GIỚI THIỆU VỀ

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Việt
Số 8, Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,
Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 9999
Fax: (84-4) 3928 9609

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
Trụ sở chính: Số 35 Hai Bà Trưng,
Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3826 2614 / 3826 2774
Fax: (84-4) 3825 7188
Email: bvvn@baoviet.com.vn
Website: www.baoviet.com.vn/baohiem
Hotline: 1900 55 88 99/ (84-4) 3573 0505

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt,
Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3828 9589
Fax: (84-4) (84-4) 3828 9590
Website: www.baoviet.com.vn/quanlyquy

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẢO VIỆT
Trụ sở chính: Số 71, Ngô Sĩ Liên, Đống Đa,
Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3732 6868
Fax: (84-4) (84-4) 3732 5858
Website: www.baoviet.com.vn/dautu

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Trụ sở chính: Tầng 37, Keangnam Hanoi
Landmark Tower, Đường Phạm Hùng,
Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6251 7777
Fax: (84-4) 3577 0958
Website: www.baoviet.com.vn/nhantho
Hotline: 1900 558899 (nhánh số 4)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080
Fax: (84-4) 3928 9888
Website: www.baoviet.com.vn/chungkhoan

NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 5 Tòa nhà
Corner Stone, Số 16, Phan Chu Trinh,
Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3928 8989
Fax: (84-4) 3928 8889
Website: www.baovietbank.vn
Hotline: 1900 55 88 48

NIỀM TIN VỮNG CHẮC - CAM KẾT VỮNG BỀN

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BẢO HIỂM - ĐẦU TƯ - DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
CÁC GÓI SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

TỔNG QUAN VỀ
TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
Có tinh thần trách nhiệm với
khách hàng, cộng đồng,
đồng nghiệp và trung
thực trong công việc.

TINH THẦN HỢP TÁC
Thể hiện tinh thần hợp tác và
tôn trọng đồng nghiệp.

Giữ vững vị thế Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt
Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tiềm lực tài chính mạnh,
tăng trưởng hiệu quả và bền vững.

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng,
nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.

CHẤT LƯỢNG
Tăng cường chất lượng hiệu
quả công việc và hướng tới
chuẩn mực cao hơn.
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NĂNG ĐỘNG
Luôn năng động và sẵn sàng
tiếp nhận các ý tưởng, cơ hội
mới.

DỄ TIẾP CẬN
Tạo phong cách làm việc gần
gũi, dễ tiếp cận và phục vụ
khách hàng chu đáo như
phục vụ chính mình.
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TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH BẢO HIỂM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Vị thế khác biệt và vượt trội

Là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, Bảo Việt có lịch sử lâu đời
với 50 năm phát triển, thương hiệu uy tín hàng đầu thị trường, đội ngũ nhân sự giàu
kinh nghiệm nhất trên thị trường tài chính bảo hiểm với hơn 70.000 cán bộ, đại lý, tư
vấn viên.
Mạng lưới phân phối quy mô lớn, gồm 168 chi nhánh, hơn 700 phòng giao dịch bao
phủ rộng khắp các tỉnh thành của Việt Nam mà không một tập đoàn tài chính - bảo
hiểm nào tại Việt Nam có thể so sánh được.
Là tập đoàn tài chính - bảo hiểm hỗn hợp dẫn đầu các lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ,
nhân thọ, quản lý quỹ, chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác với doanh thu phí
gốc bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5.655 tỷ đồng và tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân
thọ đạt 7.959 tỷ đồng năm 2014.

Tiềm năng tăng trưởng lớn
Bảo Việt đã xây dựng nền tảng tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai và chuẩn bị
sẵn sàng khai thác các cơ hội to lớn trên thị trường tài chính bảo hiểm Việt Nam. Kết quả kinh
doanh tăng trưởng bền vững, hiệu quả
Bảo Việt đạt kết quả tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định vững chắc qua các năm trên
các mảng bảo hiểm - đầu tư - dịch vụ tài chính.

LỊCH SỬ

Vai trò tạo lập và phát triển thị trường
Bảo Việt tích cực tham gia tạo lập thị
trường bảo hiểm và thị trường vốn
trên thị trường tài chính Việt Nam.

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN
(31/12/2014)

Thành lập ngày

15/01/1965

Bảo Việt là mắt xích quan trọng và thành
công điển hình trong tiến trình cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước, đã gặt hái
nhiều thành quả đổi mới toàn diện và
đang tiếp tục đẩy mạnh bước tiếp theo
của quá trình cổ phần hóa thông qua
giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước, tìm kiếm
thêm cổ đông nước ngoài mới nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh.

6.214

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cán bộ toàn hệ thống Bảo Việt

Sản phẩm
bảo hiểm
phi nhân thọ

64.300

80

Đại lý và tư vấn viên

Hơn

Bảo Việt luôn đi đầu trong các chương
trình bảo hiểm mang tính xã hội,
chương trình bảo hiểm nông nghiệp,
bảo hiểm rủi ro thiên tai, bảo hiểm tín
dụng xuất khẩu, bảo hiểm khai thác
thủy sản…

40

sản phẩm
bảo hiểm nhân thọ

SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG

17 TRIỆU

Khách hàng

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ chứng khoán,
quản lý quỹ, ngân hàng

Luôn thuộc nhóm dẫn đầu các tổ chức tài chính có tỷ lệ sinh lời ROE, ROA cao.

Cổ phiếu BVH hấp dẫn nhà đầu tư

Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu và lâu đời nhất tại Việt Nam

63

Tập đoàn Bảo Việt là công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn, cổ phiếu BVH đóng
vai trò dẫn dắt trong nhóm ngành tài chính bảo hiểm, thanh khoản cao và luôn nằm
trong danh mục sở hữu của các quỹ ETFs nước ngoài tại Việt Nam.
Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thành công trong việc tìm kiếm cổ đông chiến
lược nước ngoài.
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700
168

MẠNG LƯỚI
168 chi nhánh
hơn 700 phòng giao dịch

Tập đoàn bảo hiểm quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam
Thương hiệu lớn và uy tín, chiếm được lòng tin của khách hàng, và được biết đến rộng rãi
khắp cả nước
Tiềm lực tài chính mạnh, sở hữu quỹ đất lớn, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các tập
đoàn tài chính, bảo hiểm
Cơ sở khách hàng lớn, phân khúc khách hàng đa dạng
Năng lực phát triển sản phẩm hàng đầu Việt Nam, có khả năng cung cấp dịch vụ tài chính
trọn gói, đa dạng
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50 NĂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

2015

1965

Công ty Bảo hiểm Việt Nam
thành lập ngày 15/01/1965
hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh bảo hiểm
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2005

Công ty Bảo hiểm
Việt Nam chuyển đổi
thành Tổng Công ty
Bảo hiểm Việt Nam

Thành lập công ty
bảo hiểm nhân thọ
đầu tiên trên thị trường.
Trở thành công ty bảo
hiểm hỗn hợp đầu tiên tại
Việt Nam

Thành lập Công ty
Chứng khoán Bảo Việt, là
công ty chứng khoán đầu
tiên trên thị trường

Thành lập Công ty
Quản lý Quỹ Bảo Việt

IPO và thành lập Tập đoàn
Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt.
HSBC Insurance mua 10%
cổ phần tại Bảo Việt

Thành lập
Ngân hàng TMCP
Bảo Việt

Cổ phiếu BVH được niêm yết
trên HOSE.
Thành lập Công ty Đầu tư
Bảo Việt.
HSBC Insurance tăng vốn góp
tại Bảo Việt lên 18%

Ra mắt bộ nhận diện
thương hiệu mới

Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn
điều lệ lên 6.805 tỷ đồng
thông qua phát hành
riêng lẻ cho các cổ đông
hiện hữu

Sumitomo Life trở thành cổ
đông chiến lược của
Bảo Việt.
Ngân hàng Bảo Việt hoàn
thành tăng vốn điều lệ lên
3.000 tỷ đồng

Bảo hiểm Bảo Việt và
Bảo Việt Nhân thọ hoàn
thành tăng vốn điều lệ
lên 2.000 tỳ đồng

Tiên phong thực hiện
chủ trương của Đảng và
Nhà nước, góp phần
ổn định môi trường đầu tư,
đảm bảo an sinh xã hội

Kỷ niệm 50 năm
thành lập
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CƠ CẤU QUẢN TRỊ THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNGHỘI
QUẢN
TRỊ
ĐỒNG
QUẢN TRỊ Thư ký Công ty

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Ủy ban Quản lý Tài sản

Ủy ban Quản
Nợ -lý
TàiTài
sảnsản
Có (ALCO)
Nợ - Tài sản Có (ALCO)

7,83%
3,26%

680.471.434 cổ phiếu
Loại cổ phiếu

70,91%

18%

Vốn điều lệ

6.804.714.340.000
đồng

Khối lượng cổ phiếu đang
lưu hành
680.471.434 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ
0 cổ phiếu

Phổ thông

Mệnh giá
10.000 đồng/1 cổ phiếu

Ủy ban Thù lao
và Bổ nhiệm
Ủy ban Chiến lược

Công ty Mẹ (Tập đoàn Bảo Việt)

Công ty con và công ty liên kết

và Đầu tư

Ủy ban Chiến lược
Ủy ban Kiểm toán
và Đầu
tư
Kiểm toán Nội bộ

Ủy ban Kiểm toán

Khối Kiểm toán Nộiộbộ

Khối Quản Lý Tài chính

Khối Quản Lý Tài chính

Khối Quản lý Hoạt
Khốiđộng
Quản lý

Nguồn nhân lực

Khối Quản lý Hoạt động
Trung tâm
Công nghệ thông tin

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

100%

Tổng
Công ty
100%
Bảo hiểm
Bảo Việt
Việt Nhân
thọ

100%

Tổng Công ty
Bảo Việt Nhân Thọ
thọ

Khối Quản lý
Bấttạo
động sản
Trung tâm Đào
Khối Chiến lược và
Quản lý rủi ro

Khối Đầu tư

Tổng Công ty
Bảo hiểm Bảo Việt
Tổng Công ty
Bảo Việt Nhân thọ

100%

100%

59,92%

55%

Công ty TNHH Quản lý
Quỹ Bảo Việt

Công ty Cổ phần Công ty TNHH Quản lý
100%
Chứng khoán Bảo Việt
Quỹ Bảo Việt
Công ty Cổ phần
Đầu tư Bảo Việt

59,92%
60%

Công ty TNHH
Bảo Việt Âu Lạc

51%

Công ty55%
TNHH Bảo hiểm
Bảo Việt Tokio Marine

49,52%

Cổ đông khác

Hội đồng
Quản lý rủi ro (RMC)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Khối Chiến lược và Đầu tư

Bộ Tài chính

Hội đồng
Quản lý rủi ro (RMC)

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ủy ban Thù lao
và Bổ nhiệm

Số lượng cổ phiếu niêm yết

Văn phòng
Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt

Ngân hàng TMCP Bảo Việt

60%

Công ty Cổ phần
Đầu tư Bảo Việt

Công ty TNHH
Bảo Việt Âu Lạc

Các công ty liên kết
Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2015
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CƠ SỞ KHÁCH HÀNG LỚN, MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI KHẮP CẢ NƯỚC

700

M

L

168

Hệ thống mạng lưới chi nhánh tại các vị trí đắc địa và trải dài khắp cả nước, cam
kết cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu trên thị trường.
Năng lực phân phối vượt trội trong lĩnh vực bảo hiểm với 168 công ty
thành viên tại 63 tỉnh thành, 700 phòng giao dịch bảo hiểm trên toàn quốc
và 41 chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ
và các dịch vụ tài chính khác.

Sa

63

ảo
H

oàn
g

Cơ sở khách hàng lớn trên khắp các tỉnh/thành trong cả nước.

SẢN PHẨM
DỊCH VỤ

Dẫn đầu thị trường về danh mục sản phẩm đa dạng với 80 sản phẩm bảo hiểm
phi nhân thọ; 40 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; cung cấp đầy đủ các dịch vụ
quản lý quỹ, chứng khoán, ngân hàng. Đi đầu trong phát triển các sản phẩm tài
chính, bảo hiểm có tính liên kết giữa bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư.
Tích cực nghiên cứu phát triển các sản phẩm đón đầu nhu cầu tiềm năng về y
tế, chăm sóc sức khỏe, hưu trí…
Tiên phong trong triển khai các chương trình bảo hiểm của Chính phủ: Bảo
hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm rủi ro thiên tai,
bảo hiểm khai thác thủy sản, bảo hiểm y tế, chính sách hưu trí bổ sung.

a

Vị thế đặc biệt trong khai thác tiềm năng phân khúc khách hàng trung lưu và
khách hàng khu vực nông thôn.

Qu

Phú Quốc

ờn
gS

KHÁCH HÀNG

ần
đ

Phân khúc khách hàng đa dạng (thấp-trung-cao cấp), khách hàng thu nhập
trung bình chiếm tỷ lệ lớn.

TP
Quầ

ĐỊA BÀN
TRỌNG ĐIỂM
12

Các đơn vị thành viên đóng trụ sở tại các địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội,
Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng, Bình Dương luôn khẳng định là các đơn vị kinh
doanh quan trọng (chiếm trên 10% tổng doanh thu của Bảo Việt).

ả
nđ

rư
oT

ảo
Côn Đ
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TIỀM LỰC TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH
CÔNG TY MẸ - TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (2014)
Đơn vị: Tỷ đồng

HỢP NHẤT

Đơn vị: Tỷ đồng

Tổng doanh thu

Lợi nhuận
10.562

2009

12.896

2010

14.872

2011

1.012

2010

1.006

Tổng tài sản

1.234

1.331

33.715
44.790

47.568

2014

12.125

2013

12.244

2014

11,8%
10,3%

10,2%

Lợi nhuận / Tổng tài sản

Lợi nhuận / Vốn điều lệ

ROE

10%

ROA

2,8%

3,1%

2,2%

2010

Lợi nhuận / Vốn chủ sở hữu

10,9%

9,4%

3,0%

EPS (ĐỒNG)

12.114

2012

55.665

2013

VỐN CHỦ SỞ HỮU

11.666

2011

46.225

2012

14

1.648

1.627

TỔNG TÀI SẢN

10.698

2010

43.581

2011

11,8%

8.539

2009

2010

2009

1.654

Vốn chủ sở hữu

2009

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

1.862

1.431

2014

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

1.521

1.203

2013

19.050

2014

TỔNG DOANH THU

1.296

2012

17.080

2013

0

1.243

2011

16.007

2012

2009

2012

9,6%

16,5%

2,8%
2,2%

2011

9,7%

2013

ROE
2014

ROA

ROCC
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UY TÍN THƯƠNG HIỆU VỚI NHIỀU GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ

CÁC DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
HẠNG NHÌ

NHÀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
TỐT NHẤT VIỆT NAM 2015

16

GIẢI NHẤT BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TOP 50 CÔNG TY NIÊM YẾT
TỐT NHẤT VIỆT NAM

TOP 10 DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC CỔ PHẦN HÓA
TIÊU BIỂU

TOP 50 DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN TỐT
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

TOP 10 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN TỐT NHẤT

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
TỐT NHẤT VIỆT NAM 2015

TOP 10 “THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG VÀ SẢN PHẨM
CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT NAM”

TOP 1.000 DOANH NGHIỆP
NỘP THUẾ TNDN LỚN NHẤT
VIỆT NAM 2014

THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU
NỔI TIẾNG VIỆT NAM

“CÔNG TY TƯ VẤN M&A TIÊU BIỂU 2013 – 2014”,
“TỔ CHỨC TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA
TIÊU BIỂU NHẤT”

17

CÁC HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH CHÍNH

- Giới thiệu các đơn vị thành viên của Bảo Việt -

BẢO HIỂM - ĐẦU TƯ - DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

TỔNG CÔNG TY

BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Đơn vị: Tỷ đồng

Tổng doanh thu
2009

2010

Trải qua chặng đường hơn 50 năm hình thành và phát triển, Tổng
công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) tự hào là doanh nghiệp bảo
hiểm phi nhân thọ lâu đời nhất và có quy mô vốn điều lệ lớn nhất
trên thị trường Việt Nam.

Hà Nội

2011

2012

2009

5.004

2010

5.806

4.139

2011

6.398

2012

2013

6.575

2013

2014

6.510

2014

320

3.632

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (2014)

4.822
5.325
5.603

251

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (2014)

5.655

ng S
ần
đ

ảo

Hoà

Một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
có vốn điều lệ lớn nhất thị trường Bảo hiểm phi nhân
thọ với 2.000 tỷ đồng.

Qu

SẢN PHẨM CHÍNH

Dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm
giữ lại.
Danh mục sản phẩm đa dạng với 80 sản phẩm

Dẫn đầu thị trường về bancassurance; số lượng nhân viên
ngân hàng bán sản phẩm cho Bảo hiểm Bảo Việt:
2.000 người

ờn
gS
a

Mạng lưới phân phối khắp cả nước với 67 chi nhánh và
hơn 300 phòng giao dịch, hơn 3.000 nhân viên và hơn
12.000 đại lý bảo hiểm.

Bình Dương
TP Hồ Chí Minh

ảo
Côn Đ
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4.295

a

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên có mặt
trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Doanh thu phí Bảo hiểm gốc

Qu ầ

Trư
ảo
đ
n

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Bảo hiểm ô tô
Bảo hiểm sức khỏe
Bảo hiểm du lịch
Bảo hiểm nhà tư nhân
Bảo hiểm xe máy
Các sản phẩm khác

Bảo hiểm hàng hóa
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm rủi ro hỗn hợp
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm người lao động
Bảo hiểm tàu thủy
Bảo hiểm vệ tinh
Bảo hiểm dầu khí
Bảo hiểm hàng không
Bảo hiểm xe cơ giới
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TỔNG CÔNG TY

BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Đơn vị: Tỷ đồng

2009

Hà Nội

2010

2011

2012
2012
2013
2013

2014
2014

5.324
6.132
6.661

2009

730

2010

768

2011

7.322

944

2012

8.482

2013

10.765

LỢI
THUẾ
LỢINHUẬN
NHUẬNTRƯỚC
TRƯỚC
THUẾ (2014)

590

1.173
1.459

2014

1.873

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (2014)

ng S

a

Doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường bảo
hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

755

Doanh thu khai thác mới

Tổng doanh thu

Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ (BVNT) là một trong số các doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ có lực lượng đại lý lớn nhất và hiệu quả
nhất trên thị trường. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng hoạt
động của kênh đại lý, BVNT cũng đi đầu trong phát triển kênh
phân phối mới (telesales và bancassurance)

Hoà

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất
thị trường Bảo hiểm nhân thọ với 2.000 tỷ đồng.

ần
đ

ảo

29,5%

Qu

Đứng đầu thị trường về năng suất khai thác mới của
Tư vấn viên.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2014

Mạng lưới 60 Công ty thành viên và 300 phòng khu vực
trên toàn quốc

SẢN PHẨM CHÍNH

Đội ngũ 1.627 cán bộ và 51.780 tư vấn viên.

ờn
gS
a

Quan hệ hợp tác kênh bancassurance với các ngân hàng
(Ngân hàng Bảo Việt, HSBC, SHB và VPB ). Số lượng kênh
Bancassurance khoảng 216 người.
Bình Dương
TP Hồ Chí Minh

Qu ầ

Trư
ảo
đ
n

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Sản phẩm đầu tư
Sản phẩm tích lũy
Sản phẩm bảo vệ

An nghiệp thành công
Bảo hiểm tích lũy
Bảo hiểm đầu tư
Bảo hiểm hưu trí

ảo
Côn Đ
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23

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

CÔNG TY TNHH
QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT
Đơn vị: Tỷ đồng

Tổng doanh thu

Tập trung quản lý tài sản đầu tư từ nguồn vốn dự phòng của BVNT
và BHBV, từng bước mở rộng quản lý quỹ cho khách hàng bên
ngoài. Tỉ suất lợi nhuận đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo
Việt luôn đạt mức kỳ vọng của khách hàng.

Tổng tài sản quản lý
67

2009

2012

49

2013

52

2014

Tổng tài sản quản lý của Công ty tại thời điểm
31/12/2014 là 20.691 tỷ đồng, nằm trong top 2 công ty
quản lý quỹ có tài sản quản lý lớn nhất tại Việt Nam.
Hiện nay, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt đang quản lý 5
danh mục và 1 quỹ mở.
Quỹ đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) là
quỹ mở đầu tiên trên thị trường triển khai hình thức giao
dịch điện tử, tạo sự thuận lợi tối đa cho khách hàng tham
gia đầu tư.
Mạng lưới hoạt động gồm 01 Trụ sở chính, 01 VPĐD và
gần 50 nhân viên trình độ chuyên môn cao .

2011

51

2012

16.270
20.261

2010

54

2011

2014

2009

56

2010

2013

24,8%

Vốn chủ sở hữu
293

2009

2011

18.070

2012

20.257
20.691

239

Là Công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường chứng
khoán Việt Nam.

2013

Tổng tài sản quản lý
năm 2014

TỶ USD

Là một trong số ít CTCK hoạt động có lợi nhuận trong
giai đoạn khó khăn của thị trường (2012 – 2013).

2011

209

Đội ngũ chuyên gia dày kinh nghiệm: 6 cán bộ chứng
chỉ CFA; nhiều chuyên viên xếp hạng 5*(theo Thomson
Reuters).

2012

207

1.148
1.048
1.126
1.212

2013

306

2014

132

1.341

2014

Tỷ lệ an toàn vốn năm 2014

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (2014)

132

Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu 2013 – 2014.
Mạng lưới hoạt động gồm: 01 Trụ sở chính, 01 chi nhánh
và 07 phòng giao dịch.

1.239

2009

2010

196

Vốn điều lệ 722 tỷ VND (2014) và mức vốn hóa thị
trường đạt 981,7 tỷ VND (31/12/2014).

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (2014)

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (2014)

Tổng doanh thu

2010

15

12

Tập trung phát triển các nghiệp vụ môi giới, tư vấn và các dịch vụ
chứng khoán khác với trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ
khách hàng, hướng đến hoạt động kinh doanh bền vững.

17.821

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2014

24

Đơn vị: Tỷ đồng

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (2014)

773%

18,2%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2014

SẢN PHẨM CHÍNH

SẢN PHẨM CHÍNH

Dịch vụ quản lý quỹ, ủy thác quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư, quản lý
tài sản phục vụ chủ yếu các ĐVTV của Bảo Việt
Quỹ mở BVFED (12/2013)

Dịch vụ môi giới và lưu ký chứng khoán
Dịch vụ phân tích nghiên cứu
Dịch vụ ngân hàng đầu tư
Dịch vụ nguồn vốn và đầu tư tài chính

25

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ BẢO VIỆ T

Đơn vị: Tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Bảo Việt đã chuẩn bị các nền móng vững
chắc tạo đà cho phát triển và chuyên nghiệp hóa hoạt động
đầu tư, tư vấn và kinh doanh bất động sản để đón bắt xu thế
mới của thị trường

2009

2010

2011

2012

2013

Quản lý vận hành hiệu quả các tòa nhà, trụ sở văn
phòng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên với tổng
giá trị các hợp đồng trên 30 tỷ đồng.
Nhận ủy thác quản lý cho thuê Trung tâm tài chính
Bảo Việt tại 233 Đồng Khởi, Quận 1 Thành phố Hồ Chí
Minh với giá trị trên 40 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu

Tổng doanh thu
25
98
114
167
204
313

2014

2009

101

2010

104

2011

219

2012

212

2013

226

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (2014)

Thi công xây lắp, cải tạo trụ sở làm việc của Tập đoàn
và các đơn vị thành viên với tổng giá trị hơn 70 tỷ
đồng.

17

LỢI NHUẬN SAU THUẾ (2014)

SẢN PHẨM CHÍNH

26

Đầu tư bất động sản
Tư vấn & kinh doanh dịch vụ bất động sản
Thi công lắp đặt
Kinh doanh thương mại

Là thành viên trẻ nhất của Tập đoàn Tài chính –
Bảo Việt
Vốn điều lệ: 3.150 tỷ đồng (31/12/2014)

242

2014

22

Ngân hàng Bảo Việt tập trung khai thác khách hàng cá
nhân và SMEs, được thành lập với mục đích phục vụ khách
hàng nội bộ và tận dụng thế mạnh khai thác thương hiệu
và mạng lưới của Bảo Việt, phát triển kênh bancassurance
cho BVNT, BHBV.

462
Tỷ đồng

Mạng lưới hoạt động: 10 chi nhánh và 23 phòng
giao dịch trên cả nước.
22%

Tổng tài sản tại 31/12/2014

8,6%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ năm 2014

Ngân hàng Bảo Việt luôn cung cấp cho khách
hàng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng với chất
lượng tốt nhất dựa trên nền tảng công nghệ
quản trị ngân hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhằm
mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, đối tác,
cổ đông và toàn xã hội.

Ngân hàng Bảo Việt nỗ lực phát triển các dịch vụ mới, không ngừng nâng cao
chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

SẢN PHẨM CHÍNH
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Tài khoản và Tiền gửi
Cho vay
Dịch vụ thẻ
Ngân hàng điện tử
Dịch vụ chuyển tiền

Tài khoản tiền gửi
Tín dụng
Tài trợ thương mại
Bảo lãnh

BANCASSURANCE
Các sản phẩm liên kết ngân hàng - bảo hiểm cho cá nhân và doanh nghiệp.

27

CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐA DẠNG, TRỌN GÓI

GÓI SẢN PHẨM BẢO HIỂM TÀI CHÍNH TÍCH HỢP

BẢO HIỂM

ĐẦU TƯ

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

LỢI ÍCH TỪ VIỆC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
SẢN PHẨM TRỌN GÓI
Tư vấn và cung cấp gói giải pháp bảo hiểm – đầu tư – dịch vụ tài chính
trọn gói cho doanh nghiệp
QUẢN LÝ RỦI RO TOÀN DIỆN
Tư vấn và cung cấp gói giải pháp quản lý rủi ro hoàn hảo cho doanh nghiệp, hỗ trợ
tư vấn và đào tạo cho doanh nghiệp
Bảo vệ doanh nghiệp trước mọi rủi ro và đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh thống nhất trên toàn hệ thống
TIẾT GIẢM CHI PHÍ
Tiết giảm chi phí tham gia bảo hiểm so với việc tham gia bảo hiểm đơn lẻ bởi các nhà cung
cấp khác nhau (Bảo Việt có khả năng cung cấp trọn gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phi
nhân thọ, đầu tư và dịch vụ tài chính)
DỊCH VỤ TIỆN LỢI
Dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi do Bảo Việt có mạng lưới khắp cả nước, phục vụ mọi lúc, mọi nơi
và mọi miền

TẬN HƯỞNG ƯU ĐÃI
Hưởng nhiều ưu đãi từ việc tham gia trọn gói và các chương trình khuyến mại ưu đãi hấp dẫn
30

GÓI SẢN PHẨM TÍCH HỢP

TRỌN GÓI

BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

ĐẦU TƯ

QUẢN LÝ RỦI RO

DỊCH VỤ TẠI CHỖ

THUẬN TIỆN

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

TIẾT GIẢM CHI PHÍ

KHUYẾN MẠI HẤP DẪN

ƯU ĐÃI

ĐÀO TẠO

SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

BẢO HIỂM
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp, tài sản, con người và
hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảo hiểm Hàng hóa
Bảo hiểm Tài sản
Bảo hiểm Hàng hải

Bảo hiểm Hàng không
Bảo hiểm kỹ thuật
Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm Dầu khí
Bảo hiểm Vệ tinh

SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ

An nghiệp thành công

Bảo hiểm Đầu tư
Bảo hiểm tích lũy

Bảo hiểm hưu trí

35

GIẢI PHÁP BẢO HIỂM TOÀN DIỆN CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản/cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm/trách nhiệm công cộng
Bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm ôtô
Bảo hiểm tín dụng thương mại
Bảo hiểm cho giám đốc và nhân viên
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm nhân thọ cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên

36

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP
Tổn thất về tài sản, thi công, xây dựng lắp đặt
Mọi rủi ro liên quan đến tài sản
Rủi ro do gián đoạn kinh doanh
Rủi ro khiếu nại trong sản xuất kinh doanh
Rủi ro tổn thất hàng hóa của doanh nghiệp
Rủi ro do cháy nổ, lỗi kỹ thuật
Rủi ro trách nhiệm pháp lý với nhân sự chủ chốt
Rủi ro mất khả năng thanh toán, thương mại
Rủi ro sức khỏe, tai nạn với người lao động

38

DỊCH VỤ NHANH CHÓNG KỊP THỜI VÀ MẠNG LƯỚI PHỦ KHẮP VIỆT NAM

41

ƯU ĐÃI, KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

43

SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ

BẢO HIỂM
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN

Sản phẩm Tích lũy:
Cho người trụ cột;
Giáo dục trẻ em;
Hưu trí

Sản phẩm Đầu tư:
Trung và dài hạn
Dành cho gia đình

Sản phẩm Bảo vệ:
Chăm sóc sức khỏe;
Bảo hiểm Tai nạn

Lãnh đạo, cán bộ và khách hàng cá nhân
của Doanh nghiệp

SẢN PHẨM BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm sức khỏe
Bảo hiểm du lịch quốc tế

Bảo hiểm nhà tư nhân
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QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
Tài sản đầu tư cơ bản: Tiền gửi, Giấy tờ có giá, Công cụ chuyển nhượng trên thị trường tiền tệ, Trái
phiếu Chính phủ, Trái phiếu doanh nghiệp, Cổ phiếu, Bất động sản;

ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư: Bảo toàn vốn (bù đắp lạm phát), Kết hợp giữa bảo toàn vốn và lợi nhuận, Tối đa
hóa lợi nhuận, Đáp ứng nghĩa vụ thanh toán/nợ.

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
Các loại hình quỹ: Quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ ETF, quỹ REIT
Sản phẩm quỹ hiện có: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (quỹ mở)

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch;
Tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;
Hình thức đầu tư, giao dịch, thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu,
chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro.
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DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH

Sản phẩm chứng khoán truyền thống
Sản phẩm dịch vụ tài chính hỗ trợ kinh doanh chứng khoán
Sản phẩm dịch vụ giao dịch điển tử hỗ trợ kinh doanh chứng khoán (Online trading)
Sản phẩm dịch vụ đối với chứng khoán chưa niêm yết

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU
Bản tin Theo dõi và đánh giá thị trường hàng ngày; hàng tháng
Báo cáo phân tích diễn biến bất thường của từng loại cổ phiếu
Báo cáo phân tích vĩ mô
Nghiên cứu Ngành
Nghiên cứu Công ty
Nghiên cứu khu vực đầu tư
Các Tài liệu phân tích chiến lược không định kỳ.

DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ
Chính sách đầu tư và chiến thuật giao dịch;
Tài sản đầu tư và phương thức xác định giá trị tài sản;
Hình thức đầu tư, giao dịch, thời điểm thực hiện, số lượng, mức giá phù hợp với mục tiêu,
chính sách đầu tư, mức chấp nhận rủi ro.
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CUNG CẤP SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH ĐA DẠNG, TRỌN GÓI

GÓI SẢN PHẨM BẢO HIỂM TÀI CHÍNH TÍCH HỢP

