lập và phát triển 

7/1999 

 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng Công ty Bảo hiểm 

Quốc tế QBE (Úc) hợp tác thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm 

Việt Úc (BIDV-QBE) 

1/2006 

 

BIDV chính thức mua lại phần vốn góp của QBE trong Liên doanh 

Bảo hiểm Việt Úc và đổi tên Liên doanh thành Công ty Bảo hiểm 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) 

 

6/2008 

 

Với chiến lược mở rộng hoạt động sang thị trường các nước Đông 

Dương, BIC hợp tác với Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) và 

Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) thành lập Công ty Liên 

doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI). LVI đã chính thức đi vào hoạt 

động từ tháng 6/2008 

9/2009 Với việc được giao quản lý toàn diện hoạt động Công ty Bảo hiểm 

Cambodia Việt Nam (CVI), BIC trở thành công ty bảo hiểm đầu 

tiên có mạng lưới hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên cả 3 nước 

Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia) 
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10/2010 Ngày 01/10/2010, BIC chính thức chuyển đổi sang mô hình Tổng 

Công ty Cổ phần và tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng.  

9/2011 Ngày 6/9/2011, cổ phiếu BIC chính thức niêm yết tại Sở giao dịch 

chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán 

BIC. 

3/2013 BIC thực hiện nhận chuyển nhượng vốn từ Ngân hàng Liên doanh 

Lào Việt tại LVI và nhận chuyển nhượng vốn từ Công ty Đầu tư và 

Phát triển Campuchia (IDCC) tại CVI để nắm giữ 65% cổ phần tại 

cả 02 Liên doanh LVI và CVI.  
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5. Cơ cấu tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Tổng Giám đốc 

Ban Kiểm soát 

Ban Giám định Bồi 
thường 

Phó Tổng Giám đốc 
Khối Quan hệ khách 
hàng 

Phó Tổng Giám đốc
Khối Nghiệp vụ và Bồi 
thường 

Phó Tổng Giám đốc
Khối Tài chính 

Phó Tổng Giám đốc
Khối Vận hành 
 

Khối công ty con 
hạch toán độc lập 

Ban Bán lẻ 

Trung tâm DVKH 

Ban Khách hàng 
doanh nghiệp 

Ban Tài chính kế 
toán 

Ban Đầu tư tài 
chính 

Ban Kế hoạch 
phát triển 

Văn phòng 

Ban Nhân sự 

Ban Quản lý rủi ro 

Công ty Liên doanh 
bảo hiểm Lào Việt 

Công ty Bảo hiểm 
Cambodia Việt Nam 

Ban Tái Bảo hiểm 

Ban Công nghệ 
thông tin 

Ban Tài sản kỹ 
thuật 
 

Ban Phi Hàng Hải 
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6. Lĩnh vực kinh doanh 

- Kinh doanh bảo hiểm gốc 

- Kinh doanh tái bảo hiểm  

- Đầu tư tài chính 

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật: giám định, tư vấn quản lý rủi ro, kinh 

doanh bất động sản, cho vay... 

7. Danh sách Công ty con  

                    Đơn vị: USD 

BIC 

STT Tên Công ty Vốn Điều lệ 
Mức vốn góp 

Tỷ lệ vốn góp 

(%) 

1 Công ty Liên doanh Bảo hiểm 

Lào Việt (LVI) 
3.000.000 1.530.000 51% 

 Tổng cộng 3.000.000 1.530.000 51% (*) 

 

(*) Từ tháng 3/2013, BIC chính thức nhận chuyển nhượng vốn góp từ Ngân hàng Liên doanh 
Lào Việt (LVB) tại LVI để nâng tỷ lệ nắm giữ vốn lên 65%. Đồng thời, BIC nhận chuyển 
nhượng vốn từ Công ty Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDCC) tại CVI để chính thức nắm 
giữ 65% cổ phần tại CVI. 

 . 
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8. Bộ máy quản lý 

Hội đồng Quản trị 

Chủ tịch  Phó Chủ tịch Ủy viên  Ủy viên Ủy viên 

Ông Phạm Quang 

Tùng 

Ông Trần Xuân Hoàng

 

Ông Trịnh Minh Tâm 

 

Ông Đặng Quang 

Vinh 

Bà Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

Từ 2011 - nay: Phó 

Tổng Giám đốc Ngân 

hàng TMCP BIDV, Chủ 

tịch HĐQT Tổng Công ty 

Bảo hiểm BIDV  

2010 - 2011: Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng Giám 

đốc Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo hiểm BIDV 

2006 –2010: Giám đốc 

Công ty Bảo hiểm BIDV 

 

2012 - nay: Phó Tổng 

Giám đốc Ngân hàng 

BIDV, Ủy viên HĐQT 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Công đoàn BIDV (BUC), 

Ủy viên HĐQT Công ty 

Cho thuê Tài chính BIDV 

(BLC). 

 

2009 – 2011: Giám 

đốc Ban Tổ chức cán bộ 

BIDV 

2006 – 2008: Phó 

Giám đốc Chi nhánh Sở 

2012 - Hiện nay: Giám 

đốc Chi nhánh BIDV Hà 

Tây 

2008 – 2011: Giám 

đốc Ban Quản lý Rủi ro 

Tín dụng BIDV, Ủy viên 

HĐQT Ngân hàng Liên 

doanh Việt Nga (VRB). 

2003 – 2008: Phó 

Giám đốc chi nhánh 

BIDV Bắc Hà Nội, Phó 

Giám đốc Ban Tín dụng, 

Phó Giám đốc và Phó 

Giám đốc Phụ trách Ban 

Quản lý Rủi ro Tín dụng 

2008 – nay: Giám đốc 

Ban Tài chính BIDV. 

2002 – 2007:  Kế toán 

trưởng Ngân hàng Liên 

doanh Lào Việt (LVB), 

Phó Chánh Văn phòng 

Hội sở chính BIDV, Giám 

đốc Ban Tài chính BIDV.

 

2010 – nay: Phó Tổng 

Giám đốc Tổng Công ty 

Bảo hiểm BIDV;  Trưởng 

ban Kiểm soát Tổng 

Công ty Tái bảo hiểm 

Quốc gia Việt Nam 

(VINARE); Chủ tịch 

HĐQT Công ty Bảo hiểm 

Cambodia Việt Nam 

(CVI). 

2006 – 2010: Phó 

Giám đốc phụ trách tài 

chính kế toán Công ty 

Bảo hiểm BIDV. 

2002 - 2006: Kế toán 
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Giao dịch II – BIDV 

1996 –2006: Phó Giám 

đốc Chi nhánh BIDV Gia 

Lai 

BIDV 

 

trưởng Công ty Liên 

doanh Bảo hiểm Việt Úc, 

Phó Trưởng phòng Ban 

Tài chính BIDV 

 

 

Ban Kiểm soát 

Trưởng Ban Thành viên Thành viên 

Ông Cao Cự Trí Ông Nguyễn Trung Kiên Ông Nguyễn Thành Công  

2009 – nay: Phó Trưởng Ban Kiểm soát BIDV. 

2002 – 2009: Phó Giám đốc Sở Giao dịch III, 

Phó Trưởng Ban Kiểm soát BIDV. 

1997 – 2002: công tác tại Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam.  

 

2011 - nay:  Phó Giám đốc Ban Kế 

toán BIDV.  

1999 – 2010:  công tác tại Ban Dự án 

hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống 

thanh toán, Ban Quản lý và Triển khai 

mở rộng dự án SIBS, Ban Kế toán, Chi 

nhánh BIDV Quang Trung. 

 

Hiện nay:  Phó Ban Tài chính Kế toán 

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm 

Quốc Gia Việt Nam 
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Ban Điều hành 

Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 

Ông Tôn Lâm 

Tùng 

 

Bà Nguyễn Thị 

Thanh Vân 1 

Ông Vũ Minh Hải 

 

Ông Trần Trung 

Tính 

 

Bà Đoàn Thị Thu 

Huyền 

Ông Trần Hoài An

Phụ trách chung  Phụ trách Khối Tài 

chính 

Phụ trách Khối Quan 

hệ khách hàng 

Phụ trách Khối 

Nghiệp vụ và Bồi 

thường 

Phụ trách Khối Vận 

hành 

Phụ trách Phát triển 

khách hàng khu vực 

phía Nam 

Ông Tôn Lâm Tùng 

đã từng công tác lâu 

năm trong hệ thống 

Ngân hàng BIDV. 

Tại BIC, ông Tùng 

đã từng giữ chức vụ 

Trưởng phòng Kinh 

doanh khu vực Hà 

Nội, Trưởng phòng 

Đầu tư. 

 

Bà Nguyễn Thị 

Thanh Vân đã có 

nhiều năm công tác 

trong ngành tài 

chính, kế toán và 

đã giữ nhiều vị trí 

quan trọng trong hệ 

thống BIDV như: Kế 

toán trưởng Công 

ty Liên doanh Bảo 

hiểm Việt Úc (BIDV-

Ông Vũ Minh Hải đã 

có nhiều năm công 

tác trong lĩnh vực 

bảo hiểm. Ông Hải 

gia nhập hệ thống 

BIC từ năm 2007.  

Từ tháng 3/2009, 

ông Hải được biệt 

phái, đảm nhận 

cương vị Tổng Giám 

đốc Công ty Liên 

Ông Trần Trung Tính 

đã có nhiều năm 

kinh nghiệm trong 

lĩnh vực bảo hiểm. 

Trước khi công tác 

tại BIC, ông Tính là 

Phó Giám đốc Công 

ty bảo hiểm Bảo 

Minh Hà Nội;  

 

Ông Tính gia nhập 

Bà Đoàn Thị Thu 

Huyền đã có nhiều 

năm công tác trong 

hệ thống BIDV và 

đảm nhiệm nhiều vị 

trí quan trọng trong 

lĩnh vực tổ chức 

nhân sự. Trước khi 

được bổ nhiệm là 

Phó Tổng Giám đốc 

BIC, bà Huyền giữ 

Ông Trần Hoài An 

đã từng công tác 

lâu năm trong 

ngành Hải quan. 

Ông An gia nhập hệ 

thống BIC từ năm 

2009 và đã từng 

điều hành xuất sắc 

các Công ty Bảo 

hiểm BIDV Bình 

Định và Công ty Bảo 

                                                 
1 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân được Ngân hàng TMCP BIDV điều động về công tác tại hệ thống BIDV từ 15/4/2013. 
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Ông Tùng được bổ 

nhiệm giữ chức vụ 

Phó Giám đốc BIC từ 

ngày 01/10/2008 và 

Phó Tổng Giám đốc 

BIC từ ngày 

01/10/2010. 

 

Từ ngày 1/3/2011, 

ông Tùng được bổ 

nhiệm là Phó Tổng 

Giám đốc thứ Nhất 

BIC. 

 

Từ ngày 28/4/2011, 

ông Tôn Lâm Tùng 

được bổ nhiệm giữ 

chức vụ Tổng Giám 

đốc BIC 

QBE), Phó Trưởng 

phòng Ban Tài 

chính BIDV, Phó 

Giám đốc phụ trách 

Tài chính Kế toán 

Công ty Bảo hiểm 

BIDV. 

 

Bà Vân được bổ 

nhiệm giữ chức vụ 

Phó Giám đốc BIC 

từ tháng 5/2006 và 

Phó Tổng Giám đốc 

BIC từ tháng 

10/2010 

doanh Bảo hiểm Lào 

Việt (LVI).

 

Kể từ ngày 

16/4/2012, ông Vũ 

Minh Hải được bổ 

nhiệm giữ chức vụ 

Phó Tổng Giám đốc 

BIC. 

BIC từ năm 2007 và 

giữ chức vụ Trưởng 

phòng Phát triển 

Kinh doanh BIC. Ông 

Tính được bổ nhiệm 

giữ chức vụ Phó 

Giám đốc BIC từ 

ngày 01/10/2008 và 

Phó Tổng Giám đốc 

BIC từ ngày 

01/10/2010. 

chức vụ Phó Giám 

đốc Ban Tổ chức 

Cán bộ BIDV.

 

Kể từ ngày 

1/5/2012, bà Đoàn 

Thị Thu Huyền được 

bổ nhiệm giữ chức 

vụ Phó Tổng Giám 

đốc BIC. 

hiểm BIDV Hồ Chí 

Minh.  

Kể từ ngày 

1/4/2013, ông An 

được bổ nhiệm giữ 

chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc BIC, phụ 

trách phát triển 

khách hàng khu vực 

phía Nam, kiêm 

nhiệm Giám đốc 

Công ty Bảo hiểm 

BIDV Hồ Chí Minh 
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II. Kết quả kinh doanh 2012  

1. Tổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 

Năm 2012 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế do chịu ảnh 

hưởng từ cuộc khủng khoảng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp bảo 

hiểm (DNBH) cũng bị ảnh hưởng do khách hàng hạn chế nhu cầu mua bảo hiểm. Thị 

trường chứng khoán, bất động sản ảm đạm làm giảm cơ hội đầu tư sinh lời của chính 

DNBH.  

Để đương đầu với khó khăn kinh tế, xu hướng chung của hầu hết các doanh nghiệp bảo 

hiểm đều lựa chọn định hướng phát triển “bền vững, ổn định”, trong đó, cơ cấu doanh 

thu được điều chỉnh ưu tiên cho những sản phẩm thế mạnh, mang lại hiệu quả cao. 

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh khai thác các sản phẩm bảo 

hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm sức khỏe, y tế, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tín 

dụng, bảo hiểm nông nghiệp.... đã được chú trọng hơn.  

Năm 2012, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục được hoàn 

thiện, phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường cũng như cam kết hội nhập quốc tế của 

Việt Nam, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp bảo hiểm. Những văn bản quan trọng được ban hành trong năm 2012 

bao gồm: Quyết định 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cấu 

trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm; Thông tư số 124/2012/TT-BTC, 

125/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm; 

Thông tư số 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí 

và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Nghị 

định số 123/2011/NĐ-CP cho phép chi nhánh các công ty bảo hiểm nước ngoài được 

thành lập và hoạt động tại Việt Nam… Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra cũng được 

đẩy mạnh nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các sai phạm. Nhờ vậy, hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm ngày càng đi vào nền nếp và chuyên nghiệp hơn.  

Nếu như phác họa bức tranh chung của nền kinh tế đất nước năm 2012 với nhiều “gam 

trầm” thì ngành Bảo hiểm nói chung và Bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng được coi một 

trong những điểm sáng hấp dẫn khi doanh thu vẫn đạt con số tăng trưởng ấn tượng. 

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn thị trường ước đạt 22.776 tỷ đồng, tăng 
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trưởng 10,7% so với năm 2011. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 24.230 tỷ đồng tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 20112.  

 

Tăng trưởng Doanh thu phí bảo hiểm Phi nhân thọ 

         Đơn vị: tỷ đồng 

Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doanh thu 6.403 8.211 10.950 13.754 17.364 20.576 22.776 

(Nguồn: Cục Quản lý – Giám sát  Bảo hiểm, Bộ Tài chính) 

 

Thị phần Bảo hiểm PNT năm 2011 

 

Thị phần Bảo hiểm PNT năm 2012 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Nguồn: Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính 
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 Doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường Bảo hiểm PNT  theo nghiệp vụ3 

 Đơn vị: tỷ đồng 

STT Nghiệp vụ bảo hiểm 2012 
Tỷ 

trọng
2011 

Tỷ 

trọng 

Tăng 

trưởng

1 BH xe cơ giới 6.288,505 28% 6.230,443 30% 1% 

2 BH tài sản và thiệt hại (*) 6.507,307 29% 5.780,338 28% 13% 

3 

BH sức khỏe và tai nạn con 

người 3.825,711 17% 3.281,458 16% 17% 

4 BH thân tàu và TNDS chủ tàu 1.842,158 8% 1.864,256 9% -1% 

5 BH hàng hóa vận chuyển 1.955,667 9% 1.815,336 9% 8% 

6 BH hàng không 741,900 3% 606,771 3% 22% 

7 BH cháy nổ bắt buộc 472,214 2% 488,385 2% -3% 

8 BH trách nhiệm chung 505,711 2% 454,133 2% 11% 

9 BH gián đoạn kinh doanh 60,843 0% 66,052 0% -8% 

10 

BH tín dụng và rủi ro tài 

chính 143,737 1% 23,832 0% 503% 

11 BH nông nghiệp 218,157 1% 16,618 0% 1213% 

  Tổng 22,561,910 100% 20,627,622 100% 9% 

(*) Bao gồm cả bảo hiểm mọi rủi ro tài sản khác 

2. Kết quả hoạt động BIC  

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm phải đương đầu với nhiều khó khăn, nhưng có thể nói 

năm 2012 là năm thành công của BIC khi hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đề 

ra. Tổng doanh thu của BIC năm 2012 đạt 1.012,954 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu 

phí bảo hiểm đạt 754,259 tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế 

                                                 
3 Nguồn: Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam 
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của BIC đạt 110,838 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2011. Tổng quỹ dự phòng 

nghiệp vụ tại 31/12/2012 đạt 369,033 tỷ đồng, bằng 48,6% vốn chủ sở hữu, tăng 

23,8% so với thời điểm 31/12/2011. Xét về hiệu quả kinh doanh, BIC đang nằm trong 

nhóm doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ suất sinh lời cao nhất trên thị trường. 

Với chiển lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững, trong năm 2012, BIC đã triển khai 

hàng loạt các giải pháp đồng bộ như: tái cấu trúc mô hình hoạt động, kiểm soát rủi ro 

chặt chẽ, tái cơ cấu danh mục sản phẩm bảo hiểm, nỗ lực giảm tỷ lệ bồi thường, tiết 

giảm chi phí hoạt động và duy trì công nợ phí bảo hiểm thấp. 

Phân khúc thị trường bán lẻ đã đem lại cho BIC nhiều thành công trong bối cảnh các 

lĩnh vực bảo hiểm truyền thống gặp nhiều khó khăn. Doanh thu của kênh phân phối bảo 

hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tăng 60% so với năm 2011, kênh bảo hiểm trực 

tuyến đạt mức tăng trưởng ấn tượng 200% so với năm 2011. Năm 2012, BIC cũng đẩy 

mạnh bán bảo hiểm qua hệ thống đại lý cá nhân, mang lại doanh thu đáng kể từ phân 

khúc bảo hiểm cá nhân. Đặc biệt, kênh bán hàng qua điện thoại (Telesales) cũng được 

thí điểm áp dụng, hứa hẹn một kênh bán hàng mới và hiệu quả cho BIC trong năm 

2013. 

Ngoài kết quả hoạt động khả quan tại Việt Nam, kết quả kinh doanh của 2 công ty con 

của BIC tại Lào và Campuchia cũng rất tốt. Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) 

đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng khi doanh thu đạt 6,766 triệu USD, tăng 

trưởng 51% so với năm 2011, củng cố vững chắc vị trí thứ 2 tại Lào. Công ty Bảo hiểm 

Cambodia Việt Nam (CVI) sau 3 năm hoạt động đã bắt đầu có lợi nhuận từ kinh doanh 

bảo hiểm gốc, hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, đã chiếm trên 7% thị phần 

tại Campuchia. 

 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

                 (Đơn vị: tỷ VNĐ) 

TT Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 

1 Tổng tài sản 1.870,011 1.402,617 

2 Vốn chủ sở hữu 749,898 758,427 

3 Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ 298,102 369,033 

4 Doanh thu phí bảo hiểm 689,575 754,259 
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5 Tỷ lệ bồi thường thuộc TNGL 47% 38% 

6 Tổng lợi nhuận trước thuế 100,521 110,838 

7 ROE 11,98% 12,75% 

 Tăng trưởng nhân sự 

                                                                                                          Đơn vị: người 

Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Số lượng nhân sự 118 265 390 493 515 550 589 

 

 Tăng trưởng mạng lưới 

Năm  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Số Chi nhánh/Công 

ty thành viên 
9 12 14 19 19 21 21 

Số Phòng Kinh 

doanh 
8 37 47 56 74 91 94 
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7 sự kiện tiêu biểu tại năm hoạt động thứ 7 

 

1. Năm 2012 là năm của Bán lẻ với sự “bùng nổ” các sản phẩm bảo hiểm cá nhân mới 

như Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe cá nhân BIC HealthCare, Bảo hiểm vật chất xe máy, 

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân, Bảo hiểm cháy nổ xe máy,…và sự khởi sắc của hầu hết 

các kênh phân phối, đặc biệt là Bancassurance và Bảo hiểm trực tuyến.  

2. Thay đổi nhân sự Ban điều hành, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của BIC, 

bao gồm: bổ nhiệm chính thức Ông Tôn Lâm Tùng giữ vị trí Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 

mới hai Phó Tổng Giám đốc là ông Vũ Minh Hải và bà Đoàn Thị Thu Huyền, thay cho 

ông Đào Chí Cương và ông Mai Nguyên Đông được điều động về hệ thống BIDV.  

3. Năm thứ 3 liên tiếp BIC đứng trong top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt 

Nam. 

4. Trong bối cảnh kinh doanh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, BIC 

vẫn hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012: Doanh thu phí bảo hiểm năm 2012 đạt 

754,259 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 110,838 tỷ đồng. 

5. Kênh Bảo hiểm trực tuyến ứng dụng chữ ký số, đánh dấu bước phát triển mới trong 

công tác cấp đơn bảo hiểm điện tử của BIC, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong 

trong công nghệ bán hàng hoàn toàn trực tuyến của BIC trên thị trường.  

6. Công tác phát triển thương hiệu của BIC đạt được những dấu ấn đáng kể thông qua 

việc đẩy mạnh các hoạt động tài trợ an toàn giao thông, các hội chợ triễn lãm, sự kiện 

ra mắt sản phẩm lớn  

7. Sau thành công bước đầu với chính sách phát triển kênh đại lý cá nhân chuyên 

nghiệp, BIC thí điểm triển khai kênh bán hàng qua điện thoại (Tele-sales), góp phần 

thúc đẩy doanh thu từ bảo hiểm cá nhân 
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III. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc 

           Đơn vị: tỷ VNĐ 

2011 2012 

TT Nghiệp vụ 
Doanh thu 

Tỷ trọng 
(%) 

Doanh thu 
Tỷ trọng 

(%) 

1 Tài sản và thiệt hại 235,361 37,73 173,654 25,90 

2 Xe cơ giới 183,217 29,37 244,024 36,40 

3 Thân tàu và TNDS chủ tàu 48,384 7,76 51,153 7,63 

4 Cháy nổ 62,026 9,94 80,629 12,03 

5 Hàng hóa vận chuyển 31,283 5,01 33,466 4,99 

6 
Sức khỏe và tai nạn con 
người 

35,235 5,65 65,831 9,82 

7 Trách nhiệm  4,599 0,74 3,691 0,55 

8 Hàng không 21,408 3,43 6,046 0,90 

9 Thiệt hại kinh doanh 2,102 0,34 1,476 0,22 

10 Tín dụng và rủi ro tài chính 0,206 0,03 10,406 1,55 

Tổng 623,821  670,377  

 

1. Bảo hiểm Hàng hải 

Vượt qua các khó khăn kinh tế làm suy giảm khả năng tài chính và cầu bảo hiểm của 

khách hàng, doanh thu phí bảo hiểm hàng hải năm 2012 của BIC đạt 90,665 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 13,52% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm. Trong đó: 

- Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển: đạt doanh thu 33,466 tỷ đồng, tăng trưởng 

6,98% so với năm 2011.  
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- Bảo hiểm Thân tàu và Trách nhiệm dân sự chủ tàu: đạt doanh thu 51,153 tỷ 

đồng, tăng 5,72% so với năm 2011, đứng thứ 6 trên thị trường. Đây là kết quả rất đáng 

ghi nhận trong bối cảnh bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu toàn thị trường ước giảm 

1,5%4.  

Trong năm 2012, BIC cũng thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro trong hoạt động 

khai thác bảo hiểm hàng hải, tỷ lệ bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải được duy trì 

ở mức thấp 15,2%. Công tác đào tạo, các chương trình thi đua dành cho cán bộ khai 

thác… cũng được quan tâm chú trọng, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng dịch 

vụ chăm sóc khách hàng.  

Tốc độ trong tăng trưởng Doanh thu hàng hải giai đoạn 2009 - 2012 

Đơn vị: tỷ VNĐ 

 

                                                 
4 Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 
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2. Bảo hiểm phi hàng hải 

Với chiến lược tập trung thúc đẩy bán lẻ, trong những năm gần đây, nhóm sản phẩm 

bảo hiểm Phi hàng hải của BIC có sự tăng trưởng tương đối rõ rệt. Năm 2012, doanh 

thu bảo hiểm Phi hàng hải của BIC đạt 323,952 tỷ đồng, tăng trưởng 45,1% so với năm 

2011, chiếm 48,32% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của BIC. 

- Bảo hiểm Xe cơ giới: Năm 2012, nhóm sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới của BIC tăng 

trưởng tốt với việc triển khai nhiều sản phẩm mới và điều chỉnh linh hoạt các điều kiện 

điều khoản bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng như bảo hiểm vật chất xe máy, 

bảo hiểm cháy nổ xe máy,.. Kết quả, doanh thu từ các sản phẩm Bảo hiểm Xe cơ giới 

năm 2012 đạt 244,024 tỷ đồng, tăng trưởng 33,19% so với năm 2011. Bên cạnh đó, 

chất lượng và tốc độ giải quyết bồi thường được cải thiện rõ rệt và hiệu quả nghiệp vụ 

xe cơ giới cũng được cải thiện so với năm 2011. 

- Bảo hiểm Con người: Năm 2012, doanh thu nhóm sản phẩm Bảo hiểm con người 

của BIC đạt 65,831 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 86,84% so với năm 2011, cao nhất 

trong nhóm sản phẩm bảo hiểm Phi hàng hải. Bên cạnh các sản phẩm đã và đang cung 

cấp cho khách hàng như Bảo hiểm tai nạn con người 24/7, Bảo hiểm tai nạn con người 

24/24,… BIC cũng đã nghiên cứu và chính thức triển khai sản phẩm Bảo hiểm tai nạn và 

sức khỏe cao cấp BIC Health Care và triển khai rộng rãi sản phẩm Bảo hiểm khách du 

lịch nước ngoài, góp phần tăng trưởng doanh thu, thu hút sự quan tâm của khách hàng. 

- Bảo hiểm Rủi ro tài chính và rủi ro tín dụng: Với lợi thế là thành viên của một tổ 

chức tài chính ngân hàng lớn, BIC đã chú trọng tập trung đầu tư phát triển mảng nghiệp 

vụ tài chính và rủi ro tín dụng. Trong năm 2012, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó 

khăn, song doanh thu các sản phẩm Bảo hiểm Rủi ro tài chính và rủi ro tín dụng năm 

của BIC đã đạt 10,406 tỷ đồng, cao gấp gần 50 lần so với cùng kỳ năm 2011. Đặc biệt, 

ngoài việc bảo hiểm cho hệ thống BIDV, BIC đã xúc tiến cấp đơn bảo hiểm cho một số 

Ngân hàng thương mại lớn như MaritimeBank, Đại Á, Navibank….Nghiệp vụ này hứa hẹn 

sẽ phát triển đột phá trong thời gian tới. 

- Bảo hiểm Trách nhiệm: doanh thu các sản phẩm Bảo hiểm Trách nhiệm của BIC 

năm 2012 đạt 3,691 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu của các sản phẩm này còn khiêm tốn 

và chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng doanh thu phí bảo hiểm của BIC nhưng đây được 

coi là các sản phẩm nhiều tiềm năng. Một số sản phẩm mới cũng được BIC nghiên cứu 

và triển khai, gồm: bảo hiểm trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám 

đốc, bảo hiểm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn…   
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Tăng trưởng nghiệp vụ PHH trong giai đoạn 2009-2012 

        Đơn vị: tỷ VNĐ  

 

2.3 Bảo hiểm tài sản kỹ thuật 

Năm 2012, thị trường bảo hiểm tài sản – kỹ thuật (TSKT) gặp nhiều khó khăn trong bối 

cảnh các lĩnh vực truyền thống như xây dựng lắp đặt, bất động sản… bị thu hẹp. Doanh 

thu từ các sản phẩm bảo hiểm TSKT của BIC đạt 255,76 tỷ đồng. Mặc dù phải đối mặt 

với nhiều rủi ro, thiên tai mà nổi bật là hai cơn bão lớn: cơn bão số 1 (Parkhar) tại các 

tỉnh phía Nam và cơn bão số 8 (Sơn Tinh) tháng 10/2012 tại các tỉnh phía Bắc gây thiệt 

hại lớn về tài sản nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường năng lực quản lý rủi 

ro, tỷ lệ bồi thường đối với nghiệp vụ này được duy trì ở mức xấp xỉ 28%. 

Nhìn chung, năm 2012, hoạt động khai thác nghiệp vụ TSKT của BIC có những bước 

tiến đáng ghi nhận như sau: 

- Công tác kiểm soát quản lý rủi ro đã được tăng cường, đặc biệt đối với các nghiệp vụ 

Tài sản, CPM. 

- Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) được đầu tư, thực hiện tốt theo hướng bám 

sát nhu cầu của thị trường, khách hàng thông việc chỉnh sửa, ban hành các sản phẩm 

dịch vụ mới (bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân…) 
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- Nguồn khách hàng tham gia sản phẩm này ngày càng tăng đặc biệt là các tổng công 

ty, các tập đoàn lớn. 

Tăng trưởng nghiệp vụ TSKT trong giai đoạn 2009-2012 

 Đơn vị: tỷ VNĐ 
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IV. Các tiến bộ đạt được năm 2012  

Với mục tiêu kinh doanh nhất quán là hiệu quả và bền vững, năm 2012 BIC tiếp tục triển khai 

nhiều chương trình cải tiến nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động 

như: tập trung xây dựng và củng cố nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đầu tư 

cho quảng bá thương hiệu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, … những nỗ 

lực này đã và đang tạo đà cho hoạt động kinh doanh tăng trưởng. 

 Phát triển nguồn nhân lực 

BIC luôn xác định con người là tài sản quý giá nhất và là động lực chính của sự phát triển. Năm 

2012, BIC đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, trong đó 

đã triển khai dự án ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và bộ chỉ số KPIs trong 

quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.  

Đồng thời, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ cũng đã được cải tiến. Thông qua quy trình tự 

ứng cử và bảo vệ kế hoạch hành động, các ứng viên có cơ hội thể hiện kinh nghiệm và năng lực 

của bản thân trong lĩnh vực mình phụ trách. Nhờ quy trình này, trong năm vừa qua BIC đã sàng 

lọc và bổ nhiệm được rất nhiều cán bộ chủ chốt, có năng lực và hoài bão, tâm huyết với công 

việc.  

Công tác đào tạo cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để hỗ trợ 

cho việc đào tạo đúng người, từ đó hoàn thiện trình độ chuyên mô và kỹ năng cho từng vị trí 

công việc, trong năm 2012, BIC đã xây dựng bộ khung Bản đồ đào tạo (Training Map) cho toàn 

bộ các chức danh công việc trên toàn hệ thống. Trên cơ sở đó,đã tổ chức các khóa đào tạo cho 

gần 400 lượt cán bộ nhân viên về nghiệp vụ và các khóa đào tạo về kỹ năng mềm….với các hình 

thức đào tạo đa dạng bao gồm đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, đào tạo từ xa, các buổi hội 

thảo, tập huấn…  

 Quản lý rủi ro  

Quản lý rủi ro được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm, là nhân tố cốt lõi duy trì 

định hướng hoạt động hiệu quả của BIC. Với việc xây dựng được hệ thống công nghệ thông tin 

kết nối online toàn bộ hoạt động của hệ thống, các rủi ro trong tác nghiệp tại BIC được giảm 

thiểu. Năm 2012, BIC đã nâng cấp hệ thống phần mềm lõi, đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát 

triển và kiểm soát rủi ro hệ thống.  

Chính sách quản lý rủi ro nghiệp vụ cũng được hết sức chú trọng thông qua việc kiểm soát chặt 

chẽ khâu khai thác, đánh giá và lựa chọn rủi ro. Song song, BIC luôn duy trì chính sách tái bảo 
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hiểm thận trọng, hiệu quả để hạn chế tối đa các tổn thất mang tính thảm họa và biến động về 

tài chính.  

Công tác kiểm toán, kiểm tra nội bộ cũng đã được BIC chú trọng và triển khai theo chủ đề 

chuyên sâu nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro trong quá trình tác nghiệp trong toán hệ thống để 

kịp thời phòng ngừa và điều chỉnh chính sách quản lý. 

Đối với hoạt động của các Liên doanh tại hải ngoại, năm 2012, BIC đã chú trọng triển khai kiểm 

tra, kiểm soát hoạt động tại các Công ty Liên doanh bảo hiểm Lào Việt và Công ty Bảo hiểm 

Cambodia – Việt nam nhằm đảm bảo hoạt động của các Liên doanh tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật sở tại và quy định của BIC, hoạt động an toàn, ổn định. 

 Phát triển thương hiệu 

Với chiến lược đẩy mạnh bán lẻ, năm 2012, công tác phát triển thương hiệu được chú trọng đầu 

tư mạnh mẽ.  

Duy trì thế mạnh là thành viên của ngân hàng BIDV, nhận diện thương hiệu của BIC tại các chi 

nhánh ngân hàng BIDV được tăng cường, góp phần tạo ra một hình ảnh nhất quán và thống 

nhất, thúc đẩy hoạt động khai thác bảo hiểm qua kênh bán chéo Ngân hàng – Bảo hiểm 

(Bancassurance) khởi sắc và tăng trưởng mạnh.  

Bên cạnh đó, công tác quảng bá thương hiệu BIC qua các phương tiện truyền thông đại chúng 

cũng được tập trung đầu tư, góp phần mang thương hiệu BIC tới gần với khách hàng và công 

chúng. Các thông điệp về an toàn giao thông, an sinh xã hội... được gắn cùng với thương hiệu 

BIC trên các biển quảng cáo tại các khu vực đông dân cư tại các thành phố lớn cùng với các 

chương trình từ thiện, cộng đồng được thực hiện trong năm vừa qua không những góp phần 

quảng bá thương hiệu BIC mà thông qua đó đã tạo thiện cảm cho công chúng về một thương 

hiệu BIC thân thiện và có trách nhiệm. 

 Công nghệ thông tin 

Trong các công cụ để tăng cường năng lực cạnh tranh, công nghệ thông tin được coi là công cụ 

quan trọng nhất, quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Năm 2012, công nghệ thông 

tin tiếp tục được BIC chú trọng đầu tư, đã góp phần tạo nên một BIC hiệu quả hơn.  

BIC đã tiến hành nâng cấp phần mềm lõi phục vụ các hoạt động kinh doanh cốt yếu, trên cơ sở 

đó, phát triển thành công các chương trình quản lý và bán hàng trực tuyến, tra cứu thông tin 

bồi thường trực tuyến... khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển các kênh phân phối 

phi truyền thống. 



 
 

 

29

Năm 2012, BIC đã đưa vào vận hàng hệ thống họp trực tuyến Conference Call và đào tạo trực 

tuyến, đã góp phần tăng cường kết nối giữa Trụ sở chính với các đơn vị trên khắp cả nước, 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành cũng như góp phần tiết kiệm các chi phí quản lý 

hành chính cho BIC.  

Các hệ thống phần mềm quản lý nội bộ như chương trình quản lý danh mục đầu tư, quản lý 

hành chính, tài sản, nhân sự và quản lý tiền lương... được hoàn thiện và đưa vào áp dụng trong 

năm 2012 cũng đã tạo nên sự thay đổi lớn về năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và nguồn 

nhân lực trong toàn hệ thống.   

 Đa dạng sản phẩm, dịch vụ  

Năm 2012 có thể nói là năm “bùng nổ” của các sản phẩm bảo hiểm bán lẻ của BIC. Trong bối 

cảnh kinh doanh khó khăn, tăng trưởng doanh thu từ các nghiệp vụ truyền thống bị chững lại, 

BIC đã xác định cần đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là các sản phấm bán lẻ để đẩy 

mạnh doanh thu, mở rộng cơ sở khách hàng. Một số sản phẩm mới được BIC nghiên cứu, phát 

triển, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng cá nhân như: Bảo hiểm vật chất xe máy, Bảo hiểm 

tai nạn và sức khỏe cá nhân BIC HealthCare, Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân, Bảo hiểm cháy 

nổ xe máy.... Đồng thời, các sản phẩm đang triển khai cũng được xem xét, nghiên cứu hoàn 

thiện, cải tiến nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Bên cạnh đó, các sản phẩm tiềm năng như bảo hiểm rủi ro tín dụng và rủi ro tài chính và bảo 

hiểm trách nhiệm cũng được BIC hoàn thiện, đón đầu tiềm năng lớn trong thời gian tới. 

 Phát triển kênh phân phối và mạng lưới 

Song song với đa dạng sản phẩm, dịch vụ, phát triển kênh phân phối cũng là một mũi nhọn của 

BIC trong năm vừa qua. Cùng với việc kiện toàn hoạt động của 21 công ty thành viên và hơn 90 

phòng kinh doanh trên toàn quốc, việc củng cố và đẩy mạnh khai thác hai kênh phân phối 

Bancassurance và Bảo hiểm trực tuyến ghi dấu các bước tiến đột phá của BIC trong năm vừa 

qua. 

Kênh Bancassurance đã tăng trưởng hơn 60% trong năm 2012, khẳng định cam kết và vị trí tiên 

phong về bán bảo hiểm qua ngân hàng của BIC. Hiện nay BIC đã triển khai 13 sản phẩm bảo 

hiểm bán chéo, bán tích hợp và có liên kết với hơn 12 ngân hàng. Kênh Bảo hiểm trực tuyến 

tăng trưởng 200% so với năm 2011 và đã có nhiều tiến bộ vượt bậc cả về danh mục sản phẩm 

và phương thức bán hàng, đặc biệt là sự áp dụng chữ ký số trong quy trình cấp đơn bảo hiểm. 

Có thể nói hiện nay BIC là doanh nghiệp bảo hiểm đi đầu trong phát triển bảo hiểm trực tuyến, 

với quy trình bán bảo hiểm được thực hiện hoàn toàn trực tuyến từ khâu đăng ký mua tới khâu 

thanh toán và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.   
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Kênh đại lý cá nhân cũng được BIC triển khai và bước đầu đã mang lại các kết quả ấn tượng. 

Kênh bán hàng qua điện thoại (Telesales) được BIC thí điểm triển khai đã thu được kết quả tích 

cực và là trọng tâm phát triển các kênh phân phối hiện đại của BIC trong năm 2013. 

 Dịch vụ khách hàng và Giám định bồi thường 

Năm 2012, công tác dịch vụ khách hàng (DVKH) của BIC tiếp tục có những bước phát triển bền 

vững từ nhận thức đến cách thức triển khai. Nhìn lại một năm đầy khó khăn đã qua, công tác 

DVKH đã tập trung chăm sóc, đảm bảo nguồn khách hàng thân thiết qua việc quản lý chặt chẽ 

tỷ lệ tái tục và thường xuyên triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình tặng quà, khuyến 

mại, ưu đãi khách hàng trên toàn hệ thống. Chính sách khách hàng cũng tiếp tục được áp dụng 

một cách thống nhất, đồng bộ. Các chương trình chăm sóc khách hàng như “Đầu xuân – Tri ân 

khách hàng 2012”, “Thay lời tri ân”, “Cám ơn khách hàng thân thiết”, nhắn tin thương hiệu chúc 

mừng khách hàng nhân dịp sinh nhật, thông báo tái tục, các chương trình khuyến mại, nhắc nhở 

khách hàng vào mùa mưa bão…  đã tạo được những ấn tượng tốt đẹp đối với khách hàng về 

một BIC luôn hướng tới khách hàng và vì quyền lợi của khách hàng. Nhờ các nỗ lực này, số 

lượng khách hàng tái tục năm 2012 đạt 8.773 khách hàng, tăng 20% so với năm 2011.  

Khách hàng  
Số lượng khách hàng tái tục  

năm 2011 

Số lượng khách hàng tái tục 

năm 2012 

Tổ chức  3.384 4.437 

Cá nhân  3.640 4.336 

Tổng  7.024 8.773 

Năm 2012, do ảnh hưởng của thiên tai (cơn bão số 1 và số 8) đã làm gia tăng đột biến về số 

lượng hồ sơ khiếu nại, tăng 14,02% so với năm 2011 và 50,27% so với năm 2010, đặt ra thử 

thách rất lớn cho công tác Giám định bồi thường của BIC. Nhờ các nỗ lực phát triển các kênh 

thông tin hướng dẫn bồi thường, tra cứu tình trạng xử lý bồi thường của khách hàng trên trang 

web www.bic.vn, củng cố và mở rộng mạng lưới liên kết dịch vụ (các liên kết garage sửa chữa, 

đơn vị giám định tổn thất,...), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giám định bồi thường, các 

tiến bộ trong công tác quản lý rủi ro,... công tác giám định bồi thường đã có nhiều bước tiến bộ 

về mặt chất lượng và tốc độ giải quyết hồ sơ bồi thường. Tỷ lệ số vụ giải quyết/số vụ phát sinh 

đạt trên 100%, tỷ lệ hồ sơ tồn đọng tiếp tục giảm và đạt mức thấp nhất trong 3 năm qua. Đồng 

thời, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ chi phí bồi thường, tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ 

lại của BIC đạt 38%, thấp hơn so với năm 2011. 
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 Hoạt động tại hải ngoại 

Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) 

Năm 2012 là một năm tiếp tục thành công đối với LVI, năng lực và vị thế của công ty được nâng 

cao do khai thác thành công nhiều dự án lớn tại thị trường Lào, trong đó có dự án bảo hiểm cho 

toàn bộ tài sản của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Lào. Doanh thu phí bảo hiểm năm 2012 đạt 

6.766.558 USD, tăng 51% so với năm 2011, đạt 108% kế hoạch HĐQT giao cả năm 2012. 

Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 1.489.373 USD, tăng 68% so với thời điểm 31/12/2011. 

Đặc biệt, 2012 là năm LVI hết lỗ lũy kế, tỷ suất sinh lời trên vốn đạt xấp xỉ 18%. Dự kiến LVI sẽ 

bắt đầu chia lợi tức từ năm 2013. 

Năm 2012, LVI đã đưa vào triển khai thành công 4 sản phẩm mới là bảo hiểm vật chất xe đâm 

va, bảo hiểm cây cao su, bảo hiểm cây cà phê và bảo hiểm du lịch nước ngoài. Ngoài ra, LVI đã 

triển khai tốt công tác đánh giá, phân loại, lựa chọn và quản lý rủi ro trong quá trình khai thác, 

tập trung đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng, qua đó, LVI đã tiếp 

tục giữ vững vị trí số 2 về thị phần và được đánh giá là thương hiệu bảo hiểm yêu thích trên thị 

trường Lào.  

Công ty Bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI) 

Hoạt động kinh doanh của CVI có sự tăng trưởng ổn định qua từng năm, Tổng lợi nhuận trước 

thuế đạt 363,601 USD tăng 110% so với năm 2011, đạt 129,4% kế hoạch được giao.  Nhóm 

bảo hiểm có tỷ lệ tăng trưởng mạnh là bảo hiểm tài sản tăng 53% và nhóm bảo hiểm 

chung/Miscellaneous tăng 68% (trong đó chủ yếu bảo hiểm hàng không).   

CVI tiếp tục dẫn đầu thị trường Campuchia trong lĩnh vực bảo hiểm hàng không với 3 khách 

hàng lớn là Cambodia Angkor Air, Skywings Asia và Helistar. Ngoài lợi thế đứng đầu về sản 

phẩm bảo hiểm hàng không, CVI đang phối hợp với nhà Tái bảo hiểm cũng như nhà môi giới 

bảo hiểm chuyên nghiệp về sản phẩm bảo hiểm công nghiệp (cụ thể là cây cao su, mía đường, 

cây thốt nốt) để phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho các khách hàng, đặc biệt là các 

nhà đầu tư Việt Nam, các khách hàng của hệ thống ngân hàng BIDC, Canadia Bank,... CVI tiếp 

tục đặt mục tiêu phát triển nhóm sản phẩm này để tạo thương hiệu và tăng trưởng thị phần của 

CVI tại Campuchia. 
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V. Mục tiêu 2013  

Cùng với những khó khăn chưa thể giải quyết của nền kinh tế vĩ mô trong năm 2013, thị trường 

bảo hiểm Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới, hạn chế mức tăng 

trưởng của cầu bảo hiểm. Theo dự báo của các cơ quan chức năng, tốc độ tăng trưởng doanh 

thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2013 chỉ khoảng từ 10-12%. 

Trước những dự báo môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, bất ổn và khó lường, năm 

2013 BIC sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng kinh doanh hiệu quả và bền vững, tập trung nâng 

cao chất lượng dịch vụ để xây dựng thương hiệu uy tín. Mục tiêu năm 2013 gồm: đạt mức tăng 

trưởng doanh thu cao hơn mức bình quân của thị trường và cao hơn năm 2012; tiết kiệm chi phí 

hoạt động; lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 10% so với 2012. 

MỤC TIÊU TÀI CHÍNH 2013 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 
TH 2012 KH 2013 

% Tăng 

trưởng 

Lợi nhuận trước thuế Trđ 110.838 121.000 10% 

Doanh thu phí bảo hiểm Trđ 754.259 850.000 12,7% 

Chia cổ tức tối thiểu % 10 10 0% 

Giải pháp thực hiện 

Để đạt được các mục tiêu nói trên, BIC sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp trên các khía cạnh: 

 Tiếp tục đẩy mạnh phát triển bảo hiểm bán lẻ: Trên cơ sở mạng lưới bán hàng, 

kênh phân phối đã được xây dựng, trong năm 2013 BIC sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh 

hoạt động kinh doanh bán lẻ thông qua việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản 

phẩm bảo hiểm cá nhân, đẩy mạnh các kênh khai thác: Bancassurance, Đại lý cá nhân 

và bảo hiểm trực tuyến. Ngoài ra, BIC cũng sẽ tập trung triển khai kênh bán hàng qua 

điện thoại (Tele-sales) đã được triển khai thử nghiệm trong năm 2012.  

 Tối ưu hóa lợi thế khi là thành viên BIDV: Trên cơ sở thế mạnh từ việc là thành 

viên của ngân hàng BIDV, trong năm 2013 BIC sẽ tập trung khai thác tối đa lợi thế 

nguồn khách hàng, kênh phân phối của hệ thống BIDV thông qua việc đổi mới toàn diện 

cách thức hợp tác khai thác bán chéo sản phẩm. 

 Hoàn thiện mô hình quản trị để tối ưu hóa hoạt động: BIC sẽ tiếp tục hoàn thiện 

mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức theo hướng phát huy vai trò định hướng, quản lý và hỗ 
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trợ của Trụ sở chính, tăng sự chủ động của các Công ty thành viên. Đồng thời, để tối ưu 

hiệu quả hoạt động và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường, sẽ xem xét việc sắp 

xếp lại và tiến hành rà soát các quy định, quy trình để đơn giản hóa thủ tục hành chính.  

 Tận dụng sức mạnh công nghệ thông tin: Để tăng năng lực cạnh tranh, BIC xác 

định phải đầu tư mạnh cho công nghệ thông tin trong các năm tiếp theo. Cụ thể trong 

năm 2013, BIC sẽ hoàn thiện, nâng cấp phần mềm lõi chương trình quản lý bảo hiểm, 

hoàn thiện quy trình trình duyệt và chấp nhận rủi ro, giám định bồi thường online, triển 

khai các tiện ích kết nối toàn hệ thống như họp trực tuyến, đào tạo và kiểm tra nghiệp 

vụ trực tuyến... giảm thiểu chi phí và tăng cường tương tác giữa Trụ sở chính với các 

đơn vị thành viên. 

 Đẩy mạnh truyền thông và phát triển thương hiệu: BIC sẽ tập trung tiến hành xây 

dựng và hoàn thiện các giá trị cốt lõi của thương hiệu như: cam kết thương hiệu, định vị, 

slogan... Đồng thời sẽ mở rộng truyền thông thương hiệu trên các kênh thông tin đại 

chúng, biển bảng quảng cáo ngoài trời nhằm tiếp cận các khách hàng tiềm năng. BIC sẽ 

tận dụng xu hướng phát triển của các mạng xã hội, marketing trực tuyến,... để tăng 

cường truyền thông cho thương hiệu và các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, phát huy sức 

mạnh truyền thông tổng thể trên tất cả các kênh.  

 Tăng cường tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động: Tiếp tục theo đuổi 

định hướng ổn định và bền vững, BIC sẽ thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, tăng 

cường quản lý rủi ro, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tỷ lệ nợ phí, cải thiện công tác giám 

định bồi thường và dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả khai thác.  

 Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực: BIC sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hiệu quả nguồn 

nhân lực thông qua các nỗ lực đào tạo và phát triển. Công tác đào tạo sẽ được hoàn 

thiện và triển khai theo Bản đồ đào tạo (Training Map), tăng cường đào tạo theo nghiệp 

vụ, đào tạo các kỹ năng mềm, thực hiện đào tạo các cán bộ được quy hoạch và các cán 

bộ có tiềm năng, tuyển dụng và thu hút nhân sự chất lượng cao trên thị trường. Công 

tác phát triển nguồn nhân lực được thực hiện dựa trên việc thực hiện đánh giá, điều 

chỉnh mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu kinh doanh, tăng cường luân chuyển cán bộ. 

 Củng cố hoạt động tại hải ngoại: Với tiềm năng và hiệu quả của hoạt động kinh 

doanh hải ngoại, phát huy các nền tảng mà các Liên doanh LVI và CVI đã đạt được trong 

quá trình hoạt động, trong năm 2013 BIC sẽ tăng cường quản lý, tạo điều kiện nâng cao 

hiệu quả hoạt động của 02 công ty tại Lào và Campuchia. Đặc biệt, năm 2013 BIC sẽ 

nâng tỷ lệ nắm giữ vốn tại cả hai liên doanh với việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn 
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từ Công ty Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDCC) trong CVI và nhận chuyển nhượng 

vốn góp của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB) tại LVI để chính thức tăng tỷ lệ nắm 

giữ vốn tại hai liên doanh này lên 65%, Đây sẽ là cơ hội tốt cho BIC để khai thác, đẩy 

mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường Lào và Campuchia. 

 Tiếp tục đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp: Thực hiện đề án Tái cấu trúc doanh 

nghiệp, BIC sẽ tiếp tục triển khai các công việc liên quan tới tìm kiếm, lựa chọn cổ đông 

chiến lược, định hạng tín nhiệm và thành lập Công ty Bảo hiểm Nhân thọ. 
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VI. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

Hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị BIC (HĐQT) đã thực hiện công tác quản trị, quản lý và 

giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng các quy định và phân cấp 

thẩm quyền. HĐQT cũng đã thực hiện phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch kinh doanh được 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt, giám sát việc thực hiện của Ban 

Tổng Giám đốc BIC trong năm vừa qua đồng thời theo sát chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành 

kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt.  

Năm 2012, ngoài việc thực hiện theo phương thức lấy ý kiến để thông qua các quyết định của 

HĐQT giữa các kỳ họp, HĐQT cũng đã triển khai 4 phiên họp tập trung. HĐQT đã tiến hành 

phê duyệt và ban hành bổ sung các quy chế, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm 

bảo hoạt động của Tổng Công ty được vận hành thống nhất và bài bản. Bên cạnh đó, HĐQT 

cũng đã tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và đánh giá năng lực quản lý của các 

thành viên Ban Điều hành định kỳ 06 tháng/lần, đồng thời có các chỉ đạo kịp thời điều chỉnh 

công tác điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống BIC. 

Một số kết quả hoạt động chính của HĐQT trong năm 2012: 

- Trên cơ sở mục tiêu kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 

đã giao, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành tập trung, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch đã được giao. 

- Điều chỉnh chương trình phát hành quyền chọn mua cổ phần cho CBCNV (ESOP): Trên cơ sở 

phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc điều chỉnh giá thực hiện 

chương trình ESOP cho cán bộ công nhân viên, HĐQT đã tiến hành điều chỉnh giá thực hiện 

của Chương trình ESOP từ 13.500 đồng/cổ phiếu xuống 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá thực 

hiện này được cố định và áp dụng cho toàn bộ thời gian còn lại của chương trình.  

- Triển khai lộ trình tái cấu trúc BIC: Trên cơ sở phê duyệt và ủy quyền của Đại hội đồng cổ 

đông, HĐQT đã chỉ đạo việc triển khai việc phân tích, đánh giá cơ cấu quản trị hiện tại, đánh 

giá các khoản đầu tư vốn góp tại các liên doanh hải ngoại để lên phương án nhận chuyển 

nhượng vốn cho phù hợp; đồng thời nghiên cứu các cơ hội đầu tư khác. HĐQT đã có chỉ đạo 

chuyển hướng tập trung cho việc tăng và nhận chuyển nhượng vốn góp từ 02 liên doanh tại 

Lào và Campuchia: nhận chuyển nhượng khoản góp vốn từ Công ty Đầu tư và Phát triển 

Campuchia (IDCC) tương đương 65% vốn điều lệ của CVI; nhận chuyển nhượng vốn góp của 

Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt (LVB) tương đương 14% vốn điều lệ của LVI để tăng tỷ lệ 

nắm giữ vốn tại LVI từ 51% lên 65%.  
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Song song với việc nhận chuyển nhượng vốn từ LVI và CVI, HĐQT cũng đã và đang theo dõi 

chỉ đạo việc tìm kiếm cơ hội hợp tác thành lập liên doanh bảo hiểm nhân thọ. 

 Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm thứ hai kể từ khi BIC chính thức chuyển đổi từ Công ty 100% vốn Nhà nước sang 

Công ty cổ phần với tên gọi mới là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam, Ban Kiểm soát tiếp tục được cơ cấu lại (ĐHĐCĐ thường niên 2012 đã 

bầu ông Nguyễn Thành Công thay thế ông Đào Mạnh Dương làm thành viên BKS) và hoàn 

thành các nhiệm vụ theo Điều lệ của Tổng Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban 

Kiểm soát, cụ thể:  

- Xây dựng văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban Kiểm soát năm 2012.  

- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.  

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, 

điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán, kế toán. 

- Thực hiện thẩm định độc lập báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2012 của BIC.  

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2012.  

- Xem xét, đánh giá báo cáo hoạt động kiểm tra nội bộ của Tổng Công ty cũng như công tác 

khắc phục sau kiểm tra. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Tổng Công 

ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

 Thù lao và lương thưởng của HĐQT, Ban KS  

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV thực hiện chi trả thù lao và phụ cấp cho các thành viên HĐQT, 

Ban Kiểm soát theo đúng phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2012/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 16/03/2012. Cụ thể như sau: 

          Đơn vị: đồng 

STT Nội dung 
Mức chi 

(đồng/tháng) 

Chi trả 

năm 2012 

1 Thù lao, trợ cấp:    

 Thù lao, trợ cấp của Hội đồng quản trị 18.000.000 270.000.000 



 
 

 

37

 Thù lao, trợ cấp của Ban Kiểm soát 4.500.000 67.500.000 

2 Phụ cấp họp (4 lần họp)   61.000.000  

3 Tổng cộng:     398.500.000  
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VII. CỔ ĐÔNG VÀ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 

1. Cổ phần 

Vốn điều lệ 660.000.000.000 

Số lượng cổ phiếu niêm yết 60.000.000 

Khối  lượng cổ phiếu đang lưu hành 60.000.000 

Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 

Mã cổ phiếu (HOSE) BIC 

2. Cơ cấu cổ đông 

         Đơn vị tiền tệ: VNĐ 

TT Tên cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ % vốn 

điều lệ 

Danh sách Cổ đông sáng lập 

1 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam 
54.317.509 543.175.090.000 82,3% 

 Tổng cộng 54.317.509 543.175.090.000 82,3% 

3. Quan hệ nhà đầu tư 

Theo phương châm cởi mở và minh bạch thông tin, trong năm vừa qua BIC đã thực hiện 

nghiêm túc và chuẩn xác, nâng cao chất lượng công bố thông tin đồng thời cũng tích 

cực trao đổi, tương tác với cổ đông để truyền thông một cách nhất quán và rõ ràng tới 

cổ đông về tình hình hoạt động của BIC.  

 Kịp thời công bố thông tin theo quy định 

Định kỳ hoặc đột xuất, BIC luôn đảm bảo tính kịp thời trong việc thực hiện báo cáo và 

công bố thông tin, giải trình thông tin với các cơ quan chức năng theo quy định về việc 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư 52/2012/TT-BTC. Trong 

năm 2012, bên cạnh công bố các thông tin về tình hình quản trị doanh nghiệp 6 tháng 1 

lần, báo cáo tài chính định kỳ hàng quý,… BIC cũng kịp thời truyền thông những thông 
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tin đột xuất như thay đổi thành viên Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các Nghị quyết họp 

của Hội đồng quản trị,…tới các cổ đông. 

Đồng thời BIC cũng duy trì kênh thông tin chính thống là website của Tổng Công ty với 

chuyên mục Quan hệ cổ đông (tại địa chỉ: http://bic.vn/Desktop.aspx/Quan-he-co-

dong/Cong-bo-thong-tin/). Thông qua website, BIC thường xuyên cập nhật các thông 

tin mới và đăng tải các quy trình, biểu mẫu phục vụ nhà đầu tư. Bên cạnh website, BIC 

cũng quan tâm duy trì đối thoại với các cổ đông qua nhiều kênh khác nhau như báo chí, 

đài truyền hình, báo cáo thường niên, tư vấn trực tiếp thông qua Ban Đầu tư tài chính,… 

đảm bảo cổ đông được tiếp cận thông tin kịp thời, đầy đủ. 

 Nâng cao tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin 

BIC luôn đảm bảo chất lượng thông tin truyền thông tới các nhà đầu tư. Bên cạnh các 

thông tin phải công bố theo quy định, BIC luôn cập nhật thường xuyên và chính xác các 

hoạt động của doanh nghiệp, các sự kiện mới, sản phẩm, dịch vụ mới lên website và các 

phương tiện truyền thông khác để các nhà đầu tư có cái nhìn khách quan và toàn diện 

về hoạt động của Tổng Công ty.  

BIC là một trong các doanh nghiệp sớm áp dụng báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc 

tế và có đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, đảm bảo thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo 

tài chính hàng năm theo đúng quy định và tiến độ. 
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  VIII. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
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