
Giới thiệu 
Tập đoàn Bảo Việt 

1. Tổng Công ty 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 2012: Tổng doanh thu 
đạt 6.398 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 
451 tỷ đồng
• Mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước, 
bao gồm 67 công ty thành viên và trên 400 
phòng bảo hiểm khu vực; hơn 3.000 nhân 
viên và hơn 13.700 đại lý bảo hiểm trải rộng 
khắp Việt Nam  

 2. Tổng Công ty 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 2012: Tổng doanh thu 
đạt 7.322 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế  đạt 
694 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 27.500 tư vấn viên bảo hiểm

3. Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (hoạt 
động từ năm 2005)
• Là một trong những công ty Công ty Quản lý 
Quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất Việt Nam
• Các dịch vụ quản lý quỹ: Quản lý danh mục 
đầu tư ủy quyền toàn 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 
công nghệ hiện đại sẽ giúp Công ty Quản lý 
Quỹ Bảo Việt 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 2012: Tổng doanh thu 
đạt 51 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ 
đồng
 
4. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 
(hoạt động từ năm 1999) 
• Là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt 
Nam 
• 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 2012: Tổng doanh thu 
đạt 209 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 77 
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
• Hiện nay có tổng cộng 09 chi nhánh và 22 
phòng giao dịch tại Tp. Hà Nội, Tp. HCM và 
một số địa bàn trọng điểm khác như Hải 
Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, Đắk Lắk... với 
hơn 60.000 khách hàng là cá nhân và các tổ 
chức
• Kết quả kinh doanh 2012: Tổng doanh thu 
đạt 1.557 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 
121 tỷ đồng.
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+ 5.800 nhân viên
+ 42.000 tư vấn viên
+ 150 chi nhánh

Quy mô và mạng lưới:

 

  

Tập đoàn Bảo Việt
Bà Nguyễn Thị Tú
M: 0912 565 748 -  T:3928 9999 (Ext. 429)
E: nguyenthitu@baoviet.com.vn

Bảo hiểm Bảo Việt
Bà Mai Thị Thanh  Bình
M: 0945 730 888 -  T: 3826 2774
E: maithithanhbinh@baoviet.com.vn

Bảo Việt Nhân thọ
Bà Nguyễn Hiền Trang
M: 0979 818 818 -  T: 62517 777 (Ext. 175) 
E: nguyenhientrang@baoviet.com.vn

Chứng khoán Bảo Việt
Bà Phạm Hoàng Lan
M: 0934 593 210 -  T: 3928 8080 (Ext. 663) 
E: phamhoanglan@baoviet.com.vn

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
Bà Phạm Mỹ Hạnh
M: 0985 768 085 -  T: 3928 9589 (Ext. 535)
E: phammyhanh@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 tài chính theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Các đơn vị thành viên của Bảo 99

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

Thay đổi so với 2011 (%)Tại 31/12/2011

10643.581

11.666 104

1006.805

10814.872

1149.751

963.196

891.719

149206

1221.521

Tại 31/12/2012

46.225

12.114

6.805

16.007

11.108

3.068

1.523

308

1.862

Thành lập từ năm 1965, Baûo Vieät 
laø doanh nghieäp ñaàu tieân cung 
caáp dịch vụ baûo hieåm phi nhaân 
thoï vaø baûo hieåm nhaân thọ tại 
Việt Namï. Thoâng qua caùc ñôn vò 
thaønh vieân, Baûo Vieät hiện đang 
cung caáp caùc dòch vuï taøi chính 
toaøn dieän bao goàm baûo hieåm, 
ngaân haøng, chöùng khoaùn, quaûn 
lyù quyõ vaø ñaàu tö vôùi maïng löôùi 
phaân phoái roäng khaép caùc tænh 
thaønh treân caû nöôùc, phuïc vuï 
haøng trieäu khaùch haøng.

Từ tháng 06/2009, cổ phiếu của 
Coâng ty Meï - Tập đoàn Baûo Vieät 
(maõ coå phieáu: BVH) đã được 
niêm yeát taïi Sôû Giao dòch Chöùng 
khoaùn Tp Hoà Chí Minh.

Đơn vị thành viên


