
Giới thiệu 
Tập đoàn Bảo Việt 

1. Bảo hiểm Bảo Việt (hoạt động từ năm 
1965)
• Là doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. 
• Kinh doanh các loại hình bảo hiểm phi 
nhân thọ (du lịch, tai nạn con người, bảo 
hiểm y tế); Tái bảo hiểm; Giám định tổn thất; 
Đầu tư tài chính 
• Kết quả kinh doanh năm 2010: Tổng 
doanh thu đạt 4.995 tỷ đồng. Lợi nhuận 
trước thuế  đạt 311 tỷ đồng.
• Mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, 
bao gồm 66 công ty thành viên và trên 300 
phòng bảo hiểm khu vực; hơn 2.800 nhân 
viên và hơn 11.000 đại lý bảo hiểm trải rộng 
khắp Việt Nam  

 2. Bảo Việt Nhân thọ (hoạt động từ năm 
1996)
• Là doanh nghiệp đầu tiên và là một trong 
những nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ 
hàng đầu Việt Nam
• Cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân 
thọ (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ, 
bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo 
hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con 
người), tái bảo hiểm, quản lý quỹ và các 
hoạt động đầu tư khác  
• Kết quả kinh doanh năm 2010: Tổng 
doanh thu đạt 6.124 tỷ đồng. Lợi nhuận 
trước thuế  đạt 600 tỷ đồng.
• Hệ thống mạng lưới 60 công ty thành viên 
với hơn 200 điểm phục vụ khách hàng trên 
toàn quốc, cùng đội ngũ gần 2.000 nhân 
viên và 19.500 tư vấn viên bảo hiểm

3. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (hoạt 
động từ năm 2005)
• Là một trong hai công ty Công ty Quản lý 
Quỹ có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.
• Các dịch vụ quản lý quỹ: Quản lý danh 
mục đầu tư ủy quyền tòan bộ; Quản lý danh 
mục đầu tư theo chỉ định; Các dịch vụ quản 

lý Quỹ dành cho các nhà đầu tư cá nhân và 
tổ chức
• Chiến lược phát triển và ứng dụng hệ 
thống sẽ giúp BVF tăng cường năng lực, 
tiếp cận các lĩnh vực mới của thị trường 
thông qua việc mở rộng mạng lưới khách 
hàng tổ chức và liên kết với các nhà cung 
cấp bên ngoài. 
• Kết quả kinh doanh năm 2010: Tổng 
doanh thu đạt 56 tỷ đồng. Lợi nhuận trước 
thuế  đạt 23 tỷ đồng.
 
4. Công ty Chứng khoán Bảo Việt (hoạt 
động từ năm 1999) 
• Là công ty cổ phần chứng khoán đầu tiên 
tại Việt Nam.
• Vốn điều lệ hơn 722 tỷ đồng 
• Các lĩnh vực kinh doanh: môi giới chứng 
khoán và tư vấn đầu tư; Bảo lãnh phát 
hành và đại lý phát hành chứng khoán; Tái 
cơ cấu, mua bán sáp nhập doanh nghiệp; 
Lưu ký chứng khoán; Các dịch vụ tiện ích; 
Tự doanh, phân tích và nghiên cứu; Tư vấn 
doanh nghiệp.
• Kết quả kinh doanh năm 2010: Tổng 
doanh thu đạt 239 tỷ đồng. 

5. Ngân hàng TMCP Bảo Việt (hoạt động 
từ năm 2009)
• Ngân hàng Bảo Việt cung cấp toàn diện 
các dịch vụ ngân hàng bao gồm huy động 
và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài 
hạn; cho vay ngắn hạn và dài hạn đối với 
các tổ chức; thực hiện các giao dịch ngoại 
tệ, các tài trợ thương mại quốc tế, chiết 
khấu thương phiếu, trái phiếu và các dịch 
vụ ngân hàng khác
• Có tổng cộng 07 chi nhánh và 19 phòng 
giao dịch tại Tp. Hà nội và HCM và hơn 
12.900 khách hàng cá nhân và tổ chức
• Kết quả kinh doanh năm 2010: Tổng 
doanh thu đạt 1.011 tỷ đồng. Lợi nhuận 
trước thuế  đạt 177 tỷ đồng.
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+30,000 tư vấn viên

 
+5,200 nhân viên

+145 chi nhánh

Quy mô và mạng lưới:

 

  

Tập đoàn Bảo Việt
Ông Vương Đình Hùng
M: 094 7070111 -  T:3928 9999 (Ext. 499)
E: vuongdinhung@baoviet.com.vn

Bảo hiểm Bảo Việt
Bà Mai Thị Thanh  Bình
M: 094 5730 888 -  T: 3826 2774
E: maithithanhbinh@baoviet.com.vn

Bảo Việt Nhân thọ
Bà Nguyễn Ngọc Dung
M: 0903 426 647 -  T: 62517 777 (Ext. 175) 
E: nguyenngocdung@baoviet.com.vn

Chứng khoán Bảo Việt
Bà Trần Ngọc Hạnh
M: 0915263388 -  T: 3928 8080 (Ext. 652) 
E: hanhtn@bvsc.com.vn

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
Bà Trần Thị Minh Hương
M: 0913 09 1981 -  T: 3928 9589 (Ext. 535)
E: huongttm_bvfmc@baoviet.com.vn

Ngân hàng Bảo Việt
Bà Hoàng Thị Kim Thanh 
M: 0936 486 668 -  T: 3928 8989 (Ext. 1628)
E: thanh-htk68@baovietbank.vn

Liên hệ:

Các chỉ tiêu tài chính
Đơn vị: tỷ VNĐ

Nguồn: Báo cáo kiểm toán theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính Việt Nam

Các đơn vị thành viên của Bảo Việt

Total Assets 
1,838 2,151

Owners’ Equity 582.5 489.6

Chartered Capital 3.4 338

Total Revenue
296.5 

598.6 320

Insurance Income
215.67 

425.8 216.7 

Investment income
71.96 

158 79 

Income from banking operations
6.12 

5.6 20.5 

Other operating income 2.72 9.2 

Profit before tax 33.5 72.1 30.6

Tổng Tài sản hợp nhất

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ 

Tổng Doanh thu hợp nhất

Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm

Doanh thu từ hoạt động tài chính

Doanh thu từ hoạt động ngân hàng

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất

Tại 30/6/2010Tại 31/12/2009

38.97733.714

10.302 10.6688.539

6.2675.730

5.87310.559

4.0197.640

1.3852.393

380355 

89170

Tại 31/12/2010

717

44.768

6.267

12.863

8.551

3.079

957

276

1.2551.242

Tại 30/6/2009

29.412

8.092

5.730

5.000

3.630

1.208

104

58

569

Baûo Vieät laø moät trong caùc Taäp 
ñoaøn Taøi chính – Baûo hieåm  haøng 
ñaàu Vieät Nam, kinh doanh trong 
caùc lónh vöïc baûo hieåm, ngaân haøng, 
chöùng khoaùn, ñaàu tö vaø caùc dòch 
vuï taøi chính khaùc. Vôùi 45 naêm 
phaùt trieån, Baûo Vieät ñaõ xaây döïng 
ñöôïc heä thoáng maïng löôùi roäng 
khaép,  phuïc vuï haøng trieäu khaùch 
haøng taïi caùc tænh thaønh treân toaøn 
quoác. 

Hieän  nay, Taäp ñoaøn Baûo Vieät laø 
coâng ty coå phaàn vôùi söï tham gia 
goùp voán cuûa hai coå ñoâng lôùn laø 
HSBC (18% coå phaàn) vaø SCIC 
(3,3% coå phaàn). Naêm 2009, coå 
phieáu cuûa Taäp ñoaøn Baûo Vieät (maõ 
coå phieáu:BVH) ñöôïc nieâm yeát 
thaønh coâng treân thò tröôøng chöùng 
khoaùn thaønh phoá Hoà Chí Minh. 


