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Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh
về công tác cán bộ và đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ
4

TS. Lê xuân hiếu
Tập đoàn bảo việt

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ
để có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Tư tưởng Hồ
Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp
cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 122 năm ngày sinh và 43 năm thực hiện Di
chúc của Người, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, bài viết này xin đề cập một số nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
về cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ đó vận dụng tư tưởng của Người
vào việc đào tạo đội ngũ cán bộ Bảo Việt.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công
tác cán bộ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề cán bộ,
đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ được
thể hiện ở những điểm sau đây:
Thứ nhất: Hồ Chí Minh xác định "cán bộ là
cái gốc của mọi công việc"; muôn việc thành
công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay
kém. Công tác cán bộ là công tác cơ bản của
các công tác cơ bản. Cái gốc căn bản của
người cán bộ từ cấp cao nhất trở xuống là
phải làm thế nào cho dân tin, từ chỗ tin đến
chỗ phục và từ chỗ phục đến chỗ yêu. Người
cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý mà
dân không tin, không phục, không yêu là
người không có phẩm chất lãnh đạo.
Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ là dây
chuyền của bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn
thể nhân dân, “là những người đem chính
sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho
dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời
đem tình hình của dân chúng báo cáo cho
Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính
sách cho đúng” 1. Như vậy, cán bộ có vị trí
chủ thể của sự nghiệp cách mạng nước ta
do Đảng lãnh đạo. Vị trí lãnh đạo, vị trí chủ
thể của cán bộ là do Đảng, Nhà nước, đoàn
thể phân công, và quyền lực của cán bộ cũng
như nhiệm vụ của người cán bộ là do nhân
dân giao cho.
Về phẩm chất, năng lực cán bộ Người nhấn

mạnh: cán bộ phải có đạo đức cách mạng.
Đây là yêu cầu “gốc” và cũng chính là quan
điểm xuất phát, một yêu cầu có tính chất tiên
quyết đối với cán bộ cách mạng. Còn về năng
lực: cán bộ phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức
thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân
dân; Cán bộ phải có mối liên hệ mật thiết với
nhân dân; Cán bộ phải luôn luôn học tập để
nâng cao trình độ về mọi mặt; Cán bộ phải
có phong cách tốt; Biết chọn trình tự ưu tiên
công việc; Thường xuyên tổng kết công tác;
Phải luôn luôn có sáng kiến; Sâu sát, gần gũi
nhân dân, có tinh thần phụ trách trước dân;
Phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; Có lãnh
đạo chung, nhưng có chỉ đạo điểm.
Thứ hai: Muốn trồng được cái gốc vững
chắc của mọi công việc thì phải xác định
được vấn đề đào tạo, huấn luyện cán bộ làm
sao cho đúng, cho tốt. Muốn đào tạo tốt, thì
phải biết phát hiện người có thể làm được
cán bộ, từ đó mà đưa họ đi đào tạo tại các
trường, lớp chính quy, tham gia các khóa đào
tạo hoặc có thể bồi dưỡng kiến thức thường
xuyên cho cán bộ. Đào tạo cán bộ lãnh đạo,
cán bộ quản lý đã được Hồ Chí Minh hết sức
quan tâm, vì đây là "cái rễ sâu nhất" của "cái
gốc" đào tạo cán bộ. Hồ Chí Minh cho rằng,
ngày nay không thể lãnh đạo chung chung
được nữa, rằng, chỉ có lòng nhiệt tình không
thôi thì chưa đủ, mà còn phải có tri thức nữa,
1
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Người cán bộ,
nhất là cán
bộ lãnh đạo,
quản lý mà
dân không tin,
không phục,
không yêu là
người không
có phẩm chất
lãnh đạo.

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2005, T.5, tr.269
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và quan niệm của Hồ Chí Minh học
không phải là để có bằng cấp, để thăng
chức.
Vấn đề đào tạo cán bộ và trọng dụng
nhân tài là yếu tố cơ bản để phát triển
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống
xã hội, dẫn đến sự chấn hưng đất nước.
Đào tạo ở đây bao hàm cả việc phát
hiện, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và
trọng dụng nhân tài.
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”,
Người phê bình những khuyết điểm,
yếu kém trong công tác cán bộ, đồng
thời đề ra những quan điểm và giải
pháp về vấn đề cán bộ, trong đó việc
đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
trở thành những người có văn hóa, có
tri thức và nghiệp vụ. Người chỉ rõ huấn
luyện nghề nghiệp cho cán bộ là khâu
đầu tiên. Vì rằng, cán bộ làm nghề nào,
ngành nào cũng phải học cho thành
thạo công việc ở ngành, nghề ấy. Đồng
thời, phải nghiên cứu những chính sách,
chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính
phủ; học tập những kinh nghiệm thành
công và thất bại; học tập lịch sử truyền
thống cách mạng và sự phát triển trong
từng thời kỳ… Theo đó, việc huấn luyện
phải sắp xếp cách dạy và học, kiểm tra
kết quả, sao cho cán bộ dần dần đi đến
thành thạo công việc; huấn luyện chính
trị, môn nào cũng phải có; cần coi trọng
nâng cao kiến thức văn hóa.
Trong công tác cán bộ, phải chú ý việc
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mà Hồ Chí
Minh cho rằng, đây là công việc gốc của
Đảng khi đặt trong mối quan hệ với nội
dung vai trò của cán bộ. Công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ là một công việc
quan trọng, phải được tiến hành thường
xuyên. Ở đây, có mấy điểm đáng chú ý
khi thực hiện hoạt động đào tạo cán bộ
mà Hồ Chí Minh đã nêu:
- Học phải thiết thực, “lấy tự học làm
cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”
- Học phải đi đôi với hành, lý luận phải
gắn với thực tế.
- Sắp xếp thời gian và bài học phải
hợp lý.
- Tuyệt đối chống bệnh chủ quan, hẹp
hòi, ba hoa.
- Các tài liệu huấn luyện phải do cơ
quan lãnh đạo xét kỹ.
- Những giờ học tập đều tính như
những giờ làm việc.
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Trong công tác cán bộ, phải chú ý việc đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, mà Hồ Chí Minh cho rằng, đây là
công việc gốc của Đảng
- Khi cất nhắc cán bộ, phải xem kết
quả học tập cũng như kết quả công tác
khác mà định.
- Phải lựa chọn rất cẩn thận những
nhân viên phụ trách việc đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ.
- Những người lãnh đạo phải tham gia
giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ của Đảng.
- Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ phải có kinh phí tương
xứng với yêu cầu, “không nên bủn xỉn
về các khoản chi tiêu trong việc huấn
luyện”2 .
Trong đào tạo, Người yêu cầu học
phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn với
thực tiễn, đặc biệt phải biến quá trình
đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đào
tạo phải có căn cứ, phải căn cứ vào nhu
cầu của xã hội, của nền kinh tế nước
nhà.
Thứ ba: Đào tạo xong, phải căn
cứ vào kết quả đào tạo, năng lực, sở
trường, sở đoản của mỗi người để bố
trí, sử dụng cho đúng, cho tốt. Sử dụng
cán bộ đang trở thành vấn đề trọng yếu
và cũng là vấn đề nổi cộm của công tác

Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội, 2005, T.5, tr.273

tổ chức hiện nay. Sử dụng cán bộ đồng
nghĩa với việc bố trí cán bộ. Sử dụng cán
bộ phải phù hợp với tài năng của từng
người. Dùng cán bộ không phù hợp với
tài năng của họ là nguyên nhân dẫn đến
thất bại. Người nói, phải biết khéo dùng
cán bộ: biết kết hợp cán bộ già, trẻ, tại
chỗ, phải biết chiêu hiền đãi sĩ và đào
tạo cán bộ kế cận.
Theo tư tưởng của Người, Đảng phải
hiểu biết rõ cán bộ, xem xét lại nhân tài
và tìm nhân tài mới. Phải cất nhắc cán
bộ cho đúng; cán bộ phải được tập thể
tin cậy, bố trí đúng ngành nghề đào tạo,
huấn luyện. Một trong những vấn đề
Bác đặc biệt quan tâm, đó là đặt đúng
người vào đúng công việc thích hợp:
phải khéo dùng cán bộ; phải biết tùy tài
mà dùng người; phải phân phối cán bộ
cho đúng; phải dùng người đúng chỗ,
đúng việc. “Dụng nhân như dụng mộc”
- không chỉ có ý nghĩa lý luận, mà còn có
giá trị thực tiễn cách mạng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Phải
cân nhắc cán bộ cho đúng và phải dùng
cán bộ cho khéo”. Người viết: “Khi cân
nhắc cán bộ phải xét rõ người đó có gần

gũi quần chúng, có được quần chúng đại thì mới có thể đối xử với cán bộ một kết quả thành chứng bao biện, công
tin cậy mến phục không”, nghĩa là phải cách chí công vô tư không có thành việc vẫn không xong”. Người nói: “Nếu
xem xét uy tín cán bộ trước quần chúng kiến, khiến cán bộ không bị bỏi rơi. đào tạo một mớ nhát gan dễ bảo, “đập
đến mức độ nào và phải xem người ấy Quan điểm và phương pháp đánh giá, đi, hò đứng”3, không dám phụ trách.
xứng đáng với việc gì. “Nếu người có sử dụng cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Như thế là một việc thất bại cho Đảng”.
tài mà dùng không đúng tài của họ, Minh đầy tính nhân văn. Người vừa tin Khi đã đặt cán bộ thích hợp với công
cũng không được việc”, “nếu cân nhắc yêu, vừa nghiêm khắc, vừa độ lượng việc, cần tiếp tục giúp họ có điều kiện
không cẩn thận không khỏi đem người đối với cán bộ. Người nhấn mạnh cần hoàn thành công việc một cách có hiệu
chỉ nói mà không làm vào
quả: luôn luôn dùng lòng
những địa vị lãnh đạo,
thân ái mà giúp đỡ, giúp
như thế rất có hại”. Người
họ sửa chữa những chỗ
phê phán “thường chúng
sai lầm; khen ngợi họ lúc
ta không biết tuỳ tài mà
làm được việc tốt, và phải
dùng người”, “thợ rèn thì
luôn kiểm soát cán bộ,
bảo đi đóng tủ, thợ mộc
giữ gìn cán bộ.
thì bảo đi rèn dao, thành
Hồ Chí Minh hay nhấn
thử hai người đều lúng
mạnh đến việc chống
túng”. Người chỉ ra tác
cánh hẩu, họ hàng, thân
dụng của việc bố trí sử
quen trong công tác cán
dụng đúng người, đúng
bộ nói chung cũng như
việc “nếu biết tùy tài mà
trong chính sách cán bộ
dùng người” thì sẽ thành
nói riêng. Người phê bình
công.
một cách nghiêm khắc
Song song với việc chỉ
việc ưa kẻ nịnh người
ra tầm quan trọng của
làm công tác cán bộ, tìm
việc sử dụng đúng người,
cách lợi dụng chức quyền
đúng việc, đúng chỗ, Chủ
để đưa anh em, họ hàng,
tịch Hồ Chí Minh còn
bạn bè thân quen vào
chỉ rõ: Cân nhắc và khéo
chức này chức nọ. Hồ
dùng cán bộ, dùng đúng
Chí Minh chỉ rõ tác hại
cán bộ là trách nhiệm của
của bệnh hẹp hòi, bệnh
các cấp lãnh đạo, bởi vì
địa phương cục bộ. Theo
không đánh giá, sử dụng
Người, những bệnh chủ
đúng cán bộ sẽ dẫn đến
nghĩa địa phương, chủ
sự lãng phí nhân tài là
nghĩa bản vị, chủ nghĩa
sự lãng phí lớn nhất của
cá nhân, khuynh hướng
đất nước. “Lãnh đạo khéo
tham danh vọng, tham
thì tài nhỏ có thể hoá ra
địa vị, dìm người giỏi,
tài to. Lãnh đạo không
v.v. đều do bệnh hẹp
Người nói: “Nếu đào tạo một mớ nhát
khéo thì tài to hoá ra tài
hòi mà ra.
nhỏ”, “cân nhắc cán bộ,
Người nhấn mạnh, đối
gan dễ bảo, “đập đi, hò đứng”, không
phải vì công tác tài năng,
với công tác cán bộ của
dám phụ trách. Như thế là một việc
vì cổ động cho đồng chí
Đảng ta, việc xây dựng
thất bại cho Đảng”
khác thêm hăng hái. Như
quy hoạch, đào tạo,
thế công việc nhất định
bồi dưỡng, cất nhắc và
chạy”, “ nếu vì lòng yêu
kiểm tra cán bộ là một
ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất phải tạo ra môi trường “khiến cho cán quy trình liên hoàn và liên tục, yêu cầu
định không ai phục, mà gây nên mối bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, “có thực hiện nghiêm túc, triệt để. Cán bộ
lôi thôi trong Đảng. Như thế có tội với gan phụ trách, có gan làm việc”; “ khi đã được đề bạt phải dựa vào cả quá trình
giao việc cho cán bộ phải để cho họ có tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Sau khi
Đảng, có tội với đồng bào.”
Để cân nhắc, sử dụng đúng người, quyền tuỳ cơ ứng biến mới có thể phát nhận chức trách, lại tiếp tục được tổ
đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, theo huy tài năng của họ, không nên sớm chức quan tâm theo dõi, giúp đỡ, kiểm
Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có quan ra lệnh này, trưa đổi lệnh khác”. “Nếu tra. Có như vậy, công tác cán bộ của
điểm và phương pháp đánh giá đúng. không tin cán bộ, sợ họ làm không Đảng mới đem lại hiệu quả thiết thực
Người chỉ ra rằng phải có độ lượng vĩ được, rồi việc gì mình cũng nhúng vào, cho sự nghiệp cách mạng.
" Đập đi hò đứng" (Tục ngữ xuất xứ từ miền Trung, Nghệ Tĩnh): Người kém cỏi về năng lực, suốt đời không bao giờ
chủ động làm việc gì, chỉ nhất nhất làm theo sự chỉ dẫn của người khác
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Vận dụng các quan điểm của Chủ tịch
Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ tại Bảo Việt.

Đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống
Bảo Việt hiện nay rất đông đảo, với hơn
5500 cán bộ nhân viên. Trải qua quá
trình xây dựng và phát triển, cán bộ Bảo
Việt đã phát huy được truyền thống vẻ
vang của ngành, không ngừng rèn luyện
phẩm chất đạo đức cách mạng “cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, đồng
thời cũng tích cực học tập nâng cao trình
độ chuyên môn để đáp ứng ngày càng
tốt hơn các nhiệm vụ công tác được
giao. Đã có hàng trăm tấm gương sáng
về tính năng động, sáng tạo, tinh thần
khắc phục khó khăn, trung thành và tận
tuỵ của các đơn vị và cá nhân trên mọi
cương vị công tác, có những đóng góp
thiết thực và hiệu quả cho việc xây dựng
và phát triển Bảo Việt.

Phải coi việc huấn luyện, đào tạo và kèm cặp cán
bộ là công việc thường xuyên và là trách nhiệm
của người quản lý, người lãnh đạo.
Việc chuyển đổi sang mô hình quản lý
mới và sắp tới là việc tái cấu trúc lại sau
5 năm cổ phần hóa cũng sẽ gặp không
ít khó khăn, trở ngại; nhiệm vụ đổi mới
và phát triển “Một Bảo Việt trên một
nền tảng mới” cũng đứng trước những
thời cơ và thách thức mới. Điều đó cần
có quyết tâm và phương pháp thực
hiện, cách thức triển khai hợp lý. Theo
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì
"Công việc trên đây là rất to lớn, nặng
nề và phức tạp mà cũng rất vẻ vang…
để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi".
Để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
quản lý và phát triển “Một Bảo Việt trên

một nền tảng mới” đòi hỏi phải quán
triệt sâu sắc các quan điểm của Hồ Chí
Minh trong công tác cán bộ và đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong giai
đoạn mới.
Xuất phát từ mục tiêu chiến lược của
Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt,
với kinh nghiệm gần 50 năm phát triển
của mình, chúng ta nhận thấy: Trong
thời đại ngày nay, con đường dẫn đến
thành công của một doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ
tài chính là phải coi trọng nhân tố con
người và vận dụng các thành tựu mới
trong khoa học vào quản lý kinh doanh,

nghiên cứu sản phẩm mới. Bước sang
giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu
hội nhập và cạnh tranh của thị trường,
đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bảo Việt
cần phải tăng cường hơn nữa cả về số
lượng và chất lượng. Dưới khía cạnh
quản lý cán bộ và đào tạo cán bộ, Bảo
Việt cần tập trung thực hiện những vấn
đề chủ yếu sau đây:
- Tiêu chuẩn hoá cán bộ quản lý, xây
dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ về số
lượng, có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất
đạo đức tốt và trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cao, đáp ứng các yêu cầu,
nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
- Phân định rõ chức năng nhiệm vụ
của từng vị trí công tác, gắn quyền lợi
với trách nhiệm của cán bộ quản lý,
thực hiện chế độ thưởng phạt nghiêm
minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm,
tính kỷ luật; đồng thời khuyến khích
tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo
trong thực thi công việc. Xây dựng quy
chế trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo
quản lý và cán bộ chuyên môn, không
ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ
lãnh đạo quản lý. Hình thành một đội
ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng tốt
chiến lược kinh doanh đa ngành, đa
lĩnh vực trong giai đoạn phát triển mới.
- Nâng cao vai trò và trách nhiệm của
cán bộ quản lý trong công tác huấn
luyện, bồi dưỡng cán bộ dưới quyền.
Bởi lẽ, để nâng cao kiến thức chuyên
môn nghiệp vụ, để cán bộ luôn có
động lực làm việc và chủ động trong
công việc v.v… thì không ai có thể làm
tốt hơn những người đang trực tiếp
quản lý họ. Phải coi việc huấn luyện,
đào tạo và kèm cặp cán bộ là công việc
thường xuyên và là trách nhiệm của
người quản lý, người lãnh đạo.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào
tạo chuyên gia tài chính đầu ngành
cho từng lĩnh vực, đồng thời có kế
hoạch thu hút nhân tài để bổ sung
nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then
chốt, trọng tâm, tạo điều kiện nâng cao
năng lực hoạch định chiến lược, xây
dựng kế hoạch phát triển; đào tạo một
đội ngũ chuyên gia lành nghề có trình
độ cao trong các lĩnh vực kinh doanh.
Trên thị trường, đội ngũ chuyên gia
lành nghề có trình độ cao trong lĩnh
vực bảo hiểm và đầu tư tài chính rất
hạn chế. Đối với Bảo Việt, mặc dù đã có

gần 50 năm hoạt động nhưng đội ngũ
cán bộ này cũng không nhiều. Đặc biệt,
tại những lĩnh vực kinh doanh mới như
ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, bảo
hiểm nhân thọ… đội ngũ chuyên gia
lành nghề có trình độ cao của Bảo Việt
lại càng thiếu. Trong khi đó, đội ngũ
cán bộ này được hình thành không chỉ
thông qua con đường đào tạo tại các
trường mà còn phải qua việc rèn luyện
trong thực tiễn công tác. Để có đội
ngũ cán bộ này, mỗi đơn vị ngoài việc
thu hút lao động từ thị trường, thì việc
tự đào tạo là con đường cơ bản. Kinh
nghiệm cho thấy để có đội ngũ chuyên
gia lành nghề có trình độ cao trong
lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư tài chính
như: Giám định bảo hiểm, thiết kế sản
phẩm bảo hiểm, actuary, đầu tư chứng
khoán, kinh doanh bất động sản, v.v..
các doanh nghiệp phải tự đào tạo dần
từng bước thông qua con đường lựa
chọn cán bộ, kèm cặp, bồi dưỡng, rèn
luyện, thậm chí gửi đi đào tạo ở những
cơ sở đào tạo uy tín, tập huấn, làm việc
trong những doanh nghiệp hàng đầu,
đồng thời giao nhiệm vụ để họ trưởng
thành cả về chuyên môn và phẩm chất
đạo đức. Đây là nhiệm vụ rất nặng
nề. Nếu công tác đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực không được chú trọng
sẽ không thể nào có được đội ngũ cán
bộ đó.
- Cùng với việc xem xét tái cấu trúc
lại mô hình quản trị trong Tập đoàn,
cần củng cố năng lực và tăng cường
hiệu quả của hoạt động đào tạo theo
hướng tập trung, thống nhất. Đào tạo
tập trung và thống nhất là cơ sở quan
trọng để xây dựng văn hóa Bảo Việt
dựa trên nền tảng thống nhất về tri
thức và các kỹ năng. Thông qua đào
tạo tập trung để thống nhất qui trình,
thực hiện những chuẩn mực trong
giao tiếp, thống nhất triết lý bán hàng
và dịch vụ khách hàng, tăng cường
tính năng động và sáng tạo, luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm trước đồng
nghiệp, khách hàng và cộng đồng. Việc
tập trung và thống nhất trong đào tạo
cũng là con đường ngắn nhất để hiện
thực sứ mệnh của Bảo Việt.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản
lý, mô hình quản trị, xác định rõ chiến
lược hoạt động của Trung tâm Đào tạo
Bảo Việt, trên cơ sở đó có sự đầu tư về

nguồn lực tương xứng để Trung tâm
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đổi mới hình thức, hoàn thiện nội
dung chương trình đào tạo và đào tạo
lại nhằm nâng cao trình độ toàn diện
cho cán bộ quản lý (phương pháp tư
duy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông
tin), đặc biệt chú trọng nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở địa
phương, đáp ứng yêu cầu tăng cường
phân cấp quản lý cán bộ. Áp dụng hình
thức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa,
chuẩn hóa và thống nhất nội dung
chương trình đào tạo.
Để đảm bảo giữ vững vị trí hàng đầu
trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thì
việc đầu tư tiền của, công sức đào tạo
một đội ngũ cán bộ tinh thông nghề
nghiệp, có kỹ năng, phẩm chất đạo
đức tốt, thông thạo ngoại ngữ, có trình
độ quản trị doanh nghiệp tốt, thường
xuyên được cập nhật các kiến thức mới,
được đào tạo một cách bài bản cần phải
được đặc biệt coi trọng. Đây là những
yêu cầu vừa mang tính cấp bách trước
mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài
trong công tác đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực của Bảo Việt.

Những tư tưởng Hồ Chí Minh
về vấn đề cán bộ đã được Đảng
ta nghiên cứu vận dụng sáng
tạo và được bổ sung phát triển
trong các Nghị quyết, chính
sách của Đảng; những giá trị lý
luận và thực tiễn trong các tác
phẩm của Người về vấn đề này
đến hôm nay vẫn còn nguyên
giá trị. Quan điểm, tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề
cán bộ trở thành kho tàng lý
luận vô cùng quý báu đối với
việc xây dựng đội ngũ cán bộ,
đáp ứng nhiệm vụ cách mạng
hiện nay, là tài sản tinh thần to
lớn của Đảng và dân tộc ta. Thực
tế cho thấy, lúc nào và ở đâu
vận dụng đúng đắn tư tưởng
Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ,
đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng
cán bộ thì đều có sự phát triển
mạnh mẽ và bền vững, tránh
được những thiếu sót, tiêu cực
xảy ra.n
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Tập đoàn bảo việt

Vai trò của
thành viên
độc lập trong
Hội đồng
Quản trị công
ty cổ phần
10

Ưu thế của việc sử dụng thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập

Quản trị công ty dù được diễn giải bằng những cách thức khác
nhau nhưng đều phải trả lời được hai câu hỏi: Thứ nhất là công
ty được kiểm soát và quản lý như thế nào? Thứ hai là công ty
được kiểm soát và quản lý vì lợi ích của ai? (Vì chủ nợ, người lao
động, khách hàng và đối tác hay chỉ vì lợi ích của cổ đông?).

V

iệc quản trị công ty phải đề cập đến
các Bên có quyền lợi liên quan của
công ty. Đó là các cá nhân, tổ chức có
mối quan hệ đến quá trình quản trị,
điều hành, kiểm soát công ty hoặc là
các chủ thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của
công ty hay quyết định của công ty thông qua
các cơ quan trong bộ máy quản trị, bao gồm:
cổ đông, chủ nợ, người lao động, người quản lý
công ty, đối tác, khách hàng của công ty và nhà
nước.
Trong công ty cổ phần, bản chất đa dạng của
chủ sở hữu đã làm nảy sinh những vấn đề khó
khăn trong quản trị công ty. Trong nhiều trường
hợp, những nhà đầu tư là các định chế tài chính
như quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí... là cổ đông lớn
của các công ty đại chúng. Thế nhưng những
thể chế này lại chỉ đại diện cho các cổ đông thực
sự của doanh nghiệp, những người đã góp tiền
vào đó. Điều này dẫn đến việc phải tăng kiểm
soát nếu muốn những người điều hành doanh

nghiệp hành động vì lợi ích của các cổ đông thực
sự. Những nhà quản lý được tự do hành động
trong một số tình huống sẽ ngăn cản quá trình
tối đa hóa giá trị doanh nghiệp vì những lợi ích
cá nhân. Các công ty đại chúng có cổ phần phân
tán lại gặp phải vấn đề là những cổ đông nhỏ sẽ
khó có thể bỏ thời gian, chi phí ra để giám sát
những người điều hành. Hơn nữa cổ đông nhỏ
thường thiếu quyền lực và những thông tin cần
thiết để có thể phản ứng với tình trạng điều hành
không thích hợp. Sau các vụ việc khủng hoảng
trong các công ty lớn ở nước Mỹ, đặc biệt là các
công ty niêm yết, người ta bắt dầu có xu hướng
tìm kiếm và chỉ định những người độc lập về lợi
ích và có thể đưa ra các ý kiến khách quan, độc
lập trong vịêc quản trị công ty để bầu vào Hội
đồng Quản trị - là thành viên độc lập không điều
hành của Hội đồng Quản trị. Trong phạm vi bài
viết này, chúng tôi muốn cùng trao đổi về vị trí và
vai trò của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
trong công ty cổ phần.

Tăng cường tính khách quan.
Một Hội đồng Quản trị, nếu chỉ bao gồm
những người bên trong, có quan hệ lợi ích
bên trong công ty, rất khó có thể đưa ra
những quan điểm, ý kiến khách quan để dẫn
đến các quyết định có lợi cho đa số cổ đông,
nhưng bất lợi, hoặc ít có lợi, cho bản thân
mình. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
là người không có quan hệ lợi ích với công
ty, không bị chi phối bởi những suy nghĩ liên
quan đến lợi ích riêng tư, nên sẽ đưa ra những
ý kiến khách quan, nhằm vào lợi ích tổng thể
của công ty chứ không nhằm vào lợi ích riêng
tư của cá nhân hoặc một nhóm người. Nhờ
tiếng nói khách quan này, Hội đồng Quản trị
công ty tránh được những quyết định mang
tính riêng tư, có thể gây xung đột lợi ích
trong cổ đông, và đôi khi, trong chính nội bộ
Hội đồng Quản trị.
Có được tầm nhìn rộng hơn từ bên
ngoài.
Có thể xuất phát từ khát vọng kinh doanh,
tham vọng làm giàu, từ cảm giác “say sưa
trong chiến thắng”... các thành viên Hội đồng
Quản trị bên trong công ty - thường là các cổ
đông lớn - có thể thiếu cái nhìn toàn diện về
bức tranh thị trường và tình hình kinh doanh
của công ty.
Các quyết định mang tính chiến lược có
thể được đưa ra từ sự lạc quan /hoặc bi quan
dẫn đến vội vàng, liều lĩnh, không tính hết
các yếu tố rủi ro, và dễ dẫn đến thất bại. Khi
đó, với góc nhìn của người ngoài, thành viên
Hội đồng Quản trị độc lập có thể có nhiều
thông tin hơn về thị trường, môi trường kinh
doanh để đưa ra những phân tích, nhận định
sáng suốt hơn, giúp cho Hội đồng Quản trị
đưa ra các quyết định đúng đắn.
Có kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh
và quản lý.
Các thành viên Hội đồng Quản trị bên
trong có thể rất giỏi, nhưng không thể giỏi
hết mọi mặt. Đó là chưa kể, trong nhiều
trường hợp, các thành viên Hội đồng Quản trị
bên trong chỉ có kinh nghiệm với cách làm ăn
trong quy mô quen thuộc, không có đủ kiến
thức, kinh nghiệm để tổ chức quản lý công ty
ở giai đoạn phát triển lớn mạnh. Khi đó, việc
đưa những thành viên độc lập có năng lực,
kinh nghiệm từ bên ngoài vào để giúp chèo
lái công ty là điều hết sức cần thiết.

Cho đến nay,
các nước
phương Tây
đã có nhiều
nghiên cứu về
thành viên độc
lập của Hội
đồng Quản trị,
song dường
như chưa có
một định nghĩa
cuối cùng được
thừa nhận rộng
rãi mang tính
toàn cầu.

Tăng cường sự minh bạch.
Những công ty đại chúng và công ty niêm
yết rất cần chứng tỏ sự minh bạch của mình
để làm an lòng cổ đông và thu hút thêm
các nhà đầu tư. Một trong những cách thể
hiện sự công khai, minh bạch trong hoạt
động kinh doanh của công ty là sự có mặt
của thành viên độc lập trong cơ cấu của Hội
đồng Quản trị. Những thành viên này, ngoài
việc đóng góp kiến thức, kinh nghiệm kinh
doanh và quản lý và đưa ra những ý kiến
khách quan trong Hội đồng Quản trị còn
là người bảo đảm cho sự công bằng, minh
bạch trong hoạt động quản trị của công ty.

Địa vị pháp lý của các thành viên Hội đồng
Quản trị độc lập

Tại Việt Nam, Luật Doanh nghiệp và các
văn bản hướng dẫn thi hành chưa quy định
cụ thể về thành viên Hội đồng Quản trị độc
lập. Vấn đề này mới được đề cập trong 02 văn
bản của Bộ Tài chính. Quy chế Quản trị công
ty áp dụng cho các công ty niêm yết (được
ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/
QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính) quy định: Số lượng thành viên Hội
đồng Quản trị ít nhất là 05 người và nhiều
nhất là 11 người, trong đó khoảng một phần
ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là
thành viên độc lập, không điều hành; Điều
24 Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty
niêm yết (ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính) cũng quy định số lượng
thành viên Hội đồng Quản trị là từ 05 đến
11 người, trong đó số thành viên Hội đồng
Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm
ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội
đồng Quản trị. Như vậy, Bộ Tài chính coi việc
có ít nhất 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị
là thành viên độc lập, không điều hành là
một yêu cầu quan trọng cần tuân thủ. Tuy
nhiên, thế nào là thành viên Hội đồng Quản
trị độc lập, không điều hành thì chưa được
quy định.
Cho đến nay, các nước phương Tây đã có
nhiều nghiên cứu về thành viên độc lập của
Hội đồng Quản trị, song dường như chưa có
một định nghĩa cuối cùng được thừa nhận
rộng rãi mang tính toàn cầu.
Vị trí của các thành viên Hội đồng Quản
trị độc lập được xác định theo 02 tiêu chí:
Độc lập trong quan hệ nhân thân và độc lập
trong quan hệ sở hữu và kinh tế.
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Thứ nhất: Độc lập trong quan hệ
nhân thân bao gồm các yêu cầu như:
- Không từng là nhân viên, người
quản lý điều hành của công ty, người
đại diện vốn của công ty mẹ tại công
ty trong một khoảng thời gian trước
đó (từ 03 đến 05 năm).
- Không có người trong gia đình là
thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng
Giám đốc, người quản lý khác, hay cổ
đông lớn của công ty, công ty con,
công ty liên kết trong một khoảng
thời gian trước đó (khoảng 03 năm).
- Không là người làm tư vấn, kiểm
toán cho công ty, công ty liên quan
trong một khoảng thời gian nhất định
trước đó với tư cách cá nhân hoặc là
người quản lý điều hành, nhân viên,
đối tác, chủ sở hữu,… của hãng cung
cấp các dịch vụ này.
- Thời gian tham gia làm thành viên
Hội đồng Quản trị của công ty không
quá một số năm nhất định kể từ ngày
được bổ nhiệm lần đầu tiên (09 năm
theo luật Anh, HongKong,… ).
Thứ hai: Độc lập trong quan hệ sở
hữu và kinh tế bao gồm các yêu cầu:
- Không phải là người sáng lập, là cổ
đông lớn hay là người đại diện của cổ
đông lớn của công ty.
- Không sở hữu một tỷ lệ cổ phần
nhất định (ví dụ 1% theo quy định của
HongKong) của công ty hay công ty
con. Công ty liên kết với công ty.
- Không tham gia vào các chương
trình quyền chọn cổ phần hoặc bất
kỳ chương trình nào khác của công ty
liên quan đến việc trả thu nhập theo
hiệu quả làm việc.
- Không là thành viên của kế hoạch
hưu trí của công ty.
- Ngoại trừ thù lao từ việc làm thành
viên Hội đồng Quản trị, không hưởng
bất kỳ lợi ích vật chất nào khác (như
quyền mua cổ phiếu, các khoản trợ
cấp,…) từ công ty.
- Trong vòng 3 năm trước đó không
nhận các khoản bồi thường, đền
bù,… từ công ty (trừ lương hưu, thù
lao do tham gia các ủy ban,…) trên
mức quy định.
- Không có quan hệ kinh tế (với
danh nghĩa cá nhân hay với tư cách
là người quản lý điều hành, chủ sở

Luôn tồn tại những mối quan hệ có nguy cơ làm
ảnh hưởng đến tính độc lập của các thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập.

hữu,…) dưới dạng hợp đồng, thỏa
thuận, cam kết với công ty và công ty
liên quan trong một khoảng thời gian
nhất định tính đến thời điểm hiện tại (2
năm -HongKong, Malaysia 3 năm Mỹ,
Úc,…).
Hoạt động của các thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập.
Công việc của các thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập có tính đặc thù
riêng. Theo quy định của Sở Giao dịch
chứng khoán NewYork và Sở giao dịch
Chứng khoán Úc, công ty niêm yết phải
có đa số thành viên Hội đồng Quản trị
độc lập. Các thành viên Hội đồng Quản
trị độc lập phải họp thường kỳ (ít nhất
mỗi năm 1 lần) không có sự tham gia
của những người quản lý hoặc các
thành viên Hội đồng Quản trị điều
hành / không độc lập để tăng cường
sự trao đổi và thông tin giữa các Thành
viên. Công ty phải thiết lập và công
khai cơ chế để mọi tổ chức, cá nhân
quan tâm có thể liên hệ với Thành
viên Hội đồng Quản trị độc lập. Công
ty phải thành lập Ủy ban bổ nhiệm có
nhiệm vụ giới thiệu các ứng viên tiềm

năng tham gia Hội đồng Quản trị và
đánh giá hoạt động của Hội đồng
Quản trị, Ban điều hành; phải thành
lập Ủy ban thù lao, Ủy ban kiểm toán.
Thành viên của cả 03 Ủy ban trên phải
bao gồm toàn bộ hay đa số là Thành
viên Hội đồng Quản trị độc lập.
Ở Anh, Luật hỗn hợp về quản trị
công ty quy định, các công ty khác
phải có ít nhất 2 hoặc 1/2 số thành viên
Hội đồng Quản trị là độc lập tùy số nào
lớn hơn. Hội đồng Quản trị phải chỉ
định một thành viên độc lập cao cấp
để các cổ đông có thể trực tiếp trao
đổi về những quan tâm của họ; phải
thành lập Ủy ban bổ nhiệm gồm đa số
các Thành viên Hội đồng Quản trị độc
lập, Ủy ban thù lao bao gồm ít nhất
2-3 thành viên Hội đồng Quản trị độc
lập, Ủy ban kiểm toán bao gồm tất cả
các Thành viên Hội đồng Quản trị độc
lập. Các thành viên Hội đồng Quản trị
độc lập định kỳ có trách nhiệm đánh
giá việc thực thi nhiệm vụ của Chủ tịch
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
Tại HongKong, Malaysia theo các
quy định về niêm yết (LR) Hội đồng

Quản trị công ty niêm yết phải có ít
nhất 1/3 hoặc 3 (HongKong) hay 2
(Malaysia) thành viên độc lập tùy số
nào lớn hơn, phải thành lập Ủy ban
kiểm toán do một Thành viên Hội đồng
Quản trị độc lập làm chủ tịch với tất
cả các thành viên không điều hành và
phần lớn trong số đó là Thành viên độc
lập. Các công ty niêm yết phải thành
lập Ủy ban nhân sự và Ủy ban thù lao
bao gồm phần lớn là các thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập.

Một số hạn chế trong hoạt động của
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
và biện pháp khắc phục

Sử dụng các thành viên độc lập
trong Hội đồng Quản trị đem lại nhiều
lợi ích cho công ty. Nhưng, để giúp các
thành viên này khẳng định được vai
trò của mình, duy trì được tính độc lập
trong công việc là một việc cần phải
xem xét để có cách thức triển khai
thích hợp. Ngoài những điểm tích cực,
việc sử dụng thành viên độc lập trong
Hội đồng Quản trị cũng có những mặt
tồn tại cần khắc phục, cụ thể như:

Phát triển mối quan hệ
Luôn tồn tại những mối quan hệ có
nguy cơ làm ảnh hưởng đến tính độc
lập của các thành viên Hội đồng Quản
trị độc lập. Theo thời gian, với sự tham
gia ngày càng sâu vào hoạt động của
công ty, cùng với sự nảy sinh và phát
triển của các mối quan hệ, tính độc lập
ban đầu của các thành viên Hội đồng
Quản trị độc lập có xu hướng ngày càng
giảm. Mặt khác, thù lao lớn cũng là một
nguyên nhân ảnh hưởng đến tính độc
lập do các thành viên Hội đồng Quản trị
này; họ sẽ chú tâm đến việc củng cố vị
trí hơn là thực thi chức phận của mình.
Để nâng cao tính độc lập của các
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập,
cần thắt chặt quy định về tính độc lập
như: quy định thời hạn cho việc tham
gia Hội đồng Quản trị với tư cách độc
lập; thuê tư vấn, kiểm toán bên ngoài
hàng năm đánh giá tính độc lập của
thành viên Hội đồng Quản trị trên
những khía cạnh chủ yếu.
Khả năng kiểm soát kỹ lưỡng
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
có thể không phải là người am hiểu sâu
sắc về công ty và lĩnh vực hoạt động
của công ty. Chính vì thiếu kiến thức
chuyên sâu và sự am hiểu về công ty
nên họ gặp khó khăn trong việc đưa
ra những chất vấn thích đáng. Thêm
vào đó, để được bổ nhiệm làm thành
viên Hội đồng Quản trị, họ có thể phải
trải qua quá trình tham vấn tín nhiệm
từ các thành viên điều hành, những
người có thể nắm đa số cổ phần và có
lá phiếu quyết định. Cảm giác hàm ơn
do được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản
trị sẽ khiến họ cảm thấy miễn cưỡng
mỗi khi định đưa ra những ý kiến phản
biện đối với các đề xuất từ phía người
điều hành. Mặt khác, các thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập không là người
trực tiếp điều hành hoạt động của
công ty, lại không có trong tay bộ máy
điều hành nên đôi khi tiếng nói của họ
thường trở thành "không chính thống"

và trở nên kém hiệu quả.
Để khắc phục những vấn đề trên, các
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
nên nhóm họp thường xuyên, không có
sự tham gia của thành viên điều hành
để chia sẻ ý kiến và những mối lo ngại.
Cần chỉ định một thành viên thành viên
Hội đồng Quản trị độc lập cao cấp để
lãnh đạo Nhóm nhằm tăng cường việc
chất vấn và kiểm soát kỹ lưỡng công tác
quản lý. Mặt khác, cũng cần quy định rõ
những quyết định cần có sự phê duyệt
đồng thuận của tất cả các thành viên
Hội đồng Quản trị, chẳng hạn các giao
dịch vượt quá một ngưỡng giá trị nào
đó,… Điều quan trọng là công ty cần
tuyển dụng các chuyên gia giỏi trong
một số lĩnh vực trọng yếu vào vị trí
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập,
đủ sức để phản biện, chất vấn,… nhằm
nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt
động của công ty.
Khả năng tiếp cận các thông tin
một cách độc lập
Ở một số công ty, thường có tình
trạng các thành viên Hội đồng Quản
trị phải trông chờ vào các thông tin do
người quản lý cung cấp (kênh chính
thống). Nhưng, trong một số trường
hợp thông tin từ kênh này, trước khi
đến được Hội đồng Quản trị thường
đã được "chế biến", được "lọc" để có
được tính thuyết phục hơn là cung cấp
thông tin.
Để khắc phục tình trạng "đói" thông
tin và thông tin thiếu chính xác, các
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
cần liên tục truy cập các thông tin và
phân tích từ những nguồn tin độc lập,
khách quan và trung lập. Cần thiết lập
mạng lưới cung cấp thông tin riêng
để đảm bảo thu thập thông tin nhanh
chóng, chính xác, kịp thời. Nên thiết lập
cơ chế cho phép cổ đông, những người
cáo giác có thể tiếp cận với các thành
viên Hội đồng Quản trị độc lập hoặc
Thành viên cao cấp được chỉ định.
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quaûn trò doanh nghieäp

Để nâng cao tính độc
lập của các thành
viên Hội đồng Quản
trị độc lập, cần thắt
chặt quy định về tính
độc lập như: quy định
thời hạn cho việc
tham gia Hội đồng
Quản trị với tư cách
độc lập; thuê tư vấn,
kiểm toán bên ngoài
hàng năm đánh giá
tính độc lập của
thành viên Hội đồng
Quản trị trên những
khía cạnh chủ yếu.
14

Thực trạng của việc sử dụng thành
viên Hội đồng Quản trị độc lập tại
Việt Nam

Pháp luật về công ty chính thức xuất
hiện trở lại Việt Nam mới chỉ cách đây
20 năm sau một thời gian dài vắng
bóng trong nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung. Các công ty ở khu vực kinh
tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay hầu
hết còn nhỏ bé, non trẻ. Các công
ty lớn của khu vực kinh tế tư nhân ở
nước ta hầu hết được hình thành từ
các công ty có quy mô kinh doanh
nhỏ bé khởi nghiệp vào khoảng cách
đây hơn một thập niên. Thị trường tài
chính, thị trường vốn mà cụ thể hơn
là thị trường chứng khoán ở Việt Nam
mới hình thành, có vai trò và quy mô
còn khiêm tốn. Trong những năm đầu
của thời kỳ đổi mới, các doanh nhân
Việt Nam chỉ thường bận tâm đối phó
với chính quyền, với các chính sách
pháp luật còn nhiều bất cập, hạn chế
của nền kinh tế thị trường mới manh
nha hình thành chứ chưa quan tâm
đến những vấn đề cốt tử của quản trị
công ty. Sau một vài vụ việc nổi cộm
gần đây do những sai lầm và yếu kém
trong quản trị công ty trong khu vực
kinh tế nhà nước và tư nhân, các nhà
quản lý và giới đầu tư mới quan tâm
hơn đến quản trị công ty và đặc bịêt
là năng lực và phẩm chất của những
người quản lý công ty.
Tại một số công ty của Việt Nam,
các nhà quản trị doanh nghiệp cũng
nhận thức được rằng, bảo vệ cổ đông
nhỏ và tạo ra đối trọng để hài hòa
lợi ích của các nhóm cổ đông là vấn
đề cấp thiết, do đó đã áp dụng mô
hình quản trị có thành viên hội đồng
quản tri độc lập như Nutifood, Rạng
Đông… Ở đa số các công ty cổ phần
khác, thành viên Hội đồng Quản trị
độc lập hoặc chưa có hoặc tính độc
lập không rõ nét hoặc vai trò rất mờ
nhạt.
Các công ty Việt Nam chọn thành
viên độc lập theo hai xu hướng. Thứ
nhất từ các quỹ đầu tư, đối tác chiến
lược, công ty chứng khoán… Những
thành viên đó trên thực tế không độc
lập hoàn toàn vì họ đại diện cho một
nhóm cổ đông hoặc cho tổ chức đầu

tư nơi họ làm việc. Thứ hai, những
thành viên trước đây tham gia điều
hành doanh nghiệp, nay không điều
hành nữa, nghĩa là từ không độc lập
trở thành “độc lập”.
Các quỹ, tổ chức đầu tư thường bỏ
vốn vào nhiều công ty. Họ không có
đủ người để tham gia Hội đồng Quản
trị nên có trường hợp một người
làm thành viên Hội đồng Quản trị 5
-7 doanh nghiệp. Tuy nhiên, Quyết
định 12/2007/QĐ-BTC quy định một
thành viên Hội đồng Quản trị không
được là thành viên Hội đồng Quản
trị của quá 05 công ty. Do đó, các
Quỹ, các tổ chức phải tốn nhiều thời
gian và công sức để tìm kiếm, tuyển
chọn người có thể làm đại diện cho
họ trong Hội đồng Quản trị các công
ty. Những người này phải có trình độ,
kinh nghiệm, tham gia các cuộc họp,
góp ý các quyết sách kinh doanh,
theo dõi hoạt động các doanh nghiệp
đó cho họ. Thành viên độc lập có thể
được xem là một nghề, được đào tạo
hẳn hoi và được trả lương xứng đáng.
Nhưng, Việt Nam chưa có một nghề
như vậy.
Vai trò của thành viên độc lập là
gì? Thêm một lỗ trống mà văn bản
pháp quy không làm rõ. Theo khoản
2-3, điều 25, Quyết định 15/2007/
QĐ-BTC ngày 19/3/2007 về việc ban
hành điều lệ mẫu áp dụng cho công
ty niêm yết, vai trò của thành viên
độc lập cũng giống như những thành
viên Hội đồng Quản trị khác.
Thực tế lại đang phản ánh những
hiện tượng phức tạp trong hoạt động
của công ty niêm yết mà chỉ có thành
viên độc lập mới phát hiện, giải quyết
được. Trong trường hợp thành viên
Hội đồng Quản trị một doanh nghiệp
niêm yết, nhưng đồng thời là chủ
một công ty (sân sau) chuyên tiêu thụ
sản phẩm của đơn vị niêm yết làm
ra. Nếu tổng doanh số tiêu thụ hàng
năm của công ty cung ứng vượt 20%
tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp
niêm yết, thì giao dịch này phải được
đại hội đồng cổ đông thông qua; nếu
dưới 20% thì phải được Hội đồng
Quản trị thông qua. Khi Hội đồng
Quản trị quyết định, thành viên có

quyền lợi liên quan nêu trên không
được bỏ phiếu. Trong trường hợp đó,
tiếng nói (lá phiếu) của thành viên
độc lập là vô cùng quan trọng. Vấn đề
này đã được Bộ Tài chính điều chỉnh
tại Thông tư 52/2012/TT-BTC (Hướng
dẫn về việc công bố thông tin trên thị
trường chứng khoán). Thông tư yêu
cầu báo cáo tài chính năm của công
ty đại chúng phải trình bày cụ thể các
nội dung về giao dịch với các Bên liên
quan nhằm ngăn ngừa xung đột lợi
ích.
Hàng loạt các vấn đề khác liên quan
đến thành viên Hội đồng Quản trị
đang khiến nhà đầu tư đau đầu, đòi
hỏi phải có thành viên độc lập ở vai
trò giám sát. Thí dụ công ty cho thành
viên Hội đồng Quản trị vay tiền hoặc
ngược lại; thành viên Hội đồng Quản
trị dùng tài sản của mình thế chấp ở
ngân hàng cho công ty niêm yết vay
tiền hoặc ngược lại; đầu tư vào công ty
liên doanh, liên kết mà thành viên Hội
đồng Quản trị có cổ phần… Từ những
mối quan hệ chằng chịt này, đã xảy ra
việc chuyển lời lỗ từ các công ty niêm
yết về các công ty con làm các thành
viên có lợi ích liên quan được hưởng
lợi. Các nguyên tắc quản trị công ty
của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh
tế (OECD) chỉ ra rằng trong Hội đồng
Quản trị phải lập ra các tiểu ban đề
giúp Hội đồng Quản trị như tiểu ban
lương thưởng, kiểm toán, nhân sự…
và trưởng các tiểu ban bắt buộc phải là
thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
Việt Nam chưa hề có một quy định bắt
buộc như thế.
Vì thiếu vắng các thành viên Hội
đồng Quản trị độc lập trong thành
phần Hội đồng Quản trị nên lợi ích của
các cổ đông nhỏ ở các công ty cổ phần
có lúc, có nơi vẫn còn bị xem nhẹ. Mặt
khác, bản thân các công ty cũng gặp
khó khi muốn đăng ký niêm yết ở nước
ngoài. Do vậy, việc ban hành các quy
định pháp lý về thành viên Hội đồng
Quản trị độc lập đối với các công ty
cổ phần, nhất là công ty đại chúng và
công ty niêm yết ở Việt Nam hiện nay
xem ra đang là đòi hỏi cấp bách từ thực
tiễn.

Các công ty cổ phần
Việt Nam cần nhận
thức rõ và chấp nhận
sự thay đổi trong
quản trị công ty bằng
việc mời các cựu quản
lý cấp cao, các chuyên
gia kinh tế, chuyên
gia tư vấn quản lý, các
luật sư, nhà nghiên
cứu...

Một số kiến nghị

Do lợi ích từ việc sử dụng các thành
viên Hội đồng Quản trị độc lập trong
quản trị công ty và đòi hỏi của quá
trình hội nhập quốc tế, việc sử dụng
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
cần được nghiên cứu nghiêm túc để
pháp điểm hóa phù hợp với hoàn cảnh,
điều kiện cụ thể của doanh nghiệp Việt
Nam. Về vấn đề này, chúng tôi có một
số ý kiên đóng góp như sau:
Về phương diện xây dựng pháp
luật
- Cần định nghĩa rõ hơn thế nào là
một thành viên Hội đồng Quản trị độc
lập.
- Nên xem xét ký về việc sử dụng
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
trong hệ thống bộ máy quản trị công
ty; đặc biệt là quan hệ giữa thành viên
Hội đồng Quản trị độc lập với Ban kiểm
soát của công ty;
- Quy định công ty niêm yết phải có

số lượng tối thiểu các thành viên độc
lập và cung cấp hướng dẫn về tiêu
chuẩn và thủ tục đề cử các thành viên
hội đồng quản trị độc lập.
- Yêu cầu các công ty niêm yết phải
có một ủy ban tiến cử / quản trị công
ty gồm toàn thành viên Hội đồng Quản
trị độc lập để xem xét việc bổ nhiệm
những người mới vào Hội đồng Quản
trị và định hình cơ chế quản trị của
công ty. Tương tự, bộ phận phụ trách
về lương và các khoản thù lao cho công
ty cũng phải gồm thành viên Hội đồng
Quản trị độc lập.
Về phía doanh nghiệp
- Các công ty niêm yết phải công bố
công khai và đầy đủ những nguyên tắc
quản trị công ty của mình, bao gồm các
tiêu chuẩn về năng lực, trách nhiệm,
mức thù lao của thành viên Hội đồng
Quản trị, v.v...
- Trao thêm quyền cho các thành viên
Hội đồng Quản trị độc lập để họ thực
hiện nhiệm vụ kiểm soát và kiềm chế
Ban Giám đốc một cách hiệu quả hơn;
yêu cầu họ có những phiên họp thường
kỳ ở cấp điều hành không có Ban Giám
đốc hiện diện; đồng thời, yêu cầu các
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
chỉ định và tiết lộ công khai danh tính
của thành viên Hội đồng Quản trị sẽ
chủ tọa các phiên họp này, nhằm tạo
điều kiện cho một thành viên Hội đồng
Quản trị độc lập làm đối trọng với quan
chức điều hành cao nhất: Tổng Giám
đốc của công ty.
- Yêu cầu các công ty niêm yết thực
hiện cũng như công bố thông tin một
bộ qui tắc về hành vi cũng như đạo
đức kinh doanh áp dụng cho các thành
viên Hội đồng Quản trị, các quan chức
và nhân viên của công ty.
Việc sử dụng các thành viên Hội đồng
Quản trị phải được triển khai từng bước
và cũng cần sự chủ động từ phía doanh
nghiệp. Các công ty cổ phần Việt Nam
cần nhận thức rõ và chấp nhận sự
thay đổi trong quản trị công ty bằng
việc mời các cựu quản lý cấp cao, các
chuyên gia kinh tế, chuyên gia tư vấn
quản lý, các luật sư, nhà nghiên cứu...
tham gia vào Hội đồng Quản trị công ty
với tư cách thành viên độc lập để góp
phần gia tăng giá trị của công ty.n
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Tăng trưởng và năng suất
lao động trong bảo hiểm
phi nhân thọ

C
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ác chuyên gia kinh tế kinh tế hàng đầu của Việt
Nam đánh giá tăng trưởng GDP của Việt Nam giai
đoạn trước năm 2000 có đóng góp của các yếu tố
năng suất lao động chiếm 40%, vốn 40% và các
yếu tố khác. Giai đoạn gần đây 2010 - 2011 đóng
góp vào GDP của năng suất lao động chỉ còn hơn 10%, vốn
hơn 60%, còn lại là các yếu tố khác. Như vậy có thể nhận định
rằng đóng góp vào tăng trưởng GDP của năng suất lao động
ngày một giảm. Nền kinh tế Việt Nam nói chung đã vậy thì
chắc chắn góp phần tăng trưởng của ngành bảo hiểm yếu tố
năng suất lao động đóng góp vào đó cũng ngày càng giảm.
Hay nói một cách khác, việc tăng năng suất lao động không
kịp với tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế nói chung hay
doanh thu của ngành bảo hiểm nói riêng. Năng suất chính
là chi phí lao động cần thiết (bao gồm lao động sống và lao
động vật hóa) bình quân cho một sản phẩm. Khi tăng trưởng
doanh thu mà không tăng năng suất lao động thậm chí còn
giảm năng suất (tăng chi phí lao động sống và lao động vật
hóa) thì đồng nghĩa là giảm hiệu quả hay giảm lãi hoạt động
kinh doanh. Vì vậy nghiên cứu năng suất trong hoạt động
kinh doanh bảo hiểm chúng ta phải xem xét đến yếu tố năng
suất khai thác bảo hiểm (doanh thu) có đồng nhất với chi phí
hoạt động bình quân đầu người (lương, hoa hồng, chi phí
quản lý). Tìm biện pháp tăng năng suất trong hoạt động kinh
doanh bảo hiểm có nghĩa là tăng năng suất khai thác và giảm
chi phí hoạt động quản lý kinh doanh để đem lại hiệu quả cao
hơn, lãi nhiều hơn là một trong những yêu cầu quản trị điều
hành doanh nghiệp bảo hiểm và tái cấu trúc doanh nghiệp
bảo hiểm hiện nay.
Khảo sát số liệu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm
2010 trong tài liệu thị trường bảo hiểm 2010 do Bộ Tài chính
phát hành, lấy doanh thu trừ đi bồi thường trừ đi chênh lệch
dự phòng nghiệp vụ năm nay so với năm trước (dự phòng
trích lập thêm trong năm) chúng ta có bảng số liệu thị trường
phi nhân thọ. Số chênh lệch còn lại sẽ là chi phí và lãi nghiệp
vụ bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm. Cũng theo số liệu
của Bộ Tài chính năm 2010, doanh nghiệp bảo hiểm có lãi
nghiệp vụ bao gồm: Bảo Việt, GIC, PTI, Bảo Minh, MIC, PJICO,
SVI, Bảo Việt Tokio Marine, QBE, UIC, PVI. Doanh nghiệp bảo
hiểm thua lỗ về nghiệp vụ bao gồm: Bảo Long, AAA, VNI,
GMIC, Hùng Vương, Phú Hưng, SVIC, BIC, Liberty, Chartis,
Fubon, ACE, MSI. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm thua lỗ thì chi
phí quản lý và hoa hồng sẽ cao hơn số chênh lệch còn lại. Nếu
doanh nghiệp bảo hiểm lãi thì chi phí quản lý và hoa hồng ít,
số chênh lệch còn lại đúng bằng số lãi.

Bieån quaûng caùo thöông hieäu ngaøy nay phaûi tìm caùch chen chaân trong moät khoâng gian ñoâng ñuùc

Số liệu bảo hiểm Phi nhân thọ 2010
DNBH

Doanh
thu
(1)

AAA
ABIC
Bảo
Long
Bảo
Minh
Bảo
Ngân
Bảo
Việt
BIC
HVI
MIC
Phú
Hưng
PJICO
PTI

PVI
SVIC
Toàn
cầu
VASS
VNI
XTI
ACE
BVTM
Chartis
Fubon
Groupama
Liberty
MSIG
QBE
Samsung
UIC

Bồi thường
(2)

Đơn vị: triệu đồng

Dự phòng nghiệp vụ
Năm 2009
(3)

Năm 2010
(4)

Còn lại

Chênh
lệch

(6)=(1)-(2)(5)

(5)=(4)-(3)

376.000
369.000
372.000

155.000
145.000
260.000

196.000
145.000
175.000

232.000
210.000
201.000

36.000
65.000
26.000

185.000
159.000
86.000

2.013.000

826.000

899.000

1.182.000

283.000

131.000

45.000

28.000

68.000

4.219.000

1.697.000

2.551.000

508.000
36.000
445.000
14.000

199.000
8.000
92.000
5.000

1.570.000
680.000

661.000
218.000

Số
lượng
lao
động
(7)

NSLĐ theo
doanh
thu
(8)=(1)/(7)

NSLĐ theo Chênh lệch còn
bồi thường lại trên doanh
thu
(9)=(6)/(7)
(10)=(6)/(1)

891
385
390

421
958
953

207
412
220

49,2%
43%
23,1%

904.000

1.806

1.114

500

45%

40.000

46.000

110

1.190

418

35,1%

2.443.000

(108.000)

2.630.000

3.128

1.348

840

62,3%

177.000
7.300
194.000
17.000

251.000
18.000
324.000
17.000

74.000
10.700
130.000
0

235.000
17.300
223.000
9.000

493
50
560
60

1.030
720
794
233

476
346
398
150

46,2%
48%
50,1%
64,2%

684.000
416.000

788.000
545.000

104.000
129.000

805.000
333.000

1.470
685

1.068
992

547
486

51,2%
48,9%

3.479.000
269.000
374.000

1.156.000
62.000
89.000

890.000
71.000
93.000

1.202.000
138.000
133.000

312.000
67.000
40.000

2.011.000
140.000
245.000

1.311
272
431

2.653
989
867

1.534
514
568

57,8%
52%
65,5%

284.000
482.000
102.000
42.000
191.000
172.000
71.000
22.000

102.000
76.000
5.000
9.000
53.000
37.000
7.000
6.000

140.000
129.000

163.000
214.000

23.000
85.000

159.000
321.000

540
1.662
272
2.210
2.480
2.023
1.183
220

302
1.106

56%
66,5%

28.000
141.000
121.000
54.500
3.000

526
290
375
19
77
85
60
100

12.000
96.000
44.000
15.500
1.000

17.000
93.000
58.000
25.000
14.000

5.000
(3.000)
14.000
9.500
13.000

1.473
1.831
1.423
908
30

66,6%
73,8%
70,3%
76,7%
13,6%

238.000
173.000
55.000
204.000

152.000
25.000
8.000
181.000

140.000
24.000
70.000
51.000

192.000
39.000
88.000
64.000

52.000
15.000
18.000
13.000

34.000
133.000
29.000
10.000

200
62
23
55

1.190
2.790
2.391
3.709

170
2.145
1.260
182

14,2%
76,8%
52,7%
4,9%

125.000

13.000

45.000

52.000

7.000

105.000

50

2.500

2.100

84%

Từ bảng số liệu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, chúng ta
thấy:
Năng suất khai thác bình quân trên đầu người nhân viên bảo
hiểm (giả định không tính đến đại lý và môi giới) của khối
doanh nghiệp bảo hiểm có yếu tố nước ngoài cao hơn doanh
nghiệp bảo hiểm có vốn Việt Nam như SVI 3.709 triệu đồng/
người, MSIG 2.790 triệu đồng/người, UIC 2.100 triệu đồng/
người, BVTM 2.480 triệu đồng/người, QBE 2.391 triệu đồng/
người, ACE 2.210 triệu đồng/người và Chartis 2.023 triệu đồng/
người. Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam ngoài PVI có lợi
thế khai thác các công trình dầu khí đạt 2.653 triệu đồng/người,
VNI có lợi thế khai thác ngành hàng không đạt 1.662 triệu

đồng/người, số doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam còn lại năng
suất khai thác bình quân từ 900 triệu đồng/người (Bảo Long)
đến 1.348 triệu đồng/người (Bảo Việt). Những doanh nghiệp
bảo hiểm có năng suất khai thác thấp hơn số nêu trên đang
thực sự khó khăn về khả năng khai thác bảo hiểm. Thậm chí
còn một số doanh nghiệp bảo hiểm mức độ năng suất rất thấp
như Groupama 220 triệu đồng/người, XTI 272 triệu đồng người.
Điều này cũng lý giải tại sao hầu hết các doanh nghiệp bảo
hiểm có yếu tố vốn nước ngoài có năng suất lao động cao, ít chi
hoa hồng đại lý, trả lương rất cao cho cán bộ nhân viên nhưng
vẫn có lãi cao như UIC, BVTM, SVI…
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Chúng ta biết rằng số lãi nghiệp vụ của các doanh
nghiệp bảo hiểm không đáng kể so với số chênh lệch còn
lại sau khi lấy doanh thu trừ đi bồi thường trừ trích lập dự
phòng nghiệp vụ. Hay nói một cách khác, số chênh lệch
còn lại này có thể coi là chi phí quản lý kinh doanh của
doanh nghiệp bảo hiểm, thậm chí chi phí quản lý kinh
doanh của doanh nghiệp bảo hiểm còn lớn hơn số chênh
lệch này nếu doanh nghiệp bảo hiểm thua lỗ. Tỷ trọng
chi phí quản lý kinh doanh (ngoài chi bồi thường và dự
phòng) trên doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm
là khá cao. Có thể hiểu nôm na, để có 1 đồng doanh thu
phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đã phải bỏ ra khá

nhiều chi phí. Muốn tạo ra năng suất lao động cao phải
tìm biện pháp tiết giảm chi phí một cách tốt nhất. Chi
phí càng cao làm cho doanh nghiệp bảo hiểm càng ít lãi
hay càng lỗ về nghiệp vụ. Các chi phí này bao gồm chi
phí hoa hồng đại lý, hoa hồng môi giới, hoa hồng nhận
tái bảo hiểm, chi phí giao dịch khai thác bảo hiểm (tiếp
khách, đấu thầu, chào thầu cạnh tranh), chi phí giám
định, chi phí pháp lý (theo các vụ kiện tụng), chi phí đòi
người thứ ba, chi phí chăm sóc khách hàng, chi phí hỗ trợ
đại lý, chi phí trả lương người lao động, chi phí quản trị
hành chính (thuê trụ sở văn phòng, mua sắm trang thiết
bị, khấu hao điện nước…).

Để tiết giảm chi phí trên, chúng ta có nhiều biện pháp:

1
18

2

So sánh chi phí hoa hồng (cho đại lý, môi giới, nhận tái bảo hiểm) có hiệu quả hơn chi phí khai thác trực
tiếp hay không để có thái độ đúng mức phát triển kênh phân phối, tận dụng triệt để kênh phân phối của
bảo hiểm bán hàng qua đại lý, môi giới, bancassurance, nhận tái bảo hiểm. Nhờ đó tinh giảm được đội ngũ
cán bộ trực tiếp bán bảo hiểm, khắc phục được những nhược điểm đã được phân tích ở ý 1. nêu trên.

3
4

Tận dụng tính chuyên nghiệp, cơ sở vật chất, kỹ thuật, dịch vụ giám định của các tổ chức, cá nhân bên
ngoài ngành bảo hiểm. Điều này khắc phục tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm tự làm mà không có đủ đội
ngũ cán bộ chuyên nghiệp với chuyên môn cao. Ngoài ra cũng giúp đảm bảo tính công bằng, khách quan
với khách hàng.
Giảm dần vai trò và phân cấp cho chi nhánh công ty thành viên tiến tới sẽ là nơi quản lý và phát triển
kênh phân phối mà ít trực tiếp bán hàng, chăm sóc khách hàng, tổ chức dịch vụ giám định và trả tiền bồi
thường cho khách hàng. Như vậy chi nhánh công ty thành viên sẽ bớt cồng kềnh, giảm được áp lực tăng
trưởng doanh thu bằng giá mà không tính tới hiệu quả kinh doanh, tạo ra kẽ hở cho cạnh tranh hạ phí, mở
rộng điều kiện điều khoản bảo hiểm.

5
6

Nâng cao năng suất lao động trên từng vị trí công tác bằng giao việc chi tiết cụ thể với những đòi hỏi
trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc cụ thể, bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động để đạt hiệu quả cao,
tinh giảm biên chế. Biện pháp này không những giảm chi phí tiền lương mà còn cắt giảm chi phí cho một
chỗ làm việc (diện tích mặt bằng, trang thiết bị làm việc, chi phí văn phòng, dịch vụ bưu chính viễn thông
cho 1 người làm việc).

Tiết giảm các chi phí hành chính trong hội nghị, họp hành, khuếch trương, lễ tiết để tập trung cho chi
phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực lâu dài cho doanh nghiệp bảo hiểm.
Nâng cao trình độ quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm, quản lý rủi ro đi liền với xác định tính phí
bảo hiểm phù hợp đúng đắn, bồi thường kịp thời chính xác phòng chống trục lợi bảo hiểm một cách hữu
hiệu. Xây dựng đầy đủ, khoa học các nguyên tắc nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ (khai thác, giám định, bồi
thường), kiểm soát nội bộ, phân công phân cấp, giải quyết có gắn trách nhiệm, nghĩa vụ cá nhân.

Ngoài biện pháp chủ quan của doanh nghiệp bảo hiểm
còn cần có các biện pháp đến từ bên ngoài, nhất là của các
cơ quan quản lý nhà nước để giúp các doanh nghiệp bảo
hiểm phát triển kênh phân phối (đại lý, môi giới), đào tạo
nguồn nhân lực, phát triển hệ thống giám định bảo hiểm
độc lập, ngăn chặn và xử lý kịp thời trục lợi bảo hiểm, đấu
thầu hoặc chào hàng hạn chế công khai minh bạch và xử lý

nghiêm minh các hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh
vi phạm Luật Kinh doanh bảo hiểm.
Để tăng trưởng đi liền với hiệu quả, ngành bảo hiểm
phải quan tâm tới tăng trưởng đi liền với tăng năng suất
lao động. Các giải pháp để tăng năng suất lao động cũng
chính là những bước đi cần thiết để tái cấu trúc doanh
nghiệp bảo hiểm trong giai đoạn hiện nay. n
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ThS. Nguyễn Hữu Cường
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng xe ô tô được tiêu thụ
tại Việt Nam không ngừng tăng lên. Theo Cục Quản lý và giám sát
đường bộ, tổng số phương tiện cơ giới đăng ký lưu hành cả nước hiện
nay khoảng 34,5 triệu chiếc. Trong đó, ôtô là 1,8 triệu chiếc và xe máy
là 32,65 triệu chiếc. Trung bình mỗi năm có khoảng 150 nghìn xe ô tô
mới và cũ được nhập khẩu, lắp ráp và tiêu thụ tại Việt Nam.

Đ

20

Bảo hiểm
xe cơ giới

sản phẩm chiến lược của các
doanh nghiệp bán lẻ

ây có thể coi là mảnh đất
màu mỡ để các doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân
thọ phát triển nghiệp vụ
bảo hiểm xe cơ giới.
Nhận thức được cơ hội này, hầu hết các
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
đã có những chiến lược đúng đắn để
chiếm lĩnh thị phần của mảnh đất này.
Các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực
phát triển các hệ thống bán hàng trên
khắp cả nước. Cùng với Bảo Việt, PJICO
và PTI là các công ty đang có hệ thống
bán lẻ lớn nhất. Đặc biệt PJICO và PTI
đang triển khai bán bảo hiểm xe cơ giới
qua 18 nghìn điểm bán hàng qua hệ
thống bưu điện và trạm xăng dầu trên
khắp cả nước, doanh thu qua kênh phân
phối này luôn tăng trưởng rất cao góp
phần vào sự tăng trưởng rất mạnh mẽ
của Công ty.
Năm 2011, doanh thu bảo hiểm xe cơ
giới ước đạt 6.134 tỷ đồng tăng trưởng
13%, chiếm 30%. Dẫn đầu là Bảo hiểm
Bảo Việt 1.493 tỷ đồng, PJICO 910 tỷ
đồng, Bảo Minh 565 tỷ đồng, PVI 567
tỷ đồng, PTI 524 tỷ đồng, AAA 350
tỷ đồng, Liberty 322 tỷ đồng. Trong
top các doanh nghiệp dẫn đầu, ngoại
trừ PVI hầu hết các công ty khác đều
triển khai nghiệp vụ xe cơ giới như là
sản phẩm chủ lực và cho doanh thu
cao nhất. Đặc biệt trong nhiều doanh

nghiệp, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ
trọng trên 50% như: Liberty 76%, AAA
73%, Xuân Thành 65%. Một số doanh
nghiệp bảo hiểm có tỷ trọng doanh thu
cao như PTI 50%, PJICO 49%, MIC 46%,
Bảo hiểm Bảo Việt 31%. Bồi thường bảo
hiểm xe cơ giới năm 2011 đạt 3.188 tỷ
đồng, chiếm tỉ lệ 51%.
Bảo hiểm xe cơ giới đã có một thời
gian dài tăng trưởng nóng, các doanh
nghiệp với áp lực về thị phần đã cạnh
tranh bằng các yếu tố phi kỹ thuật.
Kết quả, từ năm 2004-2008 mặc dù thị
trường bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng
với tốc độ cao, luôn đạt trên 20%, song
hầu hết các doanh nghiệp đều lỗ trong
nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm. Do
phí bảo hiểm xe cơ giới thường rất
thấp như phí bảo hiểm cho một xe gắn
máy chỉ trên 60 nghìn đồng, bảo hiểm
trách nhiệm dân sự cho xe ô tô bình
quân cũng chỉ vài trăm ngàn đồng do
vậy không hấp dẫn các đại lý bảo hiểm
tham gia. Bởi vậy, xây dựng hệ thống
đại lý với bảo hiểm phi nhân thọ gặp rất
nhiều khó khăn, trong khi đó, việc bán
hàng tới từng cá nhân đòi hỏi mạng lưới
đại lý trải đều, chuyên nghiệp và hiểu rõ
sản phẩm.
Việc xây dựng mạng lưới đã khó, việc
kiểm soát, hạn chế rủi ro càng khó hơn,
mạng lưới rộng gắn với nguy cơ bị mất
ấn chỉ. Thông thường, một tổng đại lý

Năm 2011, doanh
thu bảo hiểm xe
cơ giới ước đạt
6.134 tỷ đồng
tăng trưởng 13%,
chiếm 30%.

Bảng: Số lượng đại lý mới năm 2011

Đvt: đại lý

PTI

Bảo Việt

PJICO

Cathay

Bảo Nông

Groupama

Liberty

Xuân Thành

BIC

Khác

Tổng

Số đại lý

1.341

1.325

962

1.320

809

520

355

325

270

1.432

8.659

Tỉ trọng (%)

16,14

15,95

12

16

10

6,26

4,72

4

3,25

17

100
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Tốc độ tăng trưởng thị phần của các doanh nghiệp dẫn đầu

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

22

có thể có hàng trăm đại lý con, mỗi đại lý con
lại có nhiều đại lý cấp thấp hơn. Nếu doanh
nghiệp quản lý không tốt sẽ dễ xảy ra mất
ấn chỉ và cũng là nguyên nhân cho trục lợi
bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm thường xảy ra
tình trạng một đại lý cùng lúc bán sản phẩm
cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm hoặc đại
lý thường xuyên nhảy việc. Thậm chí, một đại
lý có thể có 2 - 3 cuốn ấn chỉ của các doanh
nghiệp khác nhau. Điều này vi phạm quy định
của pháp luật, tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có
biện pháp nào giải quyết, kiểm soát. Ngoài ra,
hệ thống đại lý lớn đòi hỏi quản lý tốt, tránh
thất thoát. Thực tế, các doanh nghiệp bảo
hiểm đều gặp phải tình trạng bán hàng mà
không thu được tiền do đại lý thu phí nhưng
không nộp hoặc chậm nộp về công ty. Thêm
vào đó, với hệ thống mạng lưới rộng khắp
mọi nơi, các công ty cũng gặp nhiều khó khăn
trong công tác chống trục lợi bảo hiểm.
Là một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường,
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt trong nhiều
năm qua đã không ngừng đầu tư nguồn lực
tài chính và nhân lực để thắt chặt quản lý,
phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng
dịch vụ. Tháng 11/2011, Trung tâm Dịch vụ
Khách hàng chính thức đi vào hoạt động,
đánh dấu một quá trình nỗ lực không ngừng
của Bảo Việt nhằm cải thiện dịch vụ, gia tăng
lợi ích và sự hài lòng của khách hàng. Trung
tâm này thường trực nhận các cuộc gọi 24/24
giờ một ngày thông qua số điện thoại 1900
55 88 99 hoặc +84(0)4 35 73 05 05. Ban đầu,
Trung tâm sẽ cung cấp cho khách hàng cá
nhân các hỗ trợ với hai loại bảo hiểm chính:
Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm sức khỏe tai
nạn cá nhân. Các tư vấn viên của trung tâm
cung cấp dịch vụ bao gồm: Tư vấn cho khách
hàng những thông tin về các sản phẩm, dịch

vụ của Bảo hiểm Bảo Việt; tiếp nhận thông tin
khai báo tai nạn cho bảo hiểm xe cơ giới và
hỗ trợ khách hàng tiếp cận các dịch vụ giá trị
gia tăng của Bảo hiểm Bảo Việt như: dịch vụ
cứu hộ xe ô tô, chỉ dẫn địa chỉ garage liên kết.
Mọi thông tin chi tiết của các cuộc gọi sẽ được
tổng đài tự động ghi âm và được phân tích
lại nhằm đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ khách
hàng nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, nhằm
thắt chặt quản lý Bảo hiểm Bảo Việt triển khai
đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hệ thống
	
  hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ. Đây là phần
mềm quản lý hiện đại nhất hiện nay, tích hợp
đầy đủ các tính năng quản lý khai thác, bồi
thường, tái bảo hiểm, thu phí, quản lý đại lý
theo nguyên lý "Khách hàng là trung tâm".
Phần mềm có khả năng đáp ứng việc quản lý
tập trung hóa và trực tuyến, tốc độ xử lý các
giao dịch, số lượng giao dịch và số lượng hợp
đồng lớn, đáp ứng yêu cầu mở rộng của Bảo
hiểm Bảo Việt cũng như đáp ứng được yêu cầu
hiệu quả trong chống trục lợi bảo hiểm.
Bên cạnh Bảo hiểm Bảo Việt, các doanh
nghiệp khác như PJICO, PTI, Bảo Minh… trong
nhiều năm qua cũng đã không ngừng phát
triển hệ thống đại lý, phát triển sản phẩm và
nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững thị
phần.
Mặc dù bảo hiểm xe cơ giới luôn có tỷ lệ bồi
thường cao so với các nghiệp vụ khác, nhưng
cũng đồng thời là nghiệp vụ có mức giữ lại
cao nhất, các công ty hầu như không phải tái
và đồng bảo hiểm nên tạo ra dòng tiền lớn và
ổn định cho phép các công ty có thể đầu tư tài
chính tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn
thế nữa, nghiệp vụ xe cơ giới với tính chất số
đông nên tạo ra một số lượng lớn việc làm cho
xã hội, góp phần đảm bảo an toàn toàn giao
thông, và khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn
giao thông - một trong những vấn đề nhức
nhối nhiều năm qua.
Bước sang năm 2012, do vẫn ảnh hưởng của
suy thoái kinh tế, với thông điệp của chính
phủ là ưu tiên kiềm chế lạm phát dẫn đến
doanh thu của các công ty bảo hiểm từ khu
vực khách hàng là các doanh nghiệp và tổ
chức sẽ bị giảm mạnh. Các công ty bảo hiểm
đã chuyển hướng nhiều hơn sang khu vực
khách hàng cá nhân, và sản phẩm bảo hiểm
xe cơ giới khi đó sẽ vẫn là sản phẩm chiến lược
của các công ty bảo hiểm nhằm duy trì vị thế
của mình. n
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Chất lượng giám định bồi thường nghiệp vụ
bảo hiểm vật chất xe cơ giới:

các tiêu chí và chỉ tiêu
đánh giá
Chất lượng giám định và bồi
thường

Giám định và bồi thường được
các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)
xem là khâu công việc quan trọng
và không thể thiếu được trong quá
trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm.
Chất lượng sản phẩm bảo hiểm thể
hiện chủ yếu ở khâu công việc này.
Điều đó cũng có nghĩa là, nếu Giám
định và bồi thường thực hiện tốt, thì
chất lượng sản phẩm dịch vụ bảo
hiểm cũng được coi là tốt. Nhưng
thế nào được coi là tốt? Trong hoạt
động kinh doanh bảo hiểm, các

DNBH thường quan niệm Giám định
và bồi thường được coi là tốt khi
nó thỏa mãn các tiêu chí chủ yếu
như nhanh chóng, kịp thời, chính
xác, khách quan, không sai sót.v.v.
Việc đảm bảo được các tiêu chí này
không những thỏa mãn được các
yêu cầu của khách hàng, mà còn
làm tăng uy tín của DNBH. Từ đó,
làm cho thương hiệu của DNBH sẽ
được nhiều người biết đến hơn.
Điều này lại có tác động trở lại đối
với khâu khai thác bảo hiểm. Vì sản
phẩm bảo hiểm là sản phẩm dịch
vụ, chất lượng sản phẩm bảo hiểm
chỉ thể hiện sau khi đã mua, đã sử

dụng. Và chính là khi đối tượng bảo
hiểm gặp rủi ro, tai nạn thì DNBH
ứng xử với những sự cố này như thế
nào để khách hàng và dân chúng
biết về sản phẩm bảo hiểm…
Từ nhận thức trên có thể quan
niệm chất lượng giám định và bồi
thường nghiệp vụ bảo hiểm vật
chất xe cơ giớ như sau: Chất lượng
giám định và bồi thường nghiệp
vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới thể
hiện ở mức độ hài lòng của khách
hàng tham gia bảo hiểm và đảm
bảo thực hiện đúng Quy tắc bảo
hiểm mà DNBH đã cam kết trong
quá trình thực hiện HĐBH.

Các tiêu chí đánh giá

- Nhanh chóng: Để đảm bảo lợi ích
lâu dài, các DNBH cần phải luôn đảm
bảo giải quyết khiếu nại bồi thường
nhanh chóng, nhiệt tình tạo lòng tin
cho khách hàng. Điều này là vô cùng
quan trọng và vô cùng khó khăn bởi
người được bảo hiểm đang trong tình
trạng khó khăn, tâm lý dễ bị ức chế do
đó rất dễ mất lòng tin ở DNBH khi cảm
thấy quá trình giải quyết khiếu nại bồi
thường diễn ra quá lâu hay số tiền bảo
hiểm chưa thỏa đáng bởi những phạm
vi, điều khoản loại trừ và cả những
khoản miễn thường không nhỏ. Cán bộ
bồi thường cần phải khéo léo giải đáp
được những thắc mắc của khách hàng
trong phạm vi những thông tin được
tiết lộ, đồng thời hướng dẫn khách
hàng hoàn thành hồ sơ khiếu nại.
- Kịp thời: Cũng như tiêu chí nhanh
chóng, tiêu chí này là một trong những
tiêu chí quan trọng phản ánh chất
lượng giám định bồi thường của DNBH.
Việc kịp thời ở đây cần phải thể hiện
rõ ở trong khâu tiếp nhận khai bao tai
nạn cũng như khâu giám định tổn thất.
Những thiệt hại về người và tài sản và
mức độ lỗi của các bên là rất phức tạp
đòi hỏi có sự chính xác. Khi có sự thông
báo tai nạn xảy ra, bộ phận tiếp nhận
khai báo tai nạn phải thông báo ngay
tới các giám định viên, các giám định

viên của công ty phải kịp thời tới ngay
hiện trường để thu thập các chứng cứ
có liên quan đến vụ tai nạn và phối hợp
với cảnh sát giao thông để xác định
nguyên nhân gây ra tai nạn.
- Chính xác: Khi tiến hành giám định,
cán bộ giám định đánh giá mức độ
thiệt hại và mức độ lỗi của các bên. Tuy
nhiên công việc này rất là phức tạp vì
nó liên quan đến lợi ích của nhiều bên,
đặc biệt là nếu có phát sinh bên thứ 3,
việc xác định căn cứ vào luật dân sự và
luật lệ an toàn giao thông. Do vậy, đòi
hỏi giám định viên phải có chuyên môn
sâu về nghiệp vụ, phải am hiểu luật
dân sự và luật an toàn giao thông, hiểu
biết về thông tin giá cả thị trường, về
kỹ thuật. Kiến thức này sẽ giúp cho việc
giám định một cách chính xác, tránh
tình trạng giám định sai làm tổn hại đến
uy tín của DNBH và mất đi quyền lợi
khách hàng. Ngoài ra, để tránh trường
hợp trục lợi bảo hiểm ảnh hưởng đến
kết quả kinh doanh của DNBH, các giám
định viên ngoài trình độ chuyên môn
phải có tư cách đạo đức tốt, tận tụy với
khách hàng. Góp phần nâng cao uy tín
với khách hàng và thu hút nhiều khách
hàng mua nhiều sản phẩm bảo hiểm
của DNBH. Thêm vào đó, với yêu cầu
của công tác giám định là phải đảm bảo
tính chính xác cao, và đặc thù công việc
liên quan đến việc xác minh nguyên
nhân tổn thất, thu thập chứng cứ và
đánh giá mức độ thiệt hại, đòi hỏi phải
có những công cụ, thiết bị hỗ trợ hiện
đại như: máy ảnh, máy tính, máy in...
cùng với phương tiện liên lạc, phương
tiện đi lại. Trong đó, nếu như máy ảnh,
máy tính, máy in... là những công cụ hỗ
trợ cho công việc giám định có được
kết quả chính xác, công minh làm cơ
sở cho khâu tính toán và xác định số
tiền bồi thường sau này, thì phương
tiện liên lạc và đi lại tạo điều kịên cho
việc tiến hành giám định kịp thời ngay
khi có thông báo của khách hàng, tăng
cường duy trì trao đổi thông tin giữa
giám định viên và khách hàng, giảm
thời gian chờ đợi của họ.
- Trung thực: Tiêu chí trung thực
phản ảnh trên hai khía cạnh: thứ nhất
là sự trung thực của khách hàng đối

với DNBH khi giải quyết quyền lợi bảo
hiểm; thứ hai là sự trung thực của cán
bộ giám định bồi thường của DNBH
trên khía cạnh đạo đức nghề nghiệp.
Để tăng cường sự “trung thực” của
khách hàng cũng như cán bộ đối với
DNBH, các DNBH cần phải xây dựng
các quy trình giám định tổn thất, quy
trình bồi thường tổn thất chi tiết, chặt
chẽ, đảm bảo hạn chế tới mức tốt nhất
những hành vi “không trung thực” hay
còn gọi là trục lợi bảo hiểm.
Trục lợi bảo hiểm là hành vi cố tình
gian dối, lừa đảo, có thể có chủ ý ngay
từ khi có tham gia bảo hiểm hoặc phát
sinh sau khi đã xảy ra rủi ro cho đối
tượng bảo hiểm nhằm chiếm đoạt
một số tiền từ DNBH mà đáng lý ra họ
không được hưởng.
Các hành vi trục lợi bảo hiểm sẽ gây
ra những hậu quả rất nghiêm trọng
như:
+ Đối với DNBH, hậu quả có thể tính
toán được do hành vi trục lợi bảo hiểm
là giảm lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh
bị hạn chế. Thậm chí còn gây tác động
xấu đến uy tín của doanh nghiệp.
+ Đối với khách hàng là những người
trung thực sẽ bị thiệt thòi về quyền
lợi. Bởi vì phí bảo hiểm mà họ đóng lại
dùng để chi trả cho cả những khoản
tiền gian lận không được phát hiện ra.
Do vậy, DNBH nào có nhiều vụ gian lận
sẽ có mức phí bảo hiểm cao hơn những
DNBH kiên quyết chống và loại trừ
những kẻ trục lợi bảo hiểm.
+ Đối với xã hội, gian lận bảo hiểm
là một nguy cơ về đạo đức, làm tha
hóa, biến chất cán bộ Nhà nước, làm
cho môi trường kinh doanh thiếu lành
mạnh và thiếu sự công bằng. Từ đó còn
dẫn đến tình trạng coi thường pháp
luật, gây rối trật tự an ninh xã hội.
Vì vậy, các DNBH cần phải quan tâm
nhiều đến công tác phòng chống trục
lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, việc theo dõi
phòng chống gian lận bảo hiểm không
được làm ảnh hưởng đến các công việc
khác trong hoạt động kinh doanh. Nhất
là không được chậm trễ trong quá trình
thanh toán bảo hiểm cho khách hàng
bởi vì tuyệt đại đa số khách hàng là
những người trung thực.
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Các chỉ tiêu đánh giá

Trước hết, cần xây dựng kế hoạch về thời gian giám định để các đơn vị phấn đấu. Cơ sở
xây dựng kế hoạch là mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn và tình hình giám định trong một
số năm trước đó. Cụ thể, nên phân loại thành 2 trường hợp: Trường hợp tai nạn nghiêm
trọng và trường hợp bị tai nạn thông thường. Cụ thể:
- Nếu tai nạn nghiêm trong thì thời gian giám định được xác định là NK ngày.
- Nếu tai nạn không nghiêm trọng thì thời gian giám định là nK ngày.
Sau đó, so sánh thực tế là (N1) và (n1) với kế hoạch đặt ra là là (NK) và (nK) để đánh giá và
phấn đấu thực hiện.
Phương pháp đánh giá:
N1
T = --------------------- x 100
NK
n1
t = -------------------- x 100
nK
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(3.1)
(3.2)

Trong đó:
T - tỷ lệ thực hiện kế hoạch thời gian giám định đối với các vụ tai nạn nghiêm trọng
t - tỷ lệ thực hiện kế hoạch thời gian giám định đối với các vụ tai nạn nghiêm trọng
Tương tự, thời gian bồi thường cũng tiến hành xây dựng chỉ tiêu và phương pháp đánh
giá như trên. Cách làm này sẽ giúp các giám định viên và nhân viên bồi thường phấn đấu
thực hiện. Đồng thời, còn so sánh, đánh giá giữa các Văn phòng, các Doanh nghiệp thành
viên. Ngoài ra, khi đánh giá chất lượng công tác giám định và bồi thường cần lựa chọn, sử
dụng các chỉ tiêu sau:
1. Tỷ lệ số vụ khiếu nại được giám định trong kỳ: Tỷ lệ này phản ánh số vụ khiếu nại được
giải quyết trong kỳ trên tổng số vụ khiếu cần phải giám định trong kỳ.
TKN =

Số vụ khiếu nại đã giám định trong kỳ
-------------------------------------------------------------- x 100
Số vụ khiếu nại cần phải giám định trong kỳ

(3.3)

Thông thường các DNBH sẽ sử dụng chỉ tiêu để giúp Doanh nghiệp xác định việc
phân phối nguồn lực giành cho giám định đã hợp lý chưa, có cần điều chỉnh tăng giảm
nguồn lực cho công tác giám định hay không. Vì thực tế tại các DNBH hiện nay số lượng cán
bộ kiêm nhiệm vừa khai thác vừa giám định vừa bồi thường chiếm tỷ trọng rất lớn. Bộ phận
chuyên trách giám định chiếm tỷ trọng rất nhỏ, bộ phận này thậm chí chỉ có tại một số Công
ty tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng…
2. Tỷ lệ tồn đọng chưa giám định trong kỳ. Tỷ lệ này phản ánh số vụ khiếu nại đòi bồi
thường còn tồn đọng lại chưa được giải quyết trong kỳ trong tổng số tai nạn rủi ro cần phải
được giám định trong kỳ. Tương tự như chỉ tiêu (3.3), chỉ tiêu này dùng để đánh giá mức độ
đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
TTĐ =

Số vụ khiếu nại tồn đọng chưa giám định trong kỳ
---------------------------------------------------------------------- x 100 (3.4)
Số vụ khiếu nại cần phải giám định trong kỳ

Bất cứ một DNBH nào cũng đều không mong muốn có tỷ lệ tồn đọng trong giải quyết
giám định. Tuy nhiên, nhiên việc tồn tại tỷ lệ tồn đọng gần như là điều đương nhiên, do nó
còn phụ thuộc vào các yếu chủ quan và khách quan:
- Khách quan:
+ Trong nguyên tắc chung về giám định tổn thất của các DNBH thì để đảm bảo chất lượng
dịch vụ việc giám định phải tiến hành sớm nhất sau khi nhận được thông tin tai nạn, thông
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thường theo quy định chung là 5 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất chủ xe phải khai báo tai nạn. Tuy nhiên có
nhiều trường hợp chủ xe chưa khai báo tai nạn theo quy định nên chưa tiến hành giám định được hoặc đòi bồi
thường vào các ngày cuối năm hay tổn thất xảy ra dồn dập vào những ngày này nên chưa thể giám định được.
+ Có những vụ chưa thể giám định ngay được do lý do khách quan như xe bị công an thu giữ, xe bị rơi xuống
vực hay chìm xuống sông chưa vớt lên được…
- Chủ quan:
+ DNBH chưa có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu giám định. Có thể do nguyên nhân DNBH không đủ cán
bộ để giám định kịp thời. Cũng có thể do nguyên nhân việc bố trí lực lượng cán bộ giám định chưa hợp lý theo
từng vùng (có vùng nhiều so với nhu cầu, có vùng lại ít so với nhu cầu). Cũng có thể do nguyên nhân, năng lực
của giám định viên chưa đáp ứng được yêu cầu nên nhiều trường hợp lẽ ra chỉ cần giám định một lần là xác định
ra nguyên nhân thì phải giám định nhiều lần.
Cũng như chỉ tiêu (3.4), tỷ lệ tồn đọng không thể bằng 0 được do những nguyên nhân khách quan. Loại trừ
những nguyên nhân khách quan, các DNBH cần xem xét đến những nguyên nhân chủ quan để đưa ra những
giải pháp hợp lý để giám tỷ lệ tồn đọng.
3. Tỷ lệ số vụ tai nạn đã được giải quyết bồi thường. Tỷ lệ này phản ánh số vụ tai nạn đã được hoàn thành việc
bồi thường trong tổng số tai nạn phải bồi thường trong kỳ.
Số vụ tai nạn rủi ro đã giải quyết bồi thường trong kỳ
TGQBT = ---------------------------------------------------------------------------Số vụ tai nạn rủi ro cần phải bồi thường trong kỳ

x 100 (3.5)

Tương tự như chỉ tiêu (3.3) và (3.4) chỉ tiêu này cũng cần quan tâm đến các yếu tố chủ quan và khách quan
ảnh hưởng đến việc giải quyết bồi thường. Chỉ tiêu này phản ánh năng lực cũng như nguồn lực của bộ phận bồi
thường đã đáp ứng yêu cầu không. Tỷ lệ này càng lớn thì chứng tỏ năng lực cũng như nguồn lực của bộ phận
bồi thường càng tốt và ngược lại nếu tỷ lệ này thấp dưới một mức mà DNBH đánh giá có thể gây ảnh hưởng đến
uy tín, chất lượng dịch vụ của DNBH, thì DNBH nên có hành động rà soát, xem xét cải tiển nhằm đảm bảo chất
lượng bồi thường cũng như hoạt động của bộ phận bồi thường.
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4. Tỷ lệ tồn đọng chưa bồi thường trong kỳ.
Số vụ tai nạn rủi ro chưa được bồi thường trong kỳ
TTĐBT = ------------------------------------------------------------------------- x 100 (3.6)
Số vụ tai nạn rủi ro cần phải bồi thường trong kỳ
Các DNBH thường sử dụng chỉ tiêu này để:
- Các DNBH cần nắm tỷ lệ tồn đọng để tính toán kết quả kinh doanh cũng như để tính dự phòng bồi thường.
- Kiểm soát công tác giải quyết bồi thường: Tỷ lệ này nếu lớn chứng tỏ công tác giải quyết bồi thường của DNBH còn
chậm. DNBH cần đưa ra biện pháp cải tiến nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường, tăng tính cạnh tranh trong
hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
5. Tỷ lệ số vụ phải giám định lại. Tỷ lệ này phản ánh số vụ tai nạn phải giám định lại trong tổng số các vụ tai nạn đã
được giám định trong kỳ.
Số vụ tai nạn rủi ro giám định lại trong kỳ
TGĐL = -------------------------------------------------------------- x 100 (3.7)
Số vụ tai nạn rủi ro đã giám định trong kỳ
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Nếu như các chỉ tiêu phía trên phần nào phản ánh việc đáp ứng của các nguồn lực đối với công tác giám định về mặt
lượng, thì chỉ tiêu này phản ảnh chủ yếu việc đáp ứng của các nguồn lực đối với công tác giám định về mặt chất. Ngoài
những vụ việc phải giám định lại do nghi ngờ có trục lợi bảo hiểm (số vụ giám định lại do nghi ngờ trục lợi bảo hiểm
thường rất ít không đáng kể, trục lợi liên quan đến điều tra, xác minh nhiều hơn), thì tỷ lệ giám định lại do các nguyên
nhân khác cũng là một yếu tố rất đáng quan tâm. Giám định lại có thể do nguyên nhân chủ quan là do năng lực của giám
định viên không ghi nhận đầy đủ tổn thất phát sinh; do phương tiện giám định chưa đáp ứng được yêu cầu hoặc tổn thất
quá phức tạp mà giám định lần đầu không thể bao quát hết được thiệt hại, chỉ có trong quá trình sửa chữa mới phát hiện
nốt những tổn thất còn lại nên cần phải giám định lại; giám định lại có thể do nghi ngờ do nguyên nhân gây ra tổn thất
do lỗi kỹ thuật (do nhà sản xuất) không thuộc phạm vi bảo hiểm… Trong chỉ tiêu này thì năng lực của giám định viên
đóng vai trò quan trọng, vì nếu giám định viên có trình độ và làm thật kỹ thì sẽ không dẫn đến việc phải giám định lại (kể
cả trong trường hợp nghi ngờ có trục lợi bảo hiểm). Nếu tỷ lệ này càng lớn thì chứng tỏ công tác giám định cần phải xem
xét lại. DNBH sẽ phải tiến hành xem xét lại quy trình giám định xem có khâu nào còn bất cập hay không để hành sửa đổi
quy trình, hay đánh giá lại chất lượng giám định viên, chất lượng các bên thứ 3 như các nhà cung ứng: xưởng sữa chữa
xe ô tô,… và các biện pháp khác như áp dụng công nghệ kỹ thuật cao, chuyên môn hóa lại bộ phận giám định, đồng
thời áp dụng các biện pháp hành chính khác như sử dụng cơ chế thưởng phạt để giảm thiểu số vụ phải giám định lại.
6. Tỷ lệ số vụ tai nạn rủi ro bồi thường sai sót trong kỳ: Tỷ lệ này phản ánh số vụ bồi thường sai sót trong tổng số vụ
tai nạn phát sinh đã bồi thường trong kỳ.
TBTSS =

Số vụ tai nạn rủi ro bồi thường sai sót trong kỳ
-------------------------------------------------------------------Số vụ tai nạn rủi ro đã bồi thường trong kỳ

x 100 (3.8)

7. Tỷ lệ số tiền bồi thường sai sót trong kỳ: Tỷ lệ này phản ánh số tiền bồi thường sai sót trong kỳ trong tổng số tiền
bồi thường trong kỳ.
TSTBTSS =

Số tiền bồi thường sai sót trong kỳ
-------------------------------------------------------------- x 100 (3.9)
Số tiền đã bồi thường trong kỳ

Ý nghĩa của tỷ lệ trong công thức (3.8) và (3.9) nói lên chất lượng của công tác giải quyết bồi thường của DNBH. Số vụ
bồi thường sai sót và Số tiền bồi thường sai sót thường do các lý do sau:
- Sai sót về mặt kỹ thuật: trong khâu mua sắm vật tư sửa chữa hay thay thế, do trình độ của cán bộ giải quyết bồi
thường kém không nắm bắt đầy đủ thông tin thị trường, không đàm phán tốt phương án giá với khách hàng hay xưởng
sửa chữa nên phải chấp nhận mua vật tự với giá cao hơn so với giá trị thực của nó. Khi có bộ phận quản lý đi kiểm tra thì
phát hiện giá này không đúng với thực tế.
- Sai sót về phạm vi: Có những bộ phận tổn thất của xe không thuộc phạm vi bảo hiểm nhưng cán bộ giải quyết bồi

thường vẫn đưa nó vào số tiền bồi thường. Ví dụ: Chủ xe mua bảo hiểm thân vỏ, tổn thất xảy ra bao gồm các bộ phận thân
vỏ thuộc phạm vi bảo hiểm còn có các bộ phận không thuộc phạm vi bảo hiểm như hỏng động cơ, nhưng cán bộ bồi thường
lại tính cả phần hỏng động cơ đó vào giải quyết bồi thường.
- Sai sót do tính toán: số tiền bồi thường không đúng so với số tiền tổn thất do nguyên nhân cán bộ bồi thường tính nhầm
hoặc do bồi thường phải tính khấu hao lại không tính khấu hao, hoặc bồi thường có khấu trừ lại không tính khấu trừ.
- Sai sót do cố tình: Do nguyên nhân trục lợi bảo hiểm.
8. Số vụ từ chối bồi thường: là những vụ khiếu nại đã được giải quyết. Những vụ từ chối bồi thường có thể do nguyên
nhân vụ khiếu nại đó không thuộc phạm vi bảo hiểm như: rủi ro không thuộc phạm vi bảo hiểm (như mất cắp bộ phận), tổn
thất xảy ra khi giấy chứng nhận bảo hiểm đã hết hiệu lực; giấy tờ không hợp lệ: như giấy phép lái xe không có, đăng kiểm
hết hạn… hoặc do nguyên nhân trục lợi bảo hiểm.
9. Số tiền từ chối bồi thường trong kỳ: phản ánh số tiền tiết kiệm được cho Công ty bảo hiểm đối với rủ ro phát sinh do
thực hiện công tác quản lý rủi ro. Công tác quản lý rủi ro càng tốt thì số tiền tiết kiệm được sẽ càng nhiều, còn nếu Công tác
quản lý rủi ro của DNBH kém thì số tiền tiết kiệm sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DNBH, thậm chí làm tăng tỷ lệ
bồi thường ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới.
10. Tỷ lệ bồi thường:
TBT =

Số tiền bồi thường trong kỳ
-----------------------------------------------Doanh thu phí bảo hiểm trong kỳ

x 100 (3.10)

Tỷ lệ này một phần nào phản ánh chất lượng giám định bồi thường ảnh hưởng đến hiệu của hoạt động kinh doanh bảo
hiểm. Các DNBH có thể dựa vào tỷ lệ này để nhận định phần nào về công tác quản lý rủi ro của Công ty là tốt hay xấu nếu
so với mặt bằng chung của thị trường.
Vấn đề trục lợi bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm vật chất xe cơ giới trên thế giới cũng như Việt Nam là không thể tránh khỏi.
Theo thống kê trên thế giới tỷ lệ trục lợi khoảng 25 – 30% trên tổng số vụ đòi giải quyết bồi thường. Vấn đề là các DNBH
phải có biện pháp quản lý rủi ro, duy trì tỷ lệ này bao nhiêu để không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của
DNBH. Để đánh giá Công tác phòng chống trục lợi cần tính một số chỉ tiêu sau:
11. Tỷ lệ số vụ tai nạn rủi ro bị trục lợi trong kỳ.
TTL/BT =

Số vụ tai nạn rủi ro trục lợi bị phát hiện trong kỳ
-------------------------------------------------------------------- x 100 (3.11)
Số vụ tai nạn rủi ro đã bồi thường trong kỳ

Tỷ lệ này phản ảnh số vụ trục lợi bị phát hiện trên Số vụ đã bồi thường trong kỳ. DNBH có thể so sánh tỷ lệ này với mức
bình quân của thế giới để đánh giá khả năng phát hiện trục lợi của mình đã đến mức nào.
12. Tỷ lệ nghi ngờ trục lợi bị trục lợi trong kỳ:
TNNTL/BT =

Số vụ tai nạn rủi ro nghi ngờ trục lợi trong kỳ
-------------------------------------------------------------------- x 100 (3.12)
Số vụ tai nạn rủi ro đã bồi thường trong kỳ

13. Tỷ lệ phát hiện trục lợi trong kỳ:
TTL/NNTL =

Số vụ tai nạn rủi ro trục lợi bị phát hiện trong kỳ
-------------------------------------------------------------------- x 100 (3.13)
Số vụ tai nạn rủi ro nghi ngờ trục lợi trong kỳ

Các chỉ tiêu (3.12) và (3.13) thể hiện khả năng nhạy bén với trục lợi bảo hiểm của đội ngũ cán bộ làm công tác giám định
– bồi thường. Số vụ nghi ngờ trục lợi và Số vụ phát hiện trục lợi càng gần nhau thì thể hiện trình độ của cán bộ giải quyết
công tác giám định – bồi thường càng tốt, vì đã nghi ngờ trục lợi lại phát hiện được trục lợi là rất tốt. Số vụ nghi ngờ là số vụ
có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm, cần phải xác minh. Nó thể hiện kinh nghiệm và trình độ của cán bộ, một dấu hiệu nhỏ cũng
có thể phán đoán trục lợi. Ví dụ: Ngày mua bảo hiểm và ngày tổn thất gần nhau; xe chưa mua bảo hiểm bao giờ tự nhiên
mua bảo hiểm thân vỏ…
14. Sự hài lòng của khách hàng: Mức độ hài lòng khách cũng là một trong những chỉ tiêu rất đáng quan tâm. Để đánh
giá được sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ nói chung cũng như bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói riêng thì
DNBH cần phải tiền hành điều tra khách hàng để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về sự hài lòng của khách hàng, làm cơ
sở cho các việc hoạch định chiến lược cạnh tranh, cải tiến chất lượng dịch vụ. n
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ThS. PHÍ THỊ QUỲNH NGA
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Trục lợi bảo hiểm trong lĩnh
vực bảo hiểm con người

Trục lợi bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm con
người (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe)
trên phạm vi toàn thế giới nói chung và tại thị
trường Việt Nam nói riêng đang diễn ra ngày
càng nhiều với những hình thức và thủ đoạn đa
dạng, tinh vi hơn trước.

T
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rục lợi bảo hiểm trong lĩnh
vực bảo hiểm con người
(bảo hiểm nhân thọ, bảo
hiểm sức khỏe) trên phạm
vi toàn thế giới nói chung
và tại thị trường Việt Nam nói riêng
đang diễn ra ngày càng nhiều với
những hình thức và thủ đoạn đa
dạng, tinh vi hơn trước. Điều này đã
ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát
triển lành mạnh của thị trường, gây
không ít khó khăn, thiệt hại cho các
doanh nghiệp bảo hiểm cũng như
gây thiệt hại cho những khách hàng
bảo hiểm trung thực.
Trong phạm vi bài viết này, chúng
tôi tổng kết về các hành vi trục lợi
bảo hiểm, dấu hiệu nhận diện trục
lợi bảo hiểm, đề cập đến những khó
khăn trong việc phòng chống trục
lợi bảo hiểm của các doanh nghiệp
bảo hiểm trên thị trường Việt Nam,
đặc biệt là của Bảo Việt Nhân thọ, từ
đó đề xuất những giải pháp và kiến
nghị nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm
trong lĩnh vực bảo hiểm con người.

Các hành vi trục lợi bảo hiểm
trong bảo hiểm con người

Các hành vi trục lợi bảo hiểm trong
lĩnh vực bảo hiểm con người được
thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau
nhưng tựu trung lại có hai nhóm hành
vi là: (1) Che giấu, làm sai lệch thông
tin khi yêu cầu tham gia bảo hiểm, (2)
Gian lận để được giải quyết quyền lợi
bảo hiểm.
Đối với nhóm hành vi thứ nhất, phần
lớn thể hiện ở việc: Người bệnh đã bị
chẩn đoán và/hoặc điều trị các bệnh
như ung thư, bệnh tim, viêm gan, tiểu
đường, bị tâm thần/động kinh, HIV,
AIDS… hay bị nghiện ma túy hoặc

hóa hồ sơ chứng từ yêu cầu giải quyết
quyền lợi bảo hiểm (bồi thường), bị tử
vong do bệnh trong thời gian bảo hiểm
tạm thời (đối với bảo hiểm nhân thọ)
hoặc trong vòng 12 tháng (đối với các
hợp đồng có áp dụng thời gian chờ 12
tháng) kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm
phát sinh hiệu lực nhưng lại lập hồ sơ
chết do tai nạn sinh hoạt, ngã xuống
giếng, chết đuối; …tạo dựng sự kiện
bảo hiểm giả (tạo dựng sự kiện người
được bảo hiểm tử vong không có thật,
xây mộ giả, tạo hiện trường tai nạn giao
thông giả…).

Các dấu hiệu nhận diện về trục
lợi bảo hiểm

mượn thẻ bảo hiểm y tế/chứng minh
nhân dân của người khác để khám,
chữa bệnh hiểm nghèo (ung thư,
viêm gan, tim…) sau đó mới yêu cầu
mua bảo hiểm; Người bệnh không
kê khai các thông tin quan trọng liên
quan đến thói quen (như uống rượu,
hút thuốc), sức khoẻ, tài chính…
trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Các
thông tin che giấu hoặc bị làm sai
lệch này thường là các thông tin rất
quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp
đến việc đánh giá rủi ro trước khi chấp
nhận bảo hiểm của các công ty bảo

hiểm. Theo đó, nếu biết trước được
các thông tin này tại thời điểm đánh
giá hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, các công
ty bảo hiểm sẽ ra quyết định từ chối
chấp nhận bảo hiểm, trì hoãn chấp
nhận bảo hiểm hay chấp nhận bảo
hiểm nhưng kèm theo các điều kiện
bổ sung (như áp dụng phí phụ trội,
thời gian chờ hay loại trừ/giới hạn
phạm vi bảo hiểm). Với nhóm hành
vi này, thường chỉ phát hiện khi sự
kiện rủi ro đã xảy ra và để tìm được
bằng chứng từ chối giải quyết quyền
lợi bảo hiểm, các công ty bảo hiểm

đều mất rất nhiều thời gian, tốn kém
chi phí.
Đối với nhóm hành vi thứ hai, thường
biểu hiện ở việc người được bảo hiểm
bị bệnh tật thông thường chưa đến
mức phải điều trị nội trú (như viêm kết
mạc, viêm khớp, viêm phế quản…)
nhưng lại nhập viện hoặc kéo dài thời
gian điều trị để hưởng quyền lợi bảo
hiểm nằm viện; giả mạo hồ sơ y tế để
yêu cầu chi trả bảo hiểm (không nằm
viện, không bệnh tật nhưng lại móc nối
với bác sỹ, cơ sở khám chữa bệnh để
làm khống hồ sơ bệnh án hoặc tự lập
giấy ra viện giả, bệnh án giả…), hợp lý

Theo sự tổng hợp, thống kê của
các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị
trường cũng như của Bảo Việt Nhân
thọ, hành vi trục lợi bảo hiểm trong
bảo hiểm con người thường bộc lộ ở
những dấu hiệu đặc trưng sau:
- Người được bảo hiểm bị tử vong
do bệnh trong vòng 24 tháng sau khi
hợp đồng phát sinh hiệu lực hoặc bị tử
vong do tai nạn sinh hoạt trong thời
hạn bảo hiểm tạm thời (đối với bảo
hiểm nhân thọ).
- Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi
bảo hiểm/bồi thường đối với rủi ro
tử vong do tai nạn sinh hoạt tại gia
đình, hàng xóm và gia đình khách
hàng thường không thông báo sớm
cho Công ty bảo hiểm hay cơ quan có
thẩm quyền, thậm chí nhanh chóng
xóa hết dấu vết hiện trường nơi được

thông báo là xảy ra tai nạn.
- Một khách hàng mua bảo hiểm
nhân thọ tại nhiều Công ty bảo hiểm
hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo
hiểm tại cùng một công ty bảo hiểm.
- Tham gia bảo hiểm với mức trách
nhiệm cao so với khả năng tài chính và
nhu cầu bảo hiểm hợp lý.
- Người được bảo hiểm bị bệnh
thông thường nhưng thời gian nằm
viện kéo dài hoặc thường xuyên yêu
cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nằm
viện đối với cùng một bệnh hoặc trên
hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo
hiểm ghi là nằm viện nhưng khi kiểm
tra tại đơn vị công tác vẫn chấm công
đi làm đầy đủ trong khoảng thời gian
nằm viện đó.
- Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi
bảo hiểm có những thông tin mâu
thuẫn hoặc không hợp lý về thời gian,
địa điểm, diễn biến, nguyên nhân xảy
ra rủi ro.
- Nhiều yêu cầu giải quyết quyền lợi
bảo hiểm phát sinh từ một khách hàng
hoặc từ một gia đình khách hàng hoặc
nhiều hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền
lợi bảo hiểm phát sinh từ một bệnh
viện/bác sỹ, một khu vực địa lý, một cơ
quan, tổ chức hay nhóm khách hàng
của một đại lý bảo hiểm với những
nguyên nhân rủi ro tương tự nhau
như: bị tử vong tai nạn sinh hoạt, chết
đột ngột tại nhà, ngã xuống giếng,
xuống ao, bị thương tật và/hoặc phải
nhập viện điều trị do bị chó cắn, viêm
phế quản,…
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Những khó khăn trong việc
phòng chống trục lợi bảo hiểm
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Hiện tại việc phòng chống trục lợi
bảo hiểm trong bảo hiểm con người
của các Công ty bảo hiểm còn gặp rất
nhiều khó khăn xuất phát từ:
- Quy định liên quan của pháp luật
còn thiếu, chồng chéo và chưa thực
sự rõ ràng. Theo đó, nhiều trường
hợp phát hiện khách hàng có dấu
hiệu trục lợi bảo hiểm nhưng doanh
nghiệp bảo hiểm không thể thu thập
được bằng chứng do hiện chưa có quy
định rõ ràng cho phép doanh nghiệp
bảo hiểm được quyền yêu cầu các cơ
quan đang lưu giữ hồ sơ (cơ sở khám
chữa bệnh, cơ sở cai nghiện, công
an…) cung cấp bằng chứng. Đối với
cùng một hành vi lừa dối của khách
hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm lại
có sự áp dụng Luật kinh doanh bảo
hiểm để giải quyết theo hai cách khác
nhau: Đình chỉ thực hiện hợp đồng,
không giải quyết quyền lợi bảo hiểm
và không hoàn phí bảo hiểm (Điều 19)
hoặc Xử lý hợp đồng vô hiệu – hoàn
phí bảo hiểm (Điều 22).
- Xử lý hành vi trục lợi bảo hiểm hiện
nay mới chỉ dừng lại ở việc Công ty
bảo hiểm từ chối chi trả tiền bảo hiểm
mà chưa được các cơ quan Nhà nước
áp dụng các biện pháp chế tài xử lý
hành chính hay truy cứu trách nhiệm
hình sự mặc dù hoàn toàn có thể căn
cứ vào hệ thống pháp luật hành chính,
pháp luật hình sự hiện hành để giải
quyết tùy theo mức độ vi phạm.
- Cơ quan tư pháp, đặc biệt là các
thẩm phán trong quá trình xét xử
những vụ tranh chấp về bảo hiểm
chưa hiểu đúng về hợp đồng bảo
hiểm nhất là hợp đồng bảo hiểm nhân
thọ, thường viện dẫn sai luật đặc biệt
là không viện dẫn Luật kinh doanh
bảo hiểm mà chỉ căn cứ vào Bộ luật
dân sự và theo sự suy luận của mình
để giải quyết nên thường đưa ra các
kết luận thiếu khách quan, công bằng,
gây thiệt hại cho doanh nghiệp bảo
hiểm. Nhiều cán bộ tư pháp cấp xã
chưa tuân thủ pháp luật trong việc
chứng thực chữ ký (chứng thực chữ ký
khống, người xin chứng thực chữ ký
trên giấy ủy quyền nhận quyền lợi bảo
hiểm không ký tên trước mặt Người

Quy định liên quan của pháp luật còn thiếu,
chồng chéo và chưa thực sự rõ ràng.
chứng thực nhưng vẫn thực hiện
chứng thực), cấp giấy chứng tử, xác
nhận thông tin về nhân khẩu, nhân
thân… thường chỉ căn cứ vào lời khai
của công dân mà không thực hiện các
nghiệp vụ điều tra, xác minh theo quy
định.
- Hệ thống quản lý và lưu trữ hồ
bệnh án tại các bệnh viện, trung tâm
y tế chưa được chú trọng đầu tư nên
việc thực hiện còn mang tính thủ
công, lạc hậu, tình trạng thất lạc bệnh
án khám chữa bệnh của bệnh nhân
vẫn tồn tại khá phổ biến. Do đó, việc
tra cứu, trích sao bản án liên quan đến
bệnh nhân là người được bảo hiểm
của các cán bộ làm công tác xác minh
rất khó khăn và mất nhiều thời gian,
chưa kể đến một số bệnh viện còn
thiếu sự hợp tác và hỗ trợ các công ty
bảo hiểm.
- Nhiều bệnh viện, bác sỹ và các cán
bộ làm công tác y tế còn chưa tuân
thủ đúng đạo đức nghề nghiệp trong
việc khám chữa bệnh,… thậm chí là
tiếp tay với người bệnh tìm mọi cách
trục lợi bảo hiểm để thu lợi cho mình,
cụ thể như: thỏa thuận với khách hàng
làm nhiều các thủ tục xét nghiệm, siêu
âm, chụp X-Quang không cần thiết
đối với người bệnh, cho phép khách

hàng nhập viện hoặc kéo dài thời gian
nằm viện.
- Một số trường hợp có sự câu kết,
giúp đỡ của đại lý và/hoặc nhân viên
của công ty bảo hiểm với khách hàng
trong việc tư vấn cho khách hàng hợp
lý hóa hồ sơ, chứng từ để được nhận
tiền bảo hiểm rủi ro.
- Nhiều đại lý thực hiện khai thác bảo
hiểm đối với những người không đủ
tiêu chuẩn về tuổi, sức khỏe để được
chấp nhận bảo hiểm, thậm chí đã biết
khách hàng bị bệnh trọng vẫn tiếp cận
thuyết phục mua bảo hiểm. Bên cạnh
đó, áp lực cạnh tranh buộc các doanh
nghiệp bảo hiểm phải nới lỏng tiêu
chuẩn chấp nhận bảo hiểm, qua đó
tạo lỗ hổng cho trục lợi bảo hiểm.

Đề xuất giải pháp và kiến nghị:

Để đảm bảo sự phát triển minh bạch
của thị trường bảo hiểm, bảo vệ quyền
lợi hợp pháp và giảm thiểu thiệt hại
cho khách hàng tham gia bảo hiểm
trung thực cũng như cho các công ty
bảo hiểm, chúng tôi tổng hợp, đề xuất
các giải pháp và kiến nghị sau:
Về phía doanh nghiệp bảo hiểm:
+ Nâng cao chất lượng tuyển dụng
đại lý bảo hiểm, cán bộ làm công tác
đánh giá rủi ro (đặc biệt là Công ty bảo

hiểm nhân thọ), giám định xác minh
và giải quyết quyền lợi bảo hiểm (đặc
biệt là đối với Công ty bảo hiểm phi
nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe);
+ Tăng cường đào tạo cho đại lý
bảo hiểm về quy trình khai thác bảo
hiểm, đạo đức nghề nghiệp của đại
lý cũng như các quy định pháp luật
liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và
hoạt động đại lý bảo hiểm;
+ Xử lý nghiêm khắc đối với những
đại lý có hành vi vi phạm đạo đức
nghề nghiệp bằng cách truy thu hoa
hồng và tiền thưởng, yêu cầu bồi
thường thiệt hại, chấm dứt hợp đồng
đại lý và kiến nghị các cơ quan có
thầm quyền xử phạt vi phạm hành
chính, hình sự tuỳ theo mức độ vi
phạm;
+ Chú trọng công tác thẩm định
hồ sơ yêu cầu tham gia bảo hiểm
trước khi ra quyết định chấp nhận
bảo hiểm (thẩm định sức khỏe, thẩm
định tài chính, mối quan hệ giữa đại
lý bảo hiểm và khách hàng, mối quan
hệ giữa bên mua bảo hiêm và người
được bảo hiểm…);
+ Tích cực đào tạo chuyên sâu về
công tác nghiệp vụ cho các cán bộ
thực hiện công tác giám định xác
minh và giải quyết quyền lợi bảo
hiểm;
+ Tích cực sử dụng sự trợ giúp của
nhà tái bảo hiểm, các tổ chức cung
cấp dịch vụ liên quan và các cơ quan
chức năng trong công tác chấp nhận
bảo hiểm và giám định xác minh;
+ Thúc đẩy phát triển các kênh
khai thác bảo hiểm khác ngoài lực
lượng đại lý bảo hiểm cá nhân (kênh
khai thức trực tiếp, thông qua môi
giới bảo hiểm hay ngân hàng) trong
đó với Công ty bảo hiểm nhân thọ
cần phát triển khai thác thông qua
kênh ngân hàng bởi hầu hết nhân
viênngân hàng là những người được
đào tạo bải bản, trình độ hiểu biết
pháp luật khá cao, đã có nguồn thu
nhập cố định từ hoạt động ngân
hàng và đặc biệt là việc khai thác bảo
hiểm của họ lại chịu sự giám sát trực
tiếp của ngân hàng nên mức độ rủi
ro cho các doanh nghiệp bảo hiểm
có thể thấp hơn;
+ Tăng cường quan hệ hợp tác với

các công ty bảo hiểm khác, các cơ
quan chức năng để chia sẻ thông tin,
kinh nghiệm phòng chống trục lợi
bảo hiểm; thiết lập hệ thống thông
tin phòng chống trục lợi bảo hiểm
và có chính sách thưởng cho những
người phát hiện và cung cấp thông
tin cho công ty bảo hiểm về những
trường hợp trục lợi bảo hiểm.
Về phía Hiệp hội Bảo hiểm:
+ Xây dựng nguyên tắc xử lý trục
lợi bảo hiểm chung áp dụng cho các
doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng:
áp dụng thống nhất một chế tài xử
lý với khách hàng theo Điều 19 Luật
kinh doanh bảo hiểm, không tuyển
dụng đại lý đã vi phạm đạo đức nghề
nghiệp bị đưa vào danh sách đen;
+ Phối hợp với cơ quan tư pháp tổ
chức các cuộc hội thảo, đào tạo cho
các cán bộ tòa án, cán bộ tư pháp
về bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm
sức khỏe cũng như các quy định
của pháp luật có liên quan đến hoạt
động của công ty bảo hiểm, đại lý
bảo hiểm; cung cấp miễn phí các văn
bản pháp luật và tài liệu về bảo hiểm
nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe cho
các cán bộ ngành Tòa án để họ hiểu
thêm và tuân thủ đúng pháp luật khi
thực hiện công việc;
+ Thường xuyên cập nhật và thông
tin cho tất cả các công ty bảo hiểm
về những trường hợp trục lợi bảo
hiểm, tình trạng trục lợi bảo hiểm để
cùng trao đổi, tìm ra các giải pháp xử
lý kịp thời;
+ Phối hợp với các cơ quan truyền
thông để xây dựng các chương trình
tuyên truyền, chuyên mục tư vấn, hỏi
đáp về thủ tục tham gia bảo hiểm,
thực hiện hợp đồng bảo hiểm con
người và các quy định của pháp luật
có liên quan trên các phương tiện
thông tin đại chúng để nâng cao

nhận thức của người dân và hạn chế
việc trục lợi bảo hiểm.
Về phía Bộ Tài chính và các cơ
quan Nhà nước khác:
+ Nghiên cứu và thực hiện sửa đổi,
bổ sung các quy định của pháp luật
có liên quan đến hoạt động bảo
hiểm con người, cụ thể là: tăng mức
phạt hành chính đối với hành vi trục
lợi bảo hiểm, tước quyền hành nghề
đại lý vĩnh viễn đối với những đại
lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp,
nghiêm cấm các doanh nghiệp bảo
hiểm tuyển dụng đại lý đã bị đưa vào
danh sách đen, bổ sung tội danh độc
lập về trục lợi bảo hiểm trong Bộ luật
hình sự, quy định các cơ sở khám
chữa bệnh, cai nghiện, công an, tư
pháp… phải cung cấp các tài liệu,
chứng cứ, thông tin liên quan đến
người được bảo hiểm cho các doanh
nghiệp bảo hiểm theo yêu cầu, bổ
sung quy định cho phép các công
ty bảo hiểm được quyền yêu cầu cơ
quan giám định pháp y giám định tử
thi để xác định nguyên nhân chết của
người được bảo hiểm;
+ Thực hiện các chương trình tuyên
truyền pháp luật để nâng cao nhận
thức và ý thức của người dân khi
tham gia bảo hiểm;
+ Đề nghị Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở
khám, chữa bệnh thực hiện quản lý
chặt chẽ khâu tiếp nhận bệnh nhân
đến khám chữa bệnh nhằm tránh
trường hợp người bệnh mượn thẻ
bảo hiểm y tế, chứng minh nhân
dân của người khác để khám bệnh,
thực hiện khám chữa bệnh đúng quy
định của pháp luật và đạo đức nghề
nghiệp, phát triển hệ thống lưu trữ
hồ sơ khám, chữa bệnh của bệnh
nhân một cách khoa học và đầy đủ;
+ Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức tập
huấn chuyên sâu cho các cán bộ
tòa án đặc biệt là thẩm phán về
hợp đồng bảo hiểm đặc biệt là việc
vận dụng pháp luật trong việc giải
quyết tranh chấp về hợp đồng bảo
hiểm, tập huấn và chấn chỉnh cán
bộ tư pháp cấp xã trong việc thực
hiện đúng các trách nhiệm của mình
trong việc chứng thực giấy ủy quyền,
cấp giấy chứng tử, xác nhận thông
tin về nhân thân của khách hàng…n
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Quản lý trải nghiệm khách hàng:

Con đường từ hài lòng
đến trung thành
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Trong bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính - Bảo hiểm, số 01/2012 với tiêu đề
“Quản lý kỳ vọng của khách hàng”, tác giả đã đề cập đến những cách thức
quản lý kỳ vọng của khách hàng. Đó là các biện pháp giúp công ty đảm bảo
rằng khách hàng biết công ty có thể cung cấp được những gì, đồng thời qua
đó công ty cũng biết được họ kỳ vọng ra sao. Tất cả những hoạt động này
đều nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và
dịch vụ mà công ty cung cấp. Đây là lý do giải thích tại sao các công ty sẵn
sàng đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tiến hành các cuộc
khảo sát về mức độ hài lòng cũng như nhu cầu của của khách hàng.

T

uy nhiên, hầu hết các cuộc
khảo sát tốn kém này đều
gặp phải một vấn đề lớn,
đó là: khách hàng thường
chỉ trả lời “hài lòng” hoặc
“không hài lòng”, mà không cho bạn
biết nhiều về trải nghiệm của họ trong
những giao dịch của họ với công ty
cũng như trải nghiệm của họ qua các
hình ảnh, hoạt động, cách hành xử…
của công ty. Trong khi, đó chính là
những nhân tố tác động mạnh mẽ
tới lòng trung thành của khách hàng,
hoặc là thúc đẩy họ tiếp tục giao dịch
với công ty trong tương lai và giới
thiệu công ty với người khác; hoặc
ngược lại, khiến họ không bao giờ
quay lại với công ty, đồng thời than
phiền về những trải nghiệm của họ với
nhiều người xung quanh.
Một vấn đề khác nữa nảy sinh: ngay
cả sự “hài lòng” hay “không hài lòng”
của khách hàng (thông tin mà công
ty thu thập được qua các cuộc khảo
sát) cũng là yếu tố luôn luôn thay đổi.
Những gì khiến khách hàng hài lòng
ngày hôm nay có thể sẽ là không đủ
để họ trả lời “hài lòng” trong phiếu
khảo sát mức độ hài lòng của khách
hàng vào thời điểm nào đó trong
tương lai. Do đó, kết quả của các cuộc
khảo sát như vậy chỉ có ý nghĩa ngay
vào thời điểm hiện tại, không có giá trị
lâu dài.
Mặt khác, lòng trung thành của
khách hàng giờ đây đã trở thành một

khái niệm phức tạp vì nó liên quan tới
quá nhiều vấn đề trong mối quan hệ
giữa khách hàng và công ty. Mức độ
trung thành của khách hàng không
chỉ đơn giản phụ thuộc vào việc công
ty có hay không có được các lợi thế về
mức giá/phí, đặc tính, chất lượng và
lợi ích của sản phẩm/dịch vụ, mà hơn
thế nữa, nó còn phụ thuộc vào nhận
thức tâm lý và tình cảm nảy sinh trong
những trải nghiệm của khách hàng.
Nói cách khác, để một khách hàng trở
nên trung thành, trước hết họ cần phải
cảm thấy hài lòng, và tiếp theo, họ cần
có được trải nghiệm tuyệt vời trong
mọi mối liên hệ giữa họ và công ty.
Nếu không có được cả hai điều kiện
trên, thì sẽ xảy ra một thực tế là trong
các cuộc khảo sát, ngay cả những
khách hàng trả lời “hài lòng”, thậm chí
“rất hài lòng” vẫn có thể chuyển sang
sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công
ty khác. Đây chính là vấn đề của lòng
trung thành. Từ đây dẫn tới nhu cầu
về một phương pháp mới giúp hạn
chế hoặc loại bỏ vấn đề trên, từ đó xây
dựng và củng cố lòng trung thành của
khách hàng. Phương pháp đó chính là
quản lý trải nghiệm khách hàng.
Vậy quản lý trải nghiệm khách hàng
là gì? Có gì khác biệt giữa quản lý trải
nghiệm khách hàng với quản lý mối
quan hệ khách hàng? Chúng ta có thể
quản lý trải nghiệm khách hàng thông
qua những kênh nào? Bài viết này sẽ
giúp chúng ta có được câu trả lời.

Để một khách hàng
trở nên trung thành,
trước hết họ cần phải
cảm thấy hài lòng,
và tiếp theo, họ cần
có được trải nghiệm
tuyệt vời trong mọi
mối liên hệ giữa họ và
công ty.

35

SOÁ 3 | 2012
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

Nghieân cöùu trao ñoåi

tên công ty và ngay cả slogan thường
mô tả một cách trực tiếp công dụng,
đặc tính của sản phẩm hoặc phạm vi
hoạt động của công ty. Giờ đây, mọi
thứ đã thay đổi. Tên gọi và slogan
thường hướng đến yếu tố nhân văn
chứ không theo kiểu mô tả “tôi là ai,
tôi làm gì”…

Quản lý trải nghiệm khách hàng
là gì?

Trải nghiệm của khách hàng
(Customer Experience – CX) là tổng
hợp tất cả các trải nghiệm của khách
hàng về công ty, trong suốt thời gian
họ có quan hệ với công ty. Từ giai
đoạn nhận biết (awareness), khám phá
(discover), bị thu hút (attraction), tương
tác (interaction), mua (purchase)… cho
tới ủng hộ (advocacy). Thuật ngữ này
cũng có thể được dùng để nói đến trải
nghiệm về một giao dịch đơn nhất nào
đó.
Theo Giáo sư Bernd Schmitt1 : Quản lý
trải nghiệm khách hàng là việc sử dụng
tập hợp các nguyên tắc, phương pháp
và/hoặc quy trình để quản lý một cách
toàn diện mọi mối liên hệ, tương tác
và giao dịch giữa khách hàng với công
ty, sản phẩm/dịch vụ hoặc nhãn hiệu.
Mục tiêu của quản lý trải nghiệm khách
hàng là chuyển khách hàng từ chỗ hài
lòng (satisfied) đến trung thành (loyal).
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Khác biệt giữa quản lý trải
nghiệm khách hàng với quản lý
quan hệ khách hàng?

Trước đây và cho đến ngày nay, người
ta đề cập nhiều đến thuật ngữ quản
lý quan hệ khách hàng (Customer
Relationship Management – CRM). Gần
đây, thuật ngữ quản lý trải nghiệm
khách hàng (Customer Experience
Management – CEM) dường như được
quan tâm nhiều hơn. Việc phân biệt giữa
hai thuật ngữ này vẫn đang là vấn đề
gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ý kiến
được nhiều người chấp nhận và trở nên
phổ biến đã chỉ ra những sự khác biệt
giữa hai thuật ngữ này như sau:
Xét về lịch sử xuất hiện:
CRM là một thuật ngữ thông dụng
được phát triển trong lĩnh vực IT (công
nghệ thông tin) và thực tế thì CRM hoạt
động được chủ yếu dựa vào công nghệ.
CRM đã có lịch sử tồn tại hàng chục năm
và trở nên nổi tiếng vào những năm 90
của thế kỷ trước.
CEM là một thuật ngữ thông dụng
được phát triển bởi những tổ chức
chuyên nghiên cứu về thị trường. Nó ra
đời muộn hơn CRM.
Xét về phạm vi và đối tượng được
hướng tới:
CRM tập trung vào những gì bên trong

công ty. Mọi hoạt động của CRM đều
hướng tới công ty (company-focused),
nhằm giúp công ty tối ưu hóa các mối
quan hệ với khách hàng theo nghĩa
đem lại lợi ích cho công ty (tối thiểu hóa
chi phí, tối đa hóa lợi ích mà mỗi khách
hàng mang lại).
CEM, ngược lại, tập trung vào những
gì bên ngoài công ty, hay nói cụ thể hơn
là hướng tới khách hàng (customerfocused), nhằm giúp khách hàng có
được những trải nghiệm tốt nhất.
Nói một cách ngắn gọn, theo Steve
Smith (nhà sáng lập GrowthSource
Coaching): CRM là quản lý những gì
quan trọng đối với công ty, CEM là quản
lý những gì quan trọng đối với khách
hàng.
Về thời gian thực hiện: Theo Prem K.
(Quản lý cấp cao của Gamesa, India),
CRM được thực hiện sau bán hàng
(after sale).
CEM được thực hiện cả trước và sau
bán hàng (trải nghiệm của khách hàng
có được ngay cả khi khách hàng chưa
từng mua sản phẩm đó, thậm chí chưa
từng tìm hiểu về công ty hay sản phẩm/
dịch vụ của công ty).

Quản lý trải nghiệm khách hàng
thông qua những kênh nào?

Như khái niệm quản lý trải nghiệm
khách hàng đã được nêu ở phần trên,
khách hàng có được các trải nghiệm
thông qua từng mối liên hệ, tương
tác và giao dịch giữa họ với công ty,
sản phẩm/dịch vụ hoặc nhãn hiệu. Do
đó, khách hàng có thể có trải nghiệm
thông qua rất nhiều kênh khác nhau,
không chỉ thông qua các giao dịch với
công ty mà còn có thể là qua những
hình ảnh, hoạt động và cách ứng xử của
công ty…
Dưới đây là một số kênh trải nghiệm
của khách hàng và tương ứng là những
lưu ý để công ty có thể tạo ra trải
nghiệm tích cực cho khách hàng.
Kênh thứ nhất: Quảng cáo, quan hệ
công chúng (PR).
Đây là những hoạt động được nhiều
người biết đến, do đó công ty cần rất
thận trọng trong triển khai. Một đoạn
quảng cáo phản cảm trên truyền hình
có thể tạo ra trải nghiệm xấu cho
khách hàng: làm giảm mức độ yêu
thích đối với công ty hoặc sản phẩm/
dịch vụ của công ty. Một công ty sản

Bernd Schmitt là Giáo sư tại trường Đại học Columbia, Mỹ. Ông là người tiên phong trong việc đưa ra thuật ngữ Quản lý trải nghiệm khách hàng
và là tác giả cuốn sách nổi tiếng: Customer Experience Management: A Revolutionary Approach to Connecting With Your Customers.
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xuất thực phẩm bí mật thải chất độc
hại vào dòng sông, gây ô nhiễm môi
trường cho những người dân sống
xung quanh, gây chết hàng loạt các
loại thủy sản… khi bị phát hiện thì tìm
cách né tránh trách nhiệm cũng sẽ gặp
phải các phản ứng tiêu cực của công
chúng nói chung và khách hàng nói
riêng, thậm chí công ty có thể bị tẩy
chay và phải đối đầu với nguy cơ phá
sản. Ngược lại, những công ty quan
tâm đến trách nhiệm cộng đồng và
có những khoản đầu tư thích hợp cho
các chương trình vì cộng đồng sẽ được
mọi người biết đến với ấn tượng tốt
đẹp. Nói cách khác, công ty đã tạo ra
được trải nghiệm tích cực của khách
hàng.
Kênh thứ hai: Các yếu tố nhận dạng
như tên gọi, logo, slogan, bảng hiệu.
Tên gọi và slogan của công ty hay
của sản phẩm/dịch vụ phải ngắn gọn,
dễ nhớ và có tác động đến tình cảm
của khách hàng. Ngày nay, tên gọi và
slogan càng được coi trọng hơn trước
đây và ít mang tính “kỹ thuật” như
trước. Cụ thể, trước đây, tên sản phẩm,

Các bảng hiệu của công ty được lắp
đặt ở khắp mọi nơi, trong nhà, ngoài
trời. Tuy nhiên, tại Việt Nam, dường
như các công ty mới chỉ chú ý đến việc
lắp đặt chúng ở càng nhiều địa điểm
thì càng tốt, mà quên mất việc bảo
dưỡng, thay thế hoặc tháo dỡ chúng.
Trên các con đường cao tốc hoặc liên
tỉnh, chúng ta có thể dễ dàng bắt
gặp rất nhiều bảng hiệu quảng cáo,
trong đó có những bảng hiệu bị phai
gần như hết màu, hoặc rách nát, xiêu
vẹo nhưng vẫn không được tháo dỡ.
Thậm chí có công ty treo bảng hiệu
có lồng vào những hình ảnh dành cho
dịp mừng năm mới hoặc Giáng sinh
rồi để “quên”… từ năm này qua năm
khác. Không biết có phải vì lý do tiết
kiệm hay chưa có ý thức về xây dựng
thương hiệu.
Hiện tượng bảng hiệu công ty gắn
với một chương trình khuyến mãi
rầm rộ nhưng đã hết hạn từ lâu mà
vẫn không được dỡ bỏ xem ra khá
phổ biến. Điều này gây nhầm lẫn cho
khách hàng, đồng thời cũng thể hiện
rằng công ty thiếu tính chuyên nghiệp,
và có thể nói là thiếu trách nhiệm
đối với công việc cũng như với khách
hàng.
Do chưa thật sự nghiêm túc trong
vấn đề quản lý, sử dụng logo và các
yếu tố nhận dạng thương hiệu nên
trên thực tế cùng là logo của một công

ty nhưng mỗi nơi một khác, màu sắc
cũng không tuân thủ theo chuẩn mực
của bộ nhận diện thương hiệu. Thậm
chí có người còn tự ý gắn cùng với
logo của công ty những câu slogan “tự
chế”. Điều này hẳn sẽ gây bối rối cũng
như mất niềm tin cho khách hàng.
Tác giả từng có thời gian ngắn làm
việc tại một công ty chuyên in các
bảng quảng cáo cỡ lớn (hàng chục
m2) và được biết có một số công ty
rất quan tâm đến hình ảnh của mình
thông qua các bảng hiệu này. Họ giám
sát chặt chẽ từ khâu thiết kế, chọn
màu sắc cho đến khi in ra phải đảm
bảo chính xác màu sắc, kích cỡ và
khoảng cách. Định kỳ 6 tháng, nhân
viên chuyên phụ trách các bảng quảng
cáo đi chụp ảnh những bảng này để
đảm bảo tình trạng của bảng hiệu (đặc
biệt là màu sắc) luôn đúng tiêu chuẩn,
nếu bị xuống cấp (rách, co dãn, méo
mó) và có sự thay đổi về màu sắc (phai,
nhòe), bảng quảng cáo sẽ được thay
thế ngay. Tuy nhiên, tiếc là không có
nhiều công ty làm được điều này.
Kênh thứ ba: Báo cáo thường niên,
tạp chí, bản tin.
Báo cáo thường niên không chỉ được
nhà đầu tư mà khách hàng cũng rất
quan tâm vì nó thể hiện những kết
quả mà công ty đã đạt được sau một
năm. Các số liệu tích cực cho thấy sự
phát triển của công ty và chứng tỏ
ngày càng có nhiều khách hàng yêu
thích, tin tưởng vào công ty. Bên cạnh
đó, một báo cáo minh bạch, chuyển
tải được khối lượng thông tin đa dạng,
logic và đặc biệt là đáp ứng được các
chuẩn mực kế toán quốc tế sẽ giúp các
nhà đầu tư tin tưởng vào công ty, và sự
minh bạch của báo cáo tài chính cũng
hỗ trợ hoạt động kinh doanh, tạo dựng
lòng tin của khách hàng.
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Một ví dụ điển hình trong năm 2012
về Báo cáo thường niên là báo cáo của
Tập đoàn Bảo Việt. Báo cáo thường
niên của Tập đoàn Bảo Việt sau khi vượt
qua hơn 700 báo cáo của các doanh
nghiệp tại Việt Nam, đã giành giải cao
nhất – Giải Đặc biệt – trong cuộc thi
bình chọn báo cáo thường niên năm
2012 do do Sở Giao dịch Chứng khoán
Tp. Hồ Chí Minh và Báo Đầu tư Chứng
khoán tổ chức. Giải thưởng không chỉ
khích lệ toàn thể cán bộ, nhân viên của
Tập đoàn Bảo Việt nỗ lực hơn nữa trong
hoạt động kinh doanh mà còn góp
phần tạo ra ấn tượng tích cực đối với
công chúng nói chung và khách hàng
nói riêng. Điều này cũng đồng nghĩa
với việc Tập đoàn đã xây dựng được
một trải nghiệm tốt nơi khách hàng.
Bên cạnh báo cáo thường niên, những
ấn phẩm mà công ty phát hành như các
tạp chí và bản tin cũng là kênh tạo trải
nghiệm cho khách hàng. Chúng giúp
công ty chuyển tải tới công chúng nói
chung và khách hàng nói riêng những
thông tin hữu ích có liên quan đến lĩnh
vực mà công ty đang hoạt động, đến
bản thân công ty, đồng thời thể hiện
được kinh nghiệm và uy tín của công ty
trên thị trường. Để làm được điều này,
tạp chí và bản tin cần có những bài viết
thật sự có chất lượng và được trình bày
một cách chuyên nghiệp.
Kênh thứ tư: Các yếu tố hữu hình.
Đó chính là những yếu tố mà khách
hàng có thể nhìn thấy được như: Cách
thiết kế và sắp xếp văn phòng làm việc/
giao dịch, nội thất, trang trí, thiết bị văn
phòng… Giả sử bạn là khách hàng của
một ngân hàng (hoặc của bất kỳ một
công ty cung cấp dịch vụ nào). Khi đến
giao dịch vào thời điểm ngân hàng có
rất đông khách đang chờ đến lượt, bạn
sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ cần gì?
Chắc hẳn là một chỗ ngồi êm ái và thư

giãn, cùng cốc nước mát lạnh, một tờ
báo mới, trong một không gian thoáng
đãng là điều mà bạn mong muốn.
Nhìn xung quanh văn phòng, chắc hẳn
bạn sẽ hài lòng hơn nếu như bàn ghế
được sắp xếp gọn gàng, mới và sạch
sẽ; tường không một vết bẩn; các bảng
điện tử hoạt động tốt và đang cung
cấp những thông tin cập nhật nhất cho
khách hàng. Khi cần điền các thông tin
và ký vào các biểu mẫu của ngân hàng,
bạn sẽ cảm thấy thích thú nếu được
cầm một chiếc bút tốt, có in logo của
ngân hàng, và nếu không có sợi dây
như “lò xo” gắn giữa chiếc bút và bàn
giao dịch thì càng tốt.
Tuy nhiên, điều này không phải lúc
nào cũng có được trong thực tế nếu các
ngân hàng chưa thực sự quan tâm đến
khách hàng. Bước vào một ngân hàng,
bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bức
tường nham nhở vết băng dính vì trước
đó họ dán một thứ gì đó lên, thậm chí
vẫn còn cả những vật dụng trang trí
cho dịp lễ Noel của… năm ngoái; bảng
điện tử thì nét còn nét mất hoặc lúc
sáng lúc tắt; những chiếc bút… hết
mực khiến bạn phải thử hết chiếc này
đến chiếc khác; quầy giao dịch cao nên
nếu không muốn phải đứng chờ thì
khách hàng phải “leo” lên chiếc ghế
cao, điều này rõ ràng quá bất tiện cho
những khách hàng cao tuổi.
Tất cả những yếu tố trên đều đóng
góp vào việc tạo ra trải nghiệm cho
khách hàng, mặc dù nhiều người có
thể cho rằng đó là các chi tiết vụn vặt.
Tuy nhiên, chính những yếu tố đó, nếu
không được quan tâm đúng mức, dần
dần có thể tạo ra cảm xúc tiêu cực. Đó
chính là những trải nghiệm tiêu cực mà
khách hàng không đáng phải nhận.
Kênh thứ năm: Những phương tiện
giao tiếp điện tử.
Trước hết là trang web. Đây là một
kênh giao tiếp rất hữu hiệu với khách
hàng trong thời buổi công nghệ ngày
càng phát triển như hiện nay. Trang
web của công ty cần có nhiều thông
tin hữu ích và cập nhật, được trình bày
hiện đại, rõ ràng, sinh động và trực
quan. Trang web giúp chuyển tải tới
khách hàng thông tin về tình hình hoạt
động của công ty, những chương trình/

sản phẩm/dịch vụ đang triển khai, các
chương trình khuyến mãi và nếu có thể
giúp khách hàng thanh toán trực tuyến
thì lý tưởng. Một trang web tốt chắc
chắn sẽ phải có mục Tìm kiếm (Search)
để khách hàng tiện tra cứu thông tin
cần thiết trong chính trang web đó.
Nếu không có mục Tìm kiếm thì coi như
công ty đã phạm phải một trong những
sai lầm lớn trong thiết kế trang web.
Ngoài trang web, các chương trình
quảng cáo trực tuyến và thư điện tử của
công ty ngày càng chiếm vai trò quan
trọng trong các kênh liên lạc với khách
hàng. Cuộc sống càng hiện đại và bận
rộn thì người ta càng tìm đến những

cách thức nắm bắt và xử lý thông tin
một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn.
Nắm bắt được nhu cầu này, các công
ty tận dụng triệt để cơ hội để quảng
cáo và giới thiệu sản phẩm trực tuyến
hoặc thông qua email. Tuy nhiên,
việc lạm dụng các phương tiện này
có thể phản tác dụng khi khách hàng
nhận được quá nhiều email quảng cáo
trong một ngày. Họ có thể dễ dàng
bỏ qua những email mà họ cho là đọc
thì không có lợi mà không đọc cũng
chẳng thiệt hại gì. Việc gửi email cho
khách hàng nên được cân nhắc cẩn
thận, đặc biệt là email tự động. Chỉ gửi
email cho những khách hàng đăng ký
nhận email của công ty bởi hành động
đăng ký chính là cho phép công ty gửi
email tới khách hàng. Trong mỗi email
tự động gửi đến khách hàng, công ty
nên để sẵn một mục lựa chọn có kèm
theo hướng dẫn cho trường hợp khách
hàng không muốn tiếp tục nhận được
email tự động nữa. Cách này giúp
khách hàng tránh phải nhận “thư rác”
- những email mà giờ đây họ cho là

không cần thiết nữa.
Kênh thứ 6: Con người.
Yếu tố không thể không nhắc đến
trong quản lý trải nghiệm khách hàng
chính là con người. Mọi hành động, lời
nói, hình ảnh của mỗi nhân viên hay
lãnh đạo của công ty đều tạo ra những
trải nghiệm cho khách hàng. Do đó,

tất cả mọi thành viên của công ty
đều cần xây dựng và giữ gìn hình ảnh
tốt đẹp của công ty trong mắt khách
hàng.
Là khách hàng của một công ty bảo
hiểm hoặc ngân hàng, bước vào quầy
dịch vụ khách hàng, bạn sẽ cảm thấy
thế nào khi nhìn thấy trên màn hình
máy tính của nhân viên dịch vụ khách
hàng không phải là màn hình hiển thị
phần mềm xử lý giao dịch, mà là hình
ảnh của một trang web về thời trang,
mỹ phẩm, hoặc những cửa sổ Yahoo
Chat hiện lên dồn dập? Chưa hết,
bạn thấy nhân viên ăn mặc rất đẹp và
chuyên nghiệp, ngoại trừ việc… đi dép
lê? Trong khi xử lý giao dịch của bạn,
cô nhân viên không nhìn bạn mà quay
sang đồng nghiệp thì thào chuyện gì
đó? Họ hỏi những thông tin cá nhân
của bạn trong khi yêu cầu của công
việc không cần đến? Hoặc họ oang
oang nhắc lại những thông tin cá nhân
như số dư tài khoản/ số tiền bảo hiểm/
thu nhập hằng năm… của bạn như thể
muốn công bố cho tất cả mọi người
xung quanh biết?
Những biểu hiện trên chỉ là một
vài trong số rất nhiều điều mà khách
hàng có thể phải trải qua khi giao dịch
tại quầy. Ngoài ra còn rất nhiều tình
huống khác ở trong và ngoài quầy
giao dịch, diễn ra giữa khách hàng và
bất kỳ một nhân viên/ lãnh đạo nào
của công ty.
Trên đây, chúng ta đã cùng tìm hiểu
về quản lý trải nghiệm khách hàng
– con đường dẫn khách hàng từ hài
lòng đến trung thành. Có thể nói, làm
khách hàng hài lòng đã khó, làm cho
họ trở thành khách hàng trung thành
còn khó hơn rất nhiều lần. Trong khi
các sản phẩm/dịch vụ ngày càng trở
nên giống nhau, mức giá cũng tương
tự thì sự khác biệt mà công ty của bạn
có được trong tâm trí của khách hàng
nhờ vào những trải nghiệm tốt đẹp
mà họ có được là một lợi thế quý giá.
Điều này có được thông qua quản lý
trải nghiệm khách hàng. Chính những
trải nghiệm tốt đẹp của khách hàng
sẽ tạo ra sự khác biệt giữa công ty của
bạn với đối thủ cạnh tranh và giúp xây
dựng lòng trung thành.n
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Nghiên cứu
chiến lược bảo
hiểm danh
mục đầu tư
CPPI
và áp dụng
trên thị trường
chứng khoán
Việt Nam
Thị trường cổ phiếu luôn biến động và tiềm ẩn trong nó
nhiều rủi ro không lường trước được. Việc quản lý danh mục
đầu tư làm sao để tránh khỏi tổn thất luôn là câu hỏi hóc búa
cho các nhà đầu tư.
Bảo hiểm danh mục đầu tư là chiến lược quản lý danh mục
đầu tư nhằm mục đích giúp cho các nhà đầu tư có khả năng
hạn chế những rủi ro khi thị trường giảm, đồng thời tham gia
vào việc hưởng lợi cùng với sự tăng lên của thị trường.
Một trong những phương pháp bảo hiểm danh mục đầu tư
là chiến lược CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance
– Bảo hiểm danh mục đầu tư bằng phương pháp hệ số không
đổi). Đây là chiến lược đầu tư cho phép nhà đầu tư thu hồi
lại, tại thời điểm đáo hạn, một phần (hay toàn bộ) vốn đầu tư
ban đầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường giảm.

ThS. Phạm Thị Hồng Thắm

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

C

hiến lược CPPI được nghiên cứu từ những năm
80 của thế kỷ 20, tuy nhiên nó hoàn toàn chưa
được áp dụng trên thị trường chứng khoán Việt
Nam.
Với nhu cầu cấp thiết của việc phòng hộ rủi ro
trong đầu tư, tác giả muốn đưa ra một cái nhìn tổng quan
về chiến lược đầu tư CPPI cùng với những áp dụng của nó
đối với thị trường chứng khoán trong nước.

Mô tả chiến lược CPPI

Xét danh mục đầu tư gồm hai loại tài sản: tài sản rủi ro
và tài sản phi rủi ro. Tài sản rủi ro thường là cổ phiếu hay
danh mục các cổ phiếu, còn tài sản phi rủi ro thường là
trái phiếu.
Nguyên lý và mục đích hoạt động
Chiến lược bảo hiểm danh mục đầu tư hoạt động dựa
trên nguyên lý: cân đối lại danh mục đầu tư vào cuối mỗi
chu kỳ, gọi là chu kỳ cân đối (thường tính theo ngày hay
tuần), bằng cách mua vào (hay bán ra) một phần tài sản
rủi ro đồng thời bán ra (hay mua vào) một phần tài sản phi
rủi ro với mục đích giữ cho giá trị của danh mục luôn lớn
hơn mức nhà đầu tư mong muốn.
Các tham số khi xây dựng chiến lược
Mức cam kết, đó là mức tiền nhà đầu tư chắc chắn
không thể mất vào thời điểm đáo hạn. Mức tiền này được
thỏa thuận từ đầu giữa nhà đầu tư (thường là cá nhân) và
nhà thực thi chiến lược (công ty đầu tư, ngân hàng,...), nó
có thể là một phần hay toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu.
Mức sàn là giá trị của mức cam kết tại mỗi thời điểm
trong quá trình đầu tư, đó chính là khoản tiền mà nhà
thực thi chiến lược không được phép để mất vào bất kì
thời điểm nào trong suốt quá trình đầu tư.
Mức đệm, đó là hiệu giữa giá trị của danh mục đầu tư và
mức sàn. Như vậy mức đệm là khoản tiền lớn nhất có thể
mất mà không làm ảnh hưởng đến mức cam kết phải trả
cho nhà đầu tư trong tương lai.
Hệ số nhân là tham số được chọn ngay từ đầu. Khoản
tiền dành đầu tư vào tài sản rủi ro được tính bằng tích của
hệ số nhân với mức đệm. Phần tiền còn lại sẽ được đầu tư
vào tài sản phi rủi ro.
Như thế, vào mỗi thời điểm trong quá trình đầu tư, giá
trị của danh mục đầu tư luôn thỏa mãn:
• Giá trị danh mục = Mức đệm + Mức sàn
• Giá trị danh mục = Tài sản rủi ro + Tài sản phi rủi ro
Với mỗi thay đổi về giá của tài sản rủi ro, ta tính được
thương số giữa tài sản rủi ro và mức đệm, gọi là hệ số
nhân tức thời, nói chung khác với hệ số nhân ban đầu.
Công việc của nhà thực thi chiến lược là cân đối lại lượng

tiền đầu tư vào hai loại tài sản rủi ro và phi rủi ro sao cho
hệ số nhân tức thời bằng với hệ số nhân ban đầu.
Trong trường hợp tài sản rủi ro bị bán hết ra, danh mục
khi đó chỉ còn lại tài sản phi rủi ro, ta nói danh mục bị
tiền tệ hóa. Khi đó mức đệm bằng 0 và danh mục CPPI trở
thành danh mục phi rủi ro cho đến thời điểm đáo hạn.
Cách chọn hệ số nhân
Hệ số nhân trước hết được chọn lớn hơn 1 để phần đầu
tư vào tài sản rủi ro luôn lớn hơn mức đệm, để có được
hiệu ứng đòn bẩy khi thị trường tăng.
Đồng thời hệ số nhân phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng
nghịch đảo phần trăm sụt giảm lớn nhất của tài sản rủi ro
giữa hai chu kỳ cân đối.
Như vậy, chúng ta cũng hiểu hơn ý nghĩa tên gọi của
chiến lược CPPI, vì việc lựa chọn một hệ số nhân cho cả
quá trình đầu tư cũng chính là sự lựa chọn một tỷ lệ đầu
tư không đổi vào tài sản rủi ro.

Các tính chất của chiến lược CPPI

Mục đích của phần này là nghiên cứu những thay đổi
của chiến lược CPPI do ảnh hưởng của những biến động
của thị trường, cụ thể là sự biến đổi về giá của tài sản rủi
ro, sự biến đổi của mức lợi suất của tài sản phi rủi ro và cả
sự thay đổi của hệ số nhân.
Giả sử danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro có lợi suất
r, và tài sản rủi ro có giá tuân theo mô hình Black-Scholes
với các tham số và . Khi đó ta có thể viết dưới dạng mô
hình giá trị danh mục đầu tư CPPI, từ đó suy ra các tính
chất của chiến lược này.
Ảnh hưởng của giá của tài sản rủi ro, các yếu tố khác
không đổi
• Với giả thiết giá của tài sản rủi ro tuân theo mô hình
Black-Scholes thì giá trị của danh mục đầu tư CPPI không
bao giờ nhỏ hơn mức sàn, chiến lược CPPI là hoàn hảo.
• Chiến lược CPPI mua vào tài sản rủi ro khi giá của nó
tăng và ngược lại.
Chú ý: Việc bán ra tài sản rủi ro trong khi giá giảm và
mua vào khi giá tăng sẽ gây thêm tổn thất cho danh mục,
ta có thể ước lượng được mức tổn thất này.
• Khi giá của tài sản rủi ro tăng thì mức đệm cũng tăng
và ngược lại. Hơn nữa, tốc độ tăng của mức đệm cũng
tăng theo giá của tài sản rủi ro.
• Lợi suất của danh mục CPPI là hàm lồi của lợi suất thu
được từ tài sản rủi ro. Từ đó suy ra, tài sản rủi ro càng có lãi
sẽ càng làm cho lợi suất của danh mục CPPI tăng nhanh.
• Giá của tài sản rủi ro càng biến động sẽ ảnh hưởng xấu
đến mức đệm, do đó làm giảm lợi suất danh mục CPPI.
Ảnh hưởng của lợi suất tài sản phi rủi ro, các yếu tố
khác không đổi
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• Chiến lược CPPI mua vào tài sản rủi ro khi lợi suất tài
sản phi rủi ro tăng và ngược lại.
Ảnh hưởng của hệ số nhân, các yếu tố khác không đổi
• Hệ số nhân càng lớn thì tốc độ tăng lợi nhuận thu
được từ danh mục CPPI càng cao cùng với sự tăng lên của
thị trường. Tuy nhiên, nếu thị trường giảm mạnh thì hệ số
nhân cao sẽ làm cho giá trị danh mục CPPI giảm rất nhanh
xuống mức sàn.
• Hệ số nhânm càng lớn thì độ nhạy của mức đệm với độ
biến động của tài sản rủi ro càng cao.
• Hệ số nhânm càng nhỏ sẽ làm tăng tần suất cân đối
danh mục.
• Kỳ vọng toán và phương sai của giá trị danh mục CPPI
là những hàm tăng củam , nếu u>r , và không phụ thuộc vào
. Như vậy việc lựa chọn hệ số nhân cũng chính là sự lựa
chọn giữa lợi nhuận và rủi ro của danh mục.

Các rủi ro gặp phải khi thực thi chiến lược và cách
phòng tránh
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Trong khi thực thi chiến lược CPPI, rủi ro trực tiếp gặp
phải là rủi ro về tài chính, đó là khi giá trị của danh mục
nhỏ hơn hoặc bằng với mức sàn. Ta chia rủi ro tài chính
làm hai loại: rủi ro "Gap" và rủi ro tiền tệ hóa. Gián tiếp gây
ra hai loại rủi ro này là các rủi ro thị trường; rủi ro của mô
hình; rủi ro của tính không liên tục và rủi ro hoạt động.
Rủi ro "Gap": là rủi ro khi giá trị của danh mục nhỏ hơn
mức sàn, xảy ra khi giá của tài sản rủi ro sụt giảm một cách
đột ngột giữa hai chu kỳ cân đối danh mục, khiến cho nhà
thực thi chiến lược không phản ứng kịp. Rủi ro "Gap" luôn
gắn liền với những hiện tượng hiếm của thị trường, chẳng
hạn khi tài sản rủi ro giảm hơn 20% giữa hai kỳ cân đối của
chiến lược CPPI có m=5 .
Nhà đầu tư danh mục CPPI có thể phòng tránh rủi ro
"Gap" bằng cách mua một loại quyền chọn, có tên gọi
quyền chọn "Gap". Khi giá trị của danh mục đầu tư thấp
hơn mức sàn, bên bán quyền chọn, có thể là ngân hàng
hay công ty bảo hiểm, sẽ trả lại cho nhà đầu tư phần thua
lỗ, đó là phần chênh lệch âm giữa giá trị của danh mục so
với mức cam kết tại thời điểm đáo hạn.
Rủi ro tiền tệ hóa: xảy ra trong bối cảnh thị trường
giảm ngay từ đầu quá trình đầu tư, làm cho các nhà thực
thi chiến lược bắt buộc phải giảm mức đầu tư vào tài sản
rủi ro đến 0 và đầu tư toàn bộ vào tài sản phi rủi ro nhằm
mục đích đảm bảo mức tiền cam kết vào thời điểm đáo
hạn. Danh mục CPPI trở thành danh mục phi rủi ro hay
danh mục bị tiền tệ hóa.
Trong trường hợp này, mặc dù sẽ nhận được số tiền cam
kết nhưng các nhà đầu tư sẽ không còn cơ hội kiếm lời khi
thị trường tăng trở lại. Nghiêm trọng hơn là các nhà đầu tư
bị ràng buộc vào hợp đồng đầu tư cho đến thời điểm đáo
hạn.
Rủi ro thị trường: là rủi ro mất mát gây ra bởi những
biến động về giá của các tài sản tài chính trong danh mục
đầu tư, bao gồm rủi ro lãi suất, rủi ro về độ biến động của

tài sản rủi ro, rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng.
Rủi ro lãi suất: Trong trường hợp giá của tài sản rủi ro
giảm liên tục, nhà thực thi chiến lược phải bán ra tài sản rủi
ro và mua vào tài sản phi rủi ro nhằm đảm bảo mức cam
kết với nhà đầu tư ở thời điểm đáo hạn. Với mức lãi suất
không ổn định sẽ làm ảnh hưởng đến giá trị của phần tài
sản phi rủi ro và do đó giá trị của danh mục có thể không
đạt mức cam kết.
Có thể phòng tránh rủi ro lãi suất bằng cách sử dụng các
sản phẩm phái sinh của lãi suất.
Rủi ro về độ biến động của tài sản rủi ro: Độ biến động
của tài sản rủi ro có ảnh hưởng xấu đến danh mục CPPI: độ
biến động tăng thì lợi nhuận của danh mục giảm.
Việc phòng tránh rủi ro này là khó khăn. Ta chỉ có thể
loại bỏ nó bằng cách bán hết tài sản rủi ro, nhưng như thế
thì chiến lược CPPI sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Một cách khác để phòng tránh rủi ro này là sử dụng các
sản phẩm phái sinh, cụ thể, ta có thể mua quyền chọn
bán để phòng trường hợp khi giá của tài sản rủi ro giảm
mạnh. Tuy nhiên phương pháp này cũng không dễ dàng
thực hiện vì không phải lúc nào cũng tồn tại các loại quyền
chọn đó trên thị trường.
Tuy nhiên trong chiến lược CPPI, hệ số nhân càng cao thì
sự phụ thuộc của danh mục đối với độ biến động của thị
trường càng lớn. Do đó, các nhà thực thi chiến lược có thể
điều chỉnh độ lớn của hệ số nhân tùy theo biến động của
thị trường. Phương pháp này sẽ được thử nghiệm trong
phần sau, khi ta áp dụng chiến lược đối với thị trường
chứng khoán Việt Nam.
Rủi ro thanh khoản: là sự khó khăn trong việc mua hay
bán các tài sản tài chính. Nếu thị trường không có tính
thanh khoản, sẽ có nguy cơ không tìm được người mua khi
ta muốn bán hay không tìm được người bán khi ta muốn
mua các tài sản tài chính.
Chiến lược CPPI hoạt động dựa trên việc mua vào và bán
ra các tài sản rủi ro và phi rủi ro ở mỗi chu kỳ cân đối. Do
đó, rủi ro thanh khoản sẽ làm tăng thêm khả năng thua lỗ.
Rất khó để định lượng loại rủi ro này. Để loại bỏ nó, tốt
nhất nên đầu tư vào các loại tài sản có tính thanh khoản
cao.
Rủi ro của nhà phát hành: là rủi ro về sự mất khả năng
(toàn bộ hay một phần) đảm bảo những cam kết của họ
đối với những tài sản tài chính do họ phát hành. Do trong
chiến lược CPPI, danh mục có đầu tư vào tài sản phi rủi ro,
nên bị ảnh hưởng về rủi ro của nhà phát hành.
Ta sẽ hạn chế được loại rủi ro này bằng cách lựa chọn
các loại trái phiếu được xếp hạng cao (như AAA, AA, A+)
cũng như lựa chọn các nhà phát hành có uy tín.
Rủi ro về mô hình: Nhà thực thi chiến lược CPPI cố định
hệ số nhân để xác định phần đầu tư vào tài sản rủi ro dựa
trên sự sụt giảm tối đa của tài sản rủi ro (= 1/m) trong một
chu kỳ cân đối danh mục. Như vậy có rủi ro về mô hình đối
với m khi ta đánh giá không đúng về sự biến đổi thực tế
của tài sản rủi ro.

Một trong những cách hạn chế rủi ro về mô hình là sử dụng độ đo VaR (Value at Risk), độ đo này cho phép
ta ước lượng xấp xỉ sự mất mát tối đa của tài sản rủi ro.
Khi đó xác định:
Độ đo VaR cho phép ta xác định ngưỡng giới hạn không được vượt quá của tham số m . Nhà quản lý danh
mục cần phải chọn m sao cho có sự cân đối giữa việc đạt hiệu lực đòn bẩy lớn nhất và hạn chế nguy cơ tiền
tệ hóa nhỏ nhất có thể. Độ đo VaR cần được tính trên cùng một chu kỳ với chu kỳ cân đối của danh mục.
Rủi ro về tính không liên tục: liên quan đến chu kỳ định giá của tài sản rủi ro.
Sự cân đối lại danh mục đầu tư được thực hiện dựa vào việc ước lượng giá trị của tài sản rủi ro. Việc ước
lượng này cho phép ta xác định mức đệm, và từ đó xác định tỷ lệ đầu tư vào tài sản rủi ro. Tuy nhiên, việc
đăng ký mua, bán lại chỉ được thực hiện dựa vào giá trị chưa biết của tài sản, và phải chờ đến lần định giá
tiếp theo mới biết giá trị chính xác của tài sản.
Trong khi đó, giá thực hiện của tài sản rủi ro ở mỗi chu kỳ cân đối có thể khác rất nhiều so với giá mà
chúng ta sử dụng trong tính toán. Sự chênh lệch này có thể gây ra việc đầu tư quá trọng số lên tài sản rủi ro
so với lý thuyết.
Khoảng cách giữa các thời điểm niêm yết giá của tài sản rủi ro càng xa kết hợp với độ dao động về giá của
tài sản này càng tăng sẽ càng làm cho rủi ro về tính không liên tục trở nên nghiêm trọng.
Rủi ro hoạt động: xảy ra chủ yếu do sự vận hành tốt hay không của quá trình cân đối lại danh mục đầu tư
và sự tính toán mức sàn.
Những rủi ro này cũng khó định lượng vì nó liên quan đến các yếu tố hoạt động như các lỗi trong việc
nắm giữ các phiếu giao dịch, thiếu sót trong việc quản lý và cả vấn đề về công nghệ thông tin trong việc cập
nhật các đầu vào thị trường để tính toán cân đối danh mục.
Rủi ro này không thể loại bỏ được hoàn toàn, tuy nhiên công ty quản lý tài chính có thể đưa ra các
phương tiện để hạn chế các yếu tố rủi ro: phải
có được nhà điều hành và quản lý tốt, cần có hệ
thống công nghệ thông tin đáng tin cậy, có các
công cụ theo dõi việc quản lý một cách tự động và
có hệ thống kiểm soát các nguy cơ của thị trường.

Áp dụng trên thị trường chứng khoán
Việt Nam

Đánh giá lợi ích tiềm năng của chiến lược
theo phương pháp mô phỏng Monte-Carlo
Ta thực hiện 10.000 mô phỏng chuỗi giá trị danh
mục CPPI với các giả thiết:
• Mức tiền cam kết bằng 100 % khoản đầu tư
ban đầu,
• Hệ số nhân m=4 ,
• Thời hạn đầu tư T=5,
• Giai đoạn cân đối lại danh mục đầu tư theo
ngày,
• Lợi suất của tài sản phi rủi ro r=2% một năm,
• Tài sản rủi ro: được mô phỏng dựa theo mô
hình Black-Scholes, với lợi suất trung bình 0.1 và
độ biến động của lợi suất 0.3 (ước lượng từ chuỗi
Vn-Index).
Phân phối xác suất của lợi suất của danh mục CPPI
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Lợi suất danh mục CPPI (m=4 ) tăng lên theo thời hạn đầu tư, nhưng chỉ đến một thời điểm
nhất định nó sẽ giảm (theo các giả thiết trong mô phỏng thì mức lợi suất này đạt cực đại khi T
= 9 năm).
Lợi suất cuối kỳ của danh mục CPPI khi hệ số nhân thay đổi

Khi hệ số nhân càng lớn, mức độ tập trung của lợi suất xung quanh một giá trị sẽ cao hơn. Ta
cũng tính được một số thống kê của lợi suất với các giá trị khác nhau của m:
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Lợi suất của tài sản rủi ro, theo mô hình Black-Scholes, tuân theo quy luật phân phối chuẩn.
Ngược lại, ta thấy lợi suất của danh mục CPPI tập trung về phía phải, khẳng định tính không
âm của lợi suất danh mục.
Ta cũng tính được một số thống kê đặc trưng cho mức lợi suất này:

CPPI m = 4

Trung bình

Trung vị

Mốt

Độ lệch chuẩn

33,24%

1,79%

0,01%

87,18%

Lợi suất cuối kỳ của danh mục CPPI khi thời hạn đầu tư T thay đổi

m=1

m=2

m=3

m=4

m=5

Kỳ vọng

16.14%

23.99%

30.02%

32.40%

33.06%

Phương sai

11.95%

43.39%

68.86%

80,93%

86.88%

Lợi suất kỳ vọng và độ dao động của nó tăng theo chiều tăng của hệ số nhân.
Áp dụng chiến lược trên dữ liệu lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam
Chiến lược CPPI đối với một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Các giả thiết của chiến lược giống phần mô phỏng, chỉ khác:
• Tài sản rủi ro: Chỉ số Vn-Index, trong 5 năm, từ 01/01/2007 đến 31/12/2011,
• Lợi suất của tài sản phi rủi ro r=5% một năm,
Đồ thị sau biểu diễn các quá trình biến đổi theo thời gian của phần đầu tư vào tài sản rủi ro, giá trị
danh mục, mức sàn, mức đệm và giá của tài sản rủi ro:

45

SOÁ 3 | 2012
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM

Nghieân cöùu trao ñoåi

Mặc dù có những biến động của thị trường nhưng giá trị của danh mục CPPI vẫn
luôn cao hơn mức sàn, và do đó đến cuối giai đoạn đầu tư vẫn đảm bảo được mức
cam kết như ban đầu. Tuy nhiên chiến lược không tạo được nhiều lợi nhuận.
Một số cải tiến cho chiến lược CPPI
Trong chiến lược CPPI, các tham số như mức cam kết và hệ số nhân được lựa chọn
ngay từ đầu quá trình đầu tư. Tuy nhiên nếu hệ số nhân quá nhỏ sẽ không giúp nhà
đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận khi thị trường tăng, còn nếu nó quá lớn sẽ gây
thiệt hại rất lớn trong trường hợp thị trường giảm. Đặc biệt là khi danh mục bị tiền
tệ hóa thì ta không còn cơ hội kiếm lời từ tài sản rủi ro khi thị trường tăng trở lại. Do
đó, nếu ta có thể thay đổi hệ số nhân và mức cam kết cho phù hợp với sự biến đổi
của thị trường thì lợi nhuận mang lại sẽ nhiều hơn.

Thay đổi mức cam kết theo giá trị cao nhất của danh mục

Ta sẽ thay đổi mức cam kết, luôn bằng 85% giá trị cao nhất của danh mục tính từ
đầu quá trình đầu tư, các giả thiết khác được giữ nguyên. Đồ thị sau mô tả kết quả
của chiến lược:

Trong giai đoạn đầu của quá trình đầu tư, thị trường không có quá nhiều biến động,
nên hệ số nhân không thay đổi nhiều. Khi thị trường giảm mạnh, hệ số nhân khi đó
phải giảm đi để tránh những tác động tiêu cực từ thị trường. Hệ số nhân được điều
chỉnh ngay khi thị trường tăng trở lại. Mặc dù chỉ tăng nhẹ nhưng do hệ số nhân lớn
đã làm tăng nhanh phần đầu tư vào tài sản rủi ro trong danh mục. Và do đó, giá trị của
danh mục được tăng lên đáng kể.
Bảng sau mô tả kết quả so sánh về lợi suất danh mục CPPI trong 3 trường hợp cùng với
lợi suất tài sản rủi ro và phi rủi ro:
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Danh mục CPPI (%)

Danh mục CPPI
(thay đổi mức cam
kết) (%)

Danh mục CPPI
(điều chỉnh hệ số
nhân) (%)

Tài sản rủi ro
(%)

Tài sản phi rủi ro (%)

0,06

25,6

35,31

-53,24

27,63

Lợi suất theo năm

0,01

4,66

6,24

-14,1

5

Độ dao động

11,54

6,90

7,03

24,15

0

Lợi suất lớn nhất

7,74

4,65

5,81

7,74

0,01

Lợi suất nhỏ nhất

-4,47

-2,61

-2,6

-4,8

0,01

Lợi suất toàn kỳ

Do mức cam kết luôn tỷ lệ với giá trị lớn nhất của danh mục nên điểm khác nhau so với
chiến lược CPPI thông thường là mức cam kết không bao giờ giảm bất kể tài sản rủi ro
biến động thế nào, nó sẽ tăng cùng với sự tăng lên của thị trường và sẽ giữ nguyên giá trị
khi thị trường giảm.

Điều chỉnh hệ số nhân theo độ dao động của tài sản rủi ro

Giá trị của hệ số nhân được điều chỉnh như sau: Độ dao động của tài sản rủi ro cao luôn
gắn liền với bối cảnh thị trường giảm, khi đó hệ số nhân phải nhỏ để giảm thiểu sự mất
mát, tránh được tình trạng tiền tệ hóa của danh mục. Khi độ dao động lớn hơn 50%, ta
phải chọn hệ số nhân bằng 0 để bảo toàn danh mục. Ngược lại, khi độ dao động nhỏ sẽ là
dấu hiệu tăng lên của thị trường, ta nên tăng hệ số nhân để hưởng lợi sự tăng lên đó. Đồ
thị sau mô tả chiến lược trong đó có sự điều chỉnh hệ số nhân kết hợp với thay đổi mức
cam kết, các giả thiết khác vẫn giữ nguyên như phần trước:
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Thúy - Hạnh

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT - CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

quỹ đầu tư dạng đóng với tổng giá trị
tài sản ròng (NAV) khoảng 580 triệu đô
la Mỹ.
Thông lệ trên thế giới cho thấy quỹ
đóng chỉ tồn tại trong thời gian đầu
khi thị trường tài chính mới phát triển.
Tuy nhiên, khi thanh khoản thị trường
ngày càng tốt, nhu cầu quay vòng vốn
của các nhà đầu tư ngày một cao thì
quỹ đóng đã bộc lộ một số hạn chế,
đòi hỏi phải có những điều chỉnh, cải
tiến thêm. Quỹ mở ra đời không chỉ
giải quyết những hạn chế căn bản của
quỹ đóng mà còn là một bước đột phá
trong việc tạo ra các sản phẩm đầu tư
mới, các công cụ đầu tư có tính minh
bạch cao và phản ánh được giá trị
thực của tài sản đầu tư, giúp cải thiện
sức cầu và tính thanh khoản cho thị
trường.
Trong bài viết này, các vấn đề chính
được đề cập và làm rõ bao gồm: Tổng
quan về quỹ đóng và quỹ mở; Khung
pháp lý đối với quỹ mở tại Việt Nam
hiện nay; Cơ hội và thách thức cho
ngành quản lý quỹ nói chung và Bảo
Việt nói riêng.
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Tổng quan về quỹ đóng và quỹ
mở

C
Quỹ
mở
Hướng đi mới cho
ngành quản lý quỹ
Việt Nam

ùng với sự phát triển của
thị trường chứng khoán,
các quỹ đầu tư đã dần
khẳng định được vị thế của
mình nhờ những kết quả
và lợi ích mang lại, đó là sự đa dạng
hóa danh mục, sự chuyên môn hóa
trong hoạt động đầu tư, giảm bớt chi
phí và công sức cho nhà đầu tư riêng
lẻ.
Xét về cơ chế vận hành, quỹ đầu tư
gồm hai hình thức quỹ đóng và quỹ
mở. Trong khi trên thế giới có đến
90% trong số các quỹ đang hoạt động
là quỹ mở thì ở Việt Nam đến nay vẫn
chưa có quỹ mở nào được cấp phép
hoạt động. Toàn thị trường hiện có 24

Sự khác biệt cơ bản của hai hình
thức quỹ đầu tư này thể hiện ở việc
quỹ mở cho phép Nhà đầu tư (NĐT)
mua và bán lại Chứng chỉ quỹ (CCQ)
trực tiếp với Quản lý quỹ (QLQ) tại bất
cứ thời điểm nào được xác định trước,
với mức giá được xác định trên cơ sở
giá trị tài sản ròng.
Trong khi đó, quỹ đóng chỉ phát
hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất
khi tiến hành huy động vốn và quỹ
không thực hiện việc mua lại chứng
chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu bán
lại. Điều này nghĩa là nếu muốn rút
vốn khỏi quỹ, nhà đầu tư phải chuyển
nhượng phần vốn đã góp vào quỹ cho
nhà đầu tư khác với mức giá do thị
trường hoặc hai bên thỏa thuận, mức
giá đó có thể rất cao hoặc rất thấp khi
so sánh với giá trị tài sản ròng của quỹ.
Thông thường, quỹ mở không quy
định thời gian hoạt động cụ thể như
quỹ đóng, thời gian hoạt động của quỹ

Vận hành quỹ đóng

Vận hành quỹ mở

mở phụ thuộc vào nhu cầu của nhà
đầu tư. Khi các nhà đầu tư không còn
nhu cầu đầu tư vào quỹ, họ sẽ rút toàn
bộ vốn đầu tư và quỹ sẽ phải chấm dứt
sự tồn tại của mình tại thời điểm đó.
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Quỹ mở và những ưu điểm vượt
trội so với quỹ đóng

Tính thanh khoản: Chứng chỉ quỹ
đóng có tính thanh khoản kém hơn
hẳn so với các cổ phiếu niêm yết.
Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm
2012, có chứng chỉ quỹ không hề được
giao dịch trong 02 phiên liên tiếp. Trừ
quỹ VF1, số phiên giao dịch của các
quỹ còn lại với số lượng chứng chỉ quỹ
được khớp lệnh từ vài trăm đến vài
nghìn đơn vị là khá phổ biến.
Chiết khấu NAV (NAV Discount) cao:
Một vấn đề lớn mà các quỹ đóng
đang phải đối mặt đó là tình trạng
chiết khấu giữa thị giá của chứng
chỉ quỹ thấp hơn nhiều so với giá trị
tài sản ròng tính trên một chứng chỉ
quỹ (NAV/CCQ). Nói cách khác thị giá
của chứng chỉ quỹ đang thấp hơn giá
trị thật của nó. Theo các lý thuyết tài
chính hiện đại, việc thị giá của một tài
sản tài chính chênh lệch với giá trị thật
của nó không thể tồn tại trong một
thời gian dài. Tuy nhiên, đây lại là một
vấn đề thực tế đối với các quỹ đóng,
thậm chí mức chiết khấu còn khá lớn,
phổ biến từ 30%-40%, thậm chí trên
50%.

Quỹ mở ra đời không
chỉ giải quyết những
hạn chế căn bản của
quỹ đóng mà còn là
một bước đột phá
trong việc tạo ra các
sản phẩm đầu tư mới
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Tình trạng NAV Discount của 4 quỹ đóng tại thời điểm tháng 8/2012
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Tình trạng “chiết khấu NAV” có thể giải
thích được phần nào do nhà đầu tư không
thể rút vốn khỏi quỹ trong thời gian hoạt
động của quỹ. Khi muốn chuyển nhượng
chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư buộc phải tìm
được các nhà đầu tư khác có nhu cầu.
Trên thực tế, việc tìm được nhà đầu tư
có nhu cầu tương thích cả về mức giá lẫn
khối lượng là điều không đơn giản. Kết
quả là thị giá của chứng chỉ quỹ được xác
định do cung cầu trên thị trường và dần
dần chệch khỏi giá trị thực của nó. Mặt
khác, giá của chứng chỉ quỹ phản ánh kỳ
vọng của nhà đầu tư, tuy nhiên tại các
thị trường mới nổi, bản chất dòng tiền đi
vào thị trường tài chính thứ cấp thường
có tính chất đầu cơ ngắn hạn hơn là đầu
tư dài hạn. Vì vậy, khi tiềm năng tăng
trưởng hoạt động quỹ đóng thấp, thị
trường suy giảm trong điều kiện kinh tế
vĩ mô bất ổn như Việt Nam thì kỳ vọng
của NĐT sẽ không cao, hệ quả là mức
chiết khấu sẽ rất lớn giữa giá giao dịch và
NAV của CCQ.
Như vậy so với quỹ đóng, quỹ mở là
hình thức đầu tư có ưu thế hơn do thu
hẹp khoảng cách giữa thị giá và giá trị
tài sản ròng; cho phép bảo vệ NĐT tốt
hơn do công bố thông tin minh bạch và
thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, quỹ mở
có khả năng tốt hơn trong tận dụng cơ
hội đầu tư dựa trên kỳ vọng xu hướng
biến động tăng/giảm của kết quả hoạt
động của quỹ và thị trường. Đối với công
ty QLQ, quỹ mở giúp linh động hơn trong
thay đổi quản trị danh mục vì các tài sản
có tính thanh khoản cao, gia tăng nhanh
chóng quy mô và lợi nhuận khi khẳng
định được hiệu quả hoạt động qua các
phiên giao dịch CCQ.

Khung pháp lý đối với quỹ mở tại
Việt Nam

Ở Việt Nam, do thị trường chứng
khoán còn khá non trẻ nên các quỹ đầu
tư dường như mới chỉ ở giai đoạn khởi
đầu. Tính đến tháng 9/2012, trên toàn
thị trường có 24 quỹ đầu tư trong nước
đang hoạt động với 6 quỹ đại chúng và
18 quỹ thành viên. Tổng số vốn điều lệ
của các quỹ là hơn 14.000 tỷ đồng, trong
đó vốn điều lệ của 6 quỹ đại chúng là
3.000 tỷ đồng. Có thể nhận thấy, số
lượng cũng như quy mô của các quỹ
đóng hoàn toàn không tương xứng với
tốc độ phát triển của thị trường chứng
khoán Việt Nam. Chỉ tính riêng các công
ty niêm yết, tổng giá trị vốn hóa của các
công ty niêm yết tại 02 sàn giao dịch HSX
và HNX tại thời điểm cuối tháng 7/2012
là 738.339 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ
của 06 quỹ đại chúng chỉ xấp xỉ 0,41%
tổng giá trị vốn hóa của 2 sàn giao dịch.
Nhằm mang lại sự đa dạng cho
thị trường và tạo hành lang rộng mở
hơn cho hoạt động quản lý quỹ, ngày
16/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành
Thông tư số 183/2011/TT-BTC (Thông
tư 183) hướng dẫn thành lập và quản
lý quỹ mở, trong đó đề cập một số nội
dung quan trọng:
• Giao dịch CCQ: Việc Mua/Bán CCQ sẽ
diễn ra trực tiếp giữa NĐT và QLQ. Đối
với giao dịch mua thì số tiền NĐT bỏ
ra sẽ bằng NAV cộng thêm các phí liên
quan. Đối với giao dịch bán, thì số tiền
NĐT sẽ nhận được sẽ bằng NAV trừ đi
phí mua lại (nếu có). Để bảo vệ quyền
lợi cho NĐT thì mức tối đa được xác định
cho các loại phí chính như phí phát hành
không được vượt quá 5% giá trị giao

dịch; phí mua lại, phí chuyển đổi không
vượt quá 3% giá trị giao dịch.
• Chất lượng danh mục đầu tư: Do NĐT
được phép rút vốn khỏi quỹ mở theo
nhu cầu, danh mục đầu tư của quỹ phải
tuân thủ những quy định chặt chẽ hơn
so với quỹ đóng chẳng hạn như: Quỹ mở
không được phép đầu tư quá 10% tổng
giá trị tài sản của quỹ vào cổ phiếu, trái
phiếu chuẩn bị niêm yết (OTC); không
được đầu tư trực tiếp vào bất động sản,
đá quý, kim loại quý hiếm.
Như vậy, Thông tư 183 đã tạo nền
tảng pháp lý để các quỹ đầu tư thiết kế
nhiều sản phẩm đầu tư mới giúp NĐT có
thêm lựa chọn trong quá trình ra quyết
định, giúp khắc phục các nhược điểm
của quỹ đóng. Đối với các quỹ đầu tư,
việc huy động vốn sẽ được thực hiện
nhanh chóng và CCQ được mua lại trên
cơ sở giá trị tài sản ròng mà không chịu
chiết khấu theo giá thị trường.

Cơ hội mới – thách thức mới

Quỹ mở tuy là một sản phẩm mới ở
Việt nam nhưng đã và đang được triển
khai thành công tại thị trường các nước
phát triển và mới nổi. Tại Indonesia, tổng
tài sản đầu tư vào các quỹ tương hỗ đã
tăng 13% lên mức 19 tỷ đô la Mỹ trong
2011 và dự kiến tăng trưởng 20% trong
năm 2012. Tại Malaysia, tổng tài sản đầu
tư của các quỹ mở có tăng trưởng bình
quân 18% trong giai đoạn 2009-2011,
tương đương giá trị 33 tỷ đô la Mỹ. Tại
Nhật Bản, cùng với các sản phẩm phái
sinh phát triển đồng bộ, sức hấp dẫn của
quỹ mở tại Nhật Bản ngày một gia tăng,
giúp NĐT giảm thiểu rủi ro trong quá
trình đầu tư và dễ dàng rút vốn khi cần
thiết. Do vậy, tại Nhật Bản, hiện mô hình
quỹ mở chiếm tới 80% - 90% quỹ đầu tư.
Tuy kinh tế Việt Nam đang trong giai
đoạn trì trệ các năm 2010-2011, song
sự phục hồi kinh tế được đang diễn ra
trong năm nay và thời gian tới với mức
tăng trưởng GDP dư báo từ 6% - 7,5%,
lạm phát dưới 10%. Điều này sẽ tạo ra
nhu cầu vốn lớn để phục vụ nhu cầu mở
rộng đầu tư, mở ra cơ hội đầu tư cho các
dòng vốn qua thị trường chứng khoán,
đặc biệt là nguồn vốn dài hạn.
Trong một nghiên cứu thị trường vừa
được Công ty Chứng khoán Thành phố

Hồ Chí Minh (HSC) công bố gần đây,
khoảng 10% NĐT cá nhân có xu hướng
đầu tư dài hạn, đây có thể coi là đối
tượng tiềm năng của các quỹ mở. Trước
tình hình diễn biến lãi suất giảm tại Việt
Nam như hiện nay, chúng ta hoàn toàn
có thể kỳ vọng nhà đầu tư sẽ dần dần
đa dạng hóa danh mục đầu tư và chuyển
từ tiền gửi ngân hàng sang các công cụ
đầu tư khác, và quỹ mở là một lựa chọn
không kém phần hấp dẫn.
Tiềm năng lớn nhưng thách thức đối
với thị trường quản lý quỹ là không nhỏ.
Để quỹ mở đi vào hoạt động, cần giải
quyết một số vấn đề sau:
Minh bạch thông tin: Tại những thị
trường mới phát triển như Việt Nam,
tâm lý NĐT dễ bị tác động nên thường
phản ứng thái quá trước những thông
tin nhạy cảm, kể cả tin đồn. Để hạn chế
tình trạng NĐT ồ ạt đến yêu cầu mua lại
chứng chỉ quỹ, các công ty quản lý quỹ
cần duy trì hoạt động cung cấp thông
tin cho nhà đầu tư thật minh bạch, rõ
ràng về phương pháp định giá tài sản,
về chiến lược đầu tư trong bản cáo bạch
phát hành hay làm tốt công tác công bố
thông tin định kỳ và bất thường theo
quy định.
Thu hút nhà đầu tư: Công ty QLQ phải
đẩy mạnh công tác truyền thông để
nâng cao nhận thức của nhà đầu tư về
quỹ mở, giúp nhà đầu tư hiểu được lợi
thế và rủi ro của phương thức đầu tư
này. Việc xây dựng lòng tin cho nhà đầu
tư không thể chỉ thực hiện một sớm một
chiều mà đòi hỏi nỗ lực liên tục, bài bản
và chuyên nghiệp của các công ty quản
lý quỹ.
Thiết kế sản phẩm phù hợp: Nhu cầu
của nhà đầu tư ngày càng đa dạng, do
vậy họ mong muốn các sản phẩm đầu
tư khác nhau theo mức độ rủi ro từ
thấp đến cao. Sản phẩm nào ra đời sẽ
do nhu cầu của nhà đầu tư và tình hình
thị trường quyết định, quan trọng là
các công ty quản lý quỹ cần nhạy bén
và có chiến lược nghiên cứu, phát triển
sản phẩm mới đón đầu nhu cầu của thị
trường.
Hành lang pháp lý: Để triển khai thành
công quỹ mở thì ngoài Thông tư 183
hướng dẫn chung thì các cơ quan quản
lý cần ban hành những quy định và
hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ cho sự phát

triển của các quỹ mở trong giai đoạn
đầu mới thành lập như chính sách về
thuế, kế toán và phí giao dịch v.v…

Bảo Việt trước cơ hội quỹ mở
mang lại

Sự ra đời của Thông tư 183 đã nhận
được sự hưởng ứng tích cưc từ thị trường
cũng như giới đầu tư. Theo thông tin từ
UBCKNN, hiện đã có nhiều tổ chức lớn

trong và ngoài nước, các công ty quản
lý quỹ đang tiến hành các bước chuẩn bị
để sẵn sàng triển khai một loạt sản phẩm
quỹ mới trong thời gian tới. Không thể
phủ nhận rằng, quỹ mở đã góp phần
thổi một làn gió mới vào thị trường quản
lý quỹ có phần “ảm đạm” tại Việt Nam.
Không nằm ngoài xu thế của thị
trường, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt
(Baoviet Fund) – đơn vị thành viên của
Tập đoàn Bảo Việt là một trong những
công ty quản lý quỹ đầu tiên tiến hành
nghiên cứu, chuẩn bị để triển khai mô
hình quỹ đầu tư dạng mở. Với định
hướng phát triển dựa trên ba trụ cột
chính là bảo hiểm – ngân hàng – đầu tư,
việc xây dựng và đưa ra sản phẩm quỹ
mở sẽ là cơ hội để Tập đoàn Bảo Việt
củng cố và phát triển trụ cột đầu tư, bên
cạnh lĩnh vực kinh doanh truyền thống
là bảo hiểm. Mặt khác, trong hoàn cảnh
thị trường còn nhiều khó khăn, có thể
coi đây là một động thái cần thiết để
cung cấp thêm cho khách hàng của Bảo
Việt một công cụ đầu tư mới có tính linh
hoạt cao hơn.
Khi bắt tay vào nghiên cứu và chuẩn
bị cho sự ra đời của sản phẩm đầu tư

tài chính bậc cao như quỹ mở, Baoviet
Fund đã nhận thức được những khó
khăn sẽ phải đối mặt như sự bất ổn của
thị trường chứng khoán, tính thanh
khoản hạn chế và hệ thống hạ tầng chưa
đáp ứng được yêu cầu của quỹ mở. Tuy
nhiên, Baoviet Fund cũng có một số lợi
thế nhất định so với các doanh nghiệp
khác trong việc triển khai quỹ mở. Về hạ
tầng, đó là việc hình thành và phát triển
các hệ thống phần mềm quản lý hiện
đại không chỉ đối với mảng nghiệp vụ
truyền thống như bảo hiểm, kế toán mà
còn lĩnh vực mới như đầu tư tài chính,
quản lý quỹ. Về kinh nghiệm, đó là việc
đã triển khai các quỹ đầu tư dạng đóng
như BVF1, quỹ đầu tư liên kết (unit –
linked). Về thực hiện, sự kết hợp chặt chẽ
giữa Baoviet Fund và các đơn vị thành
viên trong Tập đoàn Bảo Việt sẽ tạo ra
năng lực tài chính tốt, cơ sở khách hàng
và hệ thống phân phối rộng khắp. Bên
cạnh những lợi thế nêu trên, công ty còn
có những lợi thế khác như: đội ngũ nhân
sự chất lượng cao, kinh nghiệm đầu tư
lãi suất cố định và cổ phiếu tại thị trường
Việt Nam, nền tảng tài sản quản lý vững
chắc cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia
nước ngoài. Tất cả những điều này sẽ
giúp Baoviet Fund trở thành địa chỉ tin
cậy cho những nhà đầu tư muốn tìm
hướng đầu tư vào quỹ mở.
Có thể nói, quỹ mở ra đời là nền tảng
cơ bản để các tổ chức thiết kế sản phẩm
khác nhau phù hợp với tình hình thị
trường và thu hút nhà đầu tư như: quỹ
đầu tư trái phiếu, quỹ hưu trí… Để quỹ
mở thực sự là hướng đi mới, là động lực
cho ngành quản lý quỹ đòi hỏi nỗ lực các
bên tham gia thị trường, trong đó quan
trọng nhất ý thức và động thái của các
cơ quan lập pháp, các nhà tạo lập thị
trường và bản thân các công ty quản lý
quỹ. Hy vọng trong thời gian tới, khuôn
khổ pháp lý sẽ ngày càng hoàn thiện,
nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu
nhập được ban hành sẽ thu hút sự tham
gia đông đảo của nhà đầu tư cá nhân, tổ
chức và khuyến khích sự phát triển thị
trường chứng khoán nói chung và quỹ
mở nói riêng.n
-----------------------

Tài liệu tham khảo:
1. TS. Nguyễn Thu Thủy, Kinh nghiệm phát triển quỹ
đầu tư, Tạp chí Khoa học Thương Mại số 46/2012
2.Website: cafef.vn, vir.vn, hsx.vn, ssc.vn, sbv.gov.vn
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Thò tröôøng vieät nam

Ban Chiến lược Phát triển
Tập đoàn bảo việt

khủng hoảng nợ công gia tăng sẽ
phải bán tài sản của họ tại Châu
Á để củng cố vốn cho hoạt động
chính tại Châu Âu.
Lãi suất thấp đang tác động
làm giảm lợi nhuận kinh doanh
của ngành bảo hiểm do nguồn lợi
chính của bảo hiểm là hoạt động
đầu tư. Đối với bảo hiểm phi nhân
thọ, lãi suất thấp trực tiếp làm
giảm lợi nhuận, trong khi đối với
bảo hiểm nhân thọ, ngoài việc kéo
giảm lợi nhuận hoạt động, lợi suất
mà các doanh nghiệp bảo hiểm
nhân thọ cam kết cho khách hàng
trở nên kém hấp dẫn so với các
kênh đầu tư khác. Sự bất ổn định
của thị trường vốn được cho là
không thuận lợi cho sản phẩm bảo
hiểm liên kết đầu tư hay sản phẩm
thuộc dòng sản phẩm đầu tư. Do
đó, nhiều tập đoàn bảo hiểm Châu
Á đang có xu hướng chú trọng đến
những sản phẩm bảo hiểm truyền
thống.
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Tốc độ tăng trưởng của thị
trường bảo hiểm chậm lại
Thị trường bảo hiểm thế giới

Trong bối cảnh thị trường tài chính
đang chịu nhiều tác động của khủng
hoảng kinh tế thế giới, ngành bảo
hiểm thế giới năm 2012 đối mặt với
nhiều khó khăn, trong đó những trở
ngại chính được xác định là khủng
hoảng nợ công châu Âu và tăng
trưởng kinh tế toàn thế giới chậm lại,
lạm phát leo thang tại các nước đang
phát triển, đồng thời lãi suất thấp
(do các Chính phủ thực hiện chính
1

Sigma số 3/2012 - World Insurance in 2011

sách hạ lãi suất nhằm đối phó với suy
giảm kinh tế) khiến lợi nhuận đầu tư
tài chính của ngành giảm sút. Tăng
trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân
thọ toàn thế giới năm 2012 dự báo tiếp
tục ở mức âm (mức tăng trưởng năm
2011 là -2,71).
Thị trường bảo hiểm khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương cũng đang phải
đối mặt với nhiều thách thức, tốc độ
tăng trưởng được dự báo giảm, tuy
vậy so với các khu vực khác vẫn đạt

Thị trường bảo hiểm Việt Nam

Kinh tế Việt Nam những tháng đầu năm phải đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức: GDP tăng trưởng chậm lại, 6 tháng tăng 4,38%, gần bằng mức thấp
nhất năm 2009 do suy giảm tăng trưởng của các ngành công nghiệp, dịch vụ
và các yếu tố tổng cầu giảm, chi phí vốn cao, chỉ số tồn kho tăng cao, sản xuất
đình trệ, tăng trưởng tín dụng thấp, đầu tư công giảm. Mặc dù khó khăn nhưng
tình hình vĩ mô đang dần ổn định nhờ những chính sách ổn định kinh tế vĩ mô
của Chính phủ. Lạm phát tiếp tục giảm, xuất khẩu tăng trưởng khá, thị trường
ngân hàng cũng dần ổn định hơn với lãi suất tiếp tục giảm, tỷ giá tiếp tục ổn
định và dự trữ ngoại hối tăng.
Những khó khăn kinh tế đang tác động đến thị trường bảo hiểm, ảnh
hưởng trực tiếp tới nhu cầu bảo hiểm và làm gia tăng cạnh tranh. Tổng doanh
thu phí toàn thị trường 6 tháng tăng 11,7%, giảm so với mức tăng 18,4% cùng
kỳ năm 2011. Lãi suất giảm mạnh từ đầu năm cũng đang tác động làm giảm lợi
nhuận hoạt động đầu tư tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo doanh nghiệp
6 tháng đầu năm 2012, đà tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị
trường bảo hiểm phi nhân thọ giảm đáng kể, chỉ tăng 12,7% so với mức tăng gần
24% cùng kỳ năm 2011, đạt 11.513 tỷ đồng. Với đà giảm của thị trường, tốc độ
tăng trưởng của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều giảm so
với cùng kỳ 2011, 8/29 doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng âm.
PVI dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu phí đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 11,2%,
tuy nhiên mức tăng này giảm đáng kể so với mức tăng 27,5% cùng kỳ 2011. Bảo
hiểm Bảo Việt đạt 2.548 tỷ đồng, tăng 15,5%, tăng nhẹ so với mức tăng 14% cùng
kỳ 2011. Bảo Minh tăng trưởng -4,9% so với mức tăng 8,8% năm 2011. PTI có tốc
độ tăng trưởng ấn tượng với 87,9% do trong quý I/2012, PTI có hợp đồng bảo
hiểm cho vệ tinh Vinasat 2.
Nhóm các công ty có thị phần nhỏ nhưng có tỷ lệ tăng trưởng phí bảo hiểm
gốc cao trên 50% bao gồm: Cathay 349,3%, Groupama 74,8% và Samsung Vina
106,3%.

tốc độ tăng trưởng khá do tăng trưởng
kinh tế của khu vực mặc dù giảm song
vẫn ở mức khá. Những thị trường bảo
hiểm lớn như Nhật Bản, Trung Quốc,
Đài Loan được dự báo sẽ tăng trưởng
chậm lại. Theo A.M Best, hoạt động
M&A trong ngành bảo hiểm sẽ phát
triển thời gian tới ở khu vực Đông Nam
Á. Các tổ chức tài chính, trong đó có
các tập đoàn bảo hiểm ở Châu Âu do
sức ép về vốn theo Solvency II (dự kiến
áp dụng vào năm 2014) trong bối cảnh
Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểmViệt Nam
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Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo sản phẩm
Xét tốc độ tăng trưởng các nghiệp vụ bảo hiểm chính, 3 nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng phí gốc cao hơn so với
cùng kỳ 2011 là bảo hiểm hàng không (51,7%), bảo hiểm cháy nổ và rủi ro mọi tài sản (87,7%) và bảo hiểm tín dụng
và rủi ro tài chính (133,9%).
Tăng trưởng phí BH gốc của các nghiệp vụ BH chính so với cùng kỳ 2011

54

Trong bối cảnh biến động trên thị trường tài chính - ngân hàng ngày càng gia tăng, nhu cầu bảo hiểm tín dụng
và rủi ro tài chính cũng có xu hướng tăng nhanh (133,9%). Bảo hiểm cháy nổ và rủi ro mọi tài sản cũng đạt tốc độ
tăng trưởng phí gốc cao (87,8%) do 2 năm qua, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ tổn thất tài sản lớn do cháy nổ, dẫn
đến nhu cầu về bảo hiểm lĩnh vực này ngày càng cao. Ngoài ra, do ảnh hưởng từ nhiều rủi ro, thảm họa xảy ra trong
năm 2011 tại các quốc gia Châu Á nên các công ty tái bảo hiểm lớn trên thế giới siết chặt các điều kiện nhận bảo
hiểm, đồng thời nâng tỷ lệ phí từ 0,15 - 0,2% tùy thuộc mức độ rủi ro và áp dụng giới hạn bồi thường đối với tổn thất
thảm họa để bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra.
Ngoài 3 nghiệp vụ bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng nửa đầu năm 2012 cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ 2011, các
nghiệp vụ khác đều tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ.
Phí giữ lại
Phí giữ lại toàn thị trường 6 tháng 2012 là 7.639 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ 2011, giảm mạnh so với mức tăng
26,7% cùng kỳ năm 2011. Trong đó Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu với 1.956 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ 2011, tiếp
theo là PVI với 1.276 tỷ đồng, giảm 3,1%.

Bồi thường bảo hiểm gốc
Bồi thường bảo hiểm gốc toàn thị trường 6 tháng
đầu năm 2012 là 4.109,3 tỷ đồng, tăng 17,4% so với
cùng kỳ năm 2011. Tỷ lệ bồi thường bình quân thị
trường là 35,7%, tăng so với mức 34,3% cùng kỳ năm
2011.
Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc của Bảo hiểm Bảo
Việt 6 tháng 2012 là 44,7%, giảm so với mức 54,2%
cùng kỳ năm 2011. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn,
các nghiệp vụ bảo hiểm, nhất là những nghiệp vụ
liên quan đến doanh nghiệp khó phát triển, do vậy,
các doanh nghiệp đang tăng cường mảng bán lẻ. Các
dòng sản phẩm mà nhiều doanh nghiệp đang chú
trọng là bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm xe cơ
giới, bảo hiểm nhà tư nhân… Các doanh nghiệp bảo
hiểm liên tục cho ra mắt sản phẩm mới cũng như đẩy
mạnh quảng cáo, tiếp thị .
Kênh phân phối cũng được các doanh nghiệp bảo
hiểm chú trọng trong khai thác thị trường bảo hiểm
cá nhân. PTI, Bảo hiểm Bảo Việt, BIC đẩy mạnh kênh
bancassurance để tận dụng mạng lưới. Liberty, BIC,
VASS tăng cường đầu tư cho kênh bán bảo hiểm qua
website. MIC chọn triển khai bán bảo hiểm qua tin
nhắn di động.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ
Tổng doanh thu phí và doanh thu khai thác mới
Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 6 tháng
đầu năm 2012 đạt 8.061,6 tỷ đồng tăng 10,5%, giảm
so với mức tăng 16,3% so cùng kỳ năm 2011, trong đó
doanh thu phí từ sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp truyền
thống tăng trưởng 7,18%, doanh thu phí bảo hiểm đầu
tư tăng trưởng 19,09%. Doanh thu phí từ các sản phẩm
phụ đi kèm tăng trưởng 24,8%.
Prudential tiếp tục dẫn đầu thị trường với tổng
doanh thu 2.927,9 tỷ đồng, chiếm 36,3% thị phần; Bảo
Việt Nhân thọ ở vị trí thứ hai đạt 2.229,5 tỷ (27,6% thị
phần), Manulife đạt 986,1 tỷ đồng (12,23% thị phần).
Doanh thu phí của các công ty bảo hiểm nhóm vừa và
nhỏ tăng trưởng mạnh (28,1%).
6 tháng đầu năm 2012, doanh thu phí khai thác
mới toàn thị trường đạt 2.245 tỷ đồng, tăng 12,3%,
giảm mạnh so với mức tăng 29,3% cùng kỳ năm 2011.
Trong 5 công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường,
doanh thu phí khai thác mới của Prudential giảm 5,3%
so với cùng kỳ, Manulife có tăng trưởng ấn tượng
(38,8%). Tăng trưởng doanh thu phí khai thác mới của
Bảo Việt Nhân thọ đạt 19,1%;. Về thị phần khai thác
mới, 6 tháng đầu năm, Prudential, Bảo Việt Nhân thọ
và Manulife lần lượt chiếm 25,11%; 23,77% và 14,09%
thị phần.
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Thị phần doanh thu phí 6T so cùng kỳ 2011
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Thị phần doanh thu KTM 6T so cùng kỳ 2011

Số tiền bảo hiểm (mức trách nhiệm)
Tổng mức trách nhiệm mà các doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ đang nắm giữ là
513 nghìn tỷ đồng tăng 27,1% so với cùng
kỳ năm ngoái trong đó mức trách nhiệm
của các sản phẩm chính đạt 375 nghìn tỷ
đồng tăng 26%, chiếm tổng cộng 73,1%
tổng mức trách nhiệm. Mức trách nhiệm
của các sản phẩm phụ đạt 138 nghìn tỷ
đồng tăng 30%, chiếm 26,9%. Nhóm sản
phẩm bảo hiểm có mức trách nhiệm cao
nhất là sản phẩm đầu tư với tổng mức trách
nhiệm là 192 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,3%
tổng mức trách nhiệm toàn thị trường.
Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểmViệt Nam

Số lượng hợp đồng
Số lượng hợp đồng khai thác mới sản phẩm chính 6 tháng đầu năm tăng thấp với 427.792 hợp đồng sản phẩm chính,
tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái là 8%, trong đó sản phẩm hỗn hợp chiếm 39,8%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm
35,8% đầu tư chiếm 23,9%, sản phẩm trọn đời, sản phẩm sinh kỳ và sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,5%.
Prudential khai thác mới được 142.415 hợp đồng, bằng 98,3% so với cùng kỳ 2011, chiếm 33,3% tổng số lượng hợp
đồng khai thác mới toàn thị trường. Bảo Việt Nhân thọ khai thác 80.512 hợp đồng, tăng 15,6%, chiếm 18,8%, Manulife
khai thác được 39.523 hợp đồng, tăng 5,9, chiếm 9,3%.
HĐ KTM 6t/2012 của 5 DN dẫn đầu

Tổng số lượng HĐ của 5 DN dẫn đầu

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểmViệt Nam

Sản phẩm bảo hiểm
Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp quay trở lại dẫn
đầu trong tỷ trọng khai thác mới của các doanh
nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong nửa đầu năm
2012, trong khi dòng sản phẩm liên kết đầu tư
đang giảm sức hút tương đối do lãi suất thấp.
Doanh thu phí từ sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp
đóng góp phần lớn (70%) vào tổng doanh thu
phí toàn thị trường. Trên 80% doanh thu phí của
sản phẩm hỗn hợp thuộc về 3 công ty đứng đầu
thị trường là Prudential, Bảo Việt Nhân thọ và
Manulife.
Bảo hiểm liên kết đầu tư
Doanh thu phí từ sản phẩm bảo hiểm liên kết
đầu tư chiếm 20,4% tổng doanh thu phí toàn thị
trường. Chiếm thị phần lớn nhất về sản phẩm này
là Bảo Việt Nhân thọ (31%), tiếp theo đó là ACE
(30%), Dai-ichi (14%), AIA (20%). Thị phần doanh
thu phí sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư của
ACE Life tăng đáng kể so với cùng kỳ 2011.
Sản phẩm phụ
Doanh thu từ bảo hiểm sản phẩm phụ chiếm
6% tổng doanh thu phí bảo hiểm. Prudential
chiếm gần một nửa (49%) thị phần doanh thu phí
của sản phẩm này, sau đó là Bảo Việt Nhân thọ,
Dai-ichi và AIA (>10% thị phần). Sản phẩm phụ
trên thực tế đem lại lợi nhuận đáng kể cho doanh
nghiệp bảo hiểm do tỷ lệ rủi ro thấp, đồng thời
Số lượng đại lý bảo hiểm
Tính đến hết tháng 6 năm 2012, tổng số lượng
đại lý có mặt trên thị trường là 219.191 người,
tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh
nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential
112.847 người, Bảo Việt Nhân thọ 26.477 người và
AIA 16.537 người.
Số lượng đại lý mới tuyển dụng trong 6 tháng
đầu năm 2012 là 71.861 người tăng 15,8% so với
cùng kỳ 2011, các doanh nghiệp bảo hiểm có số
lượng đại lý mới tuyển dụng nhiều nhất thị trường
gồm: Prudential (25.005 người), AIA (9.780 người)
và Bảo Việt Nhân thọ (8.225 người).
Nhìn chung, các doanh nghiệp đều có tỷ lệ
doanh thu phí/đại lý giảm so với cùng kỳ 2011.
Không tính Generali, Bảo Việt Nhân thọ đứng đầu
thị trường về tỷ lệ doanh thu phí/đại lý, bằng 3,3
lần của Prudential và bằng 1,1 lần của Manulife.

70
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Doanh thu phí từ sản phẩm bảo hiểm
hỗn hợp đóng góp phần lớn nhất vào
tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Doanh thu phí từ sản
phẩm bảo hiểm liên
kết đầu tư chiếm

Doanh thu từ bảo
hiểm sản phẩm phụ

Số lượng đại lý có mặt đến cuối kỳ 6T/2012 vs 6T/2011

Doanh thu phí/đại lý 6T/2012 vs 6T/2011 (triệu đồng)

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểmViệt Nam
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Số hợp đồng khai thác mới/Đại lý:
Xét về năng suất đại lý (biểu hiện bằng tương quan
giữa tổng số hợp đồng khai thác mới và số lượng đại lý,
loại trừ Prevoir do sử dụng mạng lưới bưu điện), Bảo Việt
Nhân thọ đang đứng đầu toàn thị trường (trung bình
3,04 hợp đồng khai thác mới/ đại lý), tiếp theo là Manulife
(2,98 hợp đồng/đại lý) và ACE (2,53 hợp đồng/đại lý).
Sự tham gia của 2 thành viên mới: Generali Việt Nam
và PVI Sun Life – dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng
10/2012, cộng với sự phát triển mạnh mẽ của một số
công ty bảo hiểm (Manulife, Dai-ichi life) đang gây áp lực
lớn lên các công ty bảo hiểm còn lại. Với tình hình kinh tế
được dự báo còn tiếp tục khó khăn, tình hình cạnh tranh
trên thị trường bảo hiểm nhân thọ những tháng cuối
năm dự đoán sẽ căng thẳng hơn.

Xu hướng cạnh tranh qua liên minh phân phối và
ngân hàng ngày càng rõ nét. Các công ty bảo hiểm đang
tăng cường hợp tác với các ngân hàng nhằm tiếp cận
nguồn khách hàng sẵn có của ngân hàng để bán chéo
các sản phẩm bảo hiểm. Ngoài ra việc liên kết tung ra sản
phẩm mới cũng đang là giải pháp các công ty bảo hiểm
nhân thọ tăng cường năng lực cạnh tranh của mình.
Prudential với Phú-An Lộc, AIA với sản phẩm An phúc
hưng gia, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã đưa ra thị trường
đến 3 sản phẩm mới là An tâm sống khỏe, An tâm toàn
mỹ và An phát bảo gia, Great Eastern Việt Nam có sản
phẩm bảo hiểm giáo dục Đại an khôi nguyên ưu việt, Daiichi với sản phẩm An tâm hưng thịnh. Không chỉ đưa ra
sản phẩm mới.
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Triển vọng thị trường
Kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đối mặt với
nhiều thách thức trong những tháng cuối năm. Triển vọng
phục hồi của kinh tế Mỹ chưa rõ ràng. Tình hình khu vực
Eurozone dự báo diễn biến khó lường và không sớm được
giải quyết. Các nền kinh tế được coi là động lực tăng trưởng
kinh tế thế giới như Trung Quốc và các quốc gia mới nổi
giảm tốc độ tăng trưởng. Theo IMF (7/2012)2, kinh tế toàn
cầu tiếp tục tăng trưởng chậm lại với mức 3,5% trong năm
2012 (giảm so với 3,9% năm 2011).
Trong nước, nền kinh tế cũng được dự báo sẽ tiếp
tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong những
tháng cuối năm, nhất là khả năng suy giảm tăng trưởng
xuất khẩu, giảm đầu tư nước ngoài, nợ xấu ngân hàng gia
tăng và áp lực tăng lạm phát trở lại do chính sách vĩ mô nới
2

World Economic Outlook update 16/7/2012, IMF

lỏng, dẫn đến tăng trưởng GDP cả năm 2012 có thể chỉ đạt
khoảng 5,0-5,5%. Mặc dù vậy, những yếu tố đáng khích lệ
là cán cân thanh toán cải thiện, dự trữ ngoại hối tăng mạnh,
tiền đồng được giữ ổn định...
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục diễn biến phức
tạp, rủi ro ngày càng khó lường trước, đặc biệt là rủi ro
chính trị và rủi ro thị trường tài chính. Lãi suất giảm, thị
trường chứng khoán hồi phục chưa chắc chắn sẽ ảnh
hưởng tới kết quả hoạt động đầu tư và tình hình thực hiện
lợi nhuận của các công ty bảo hiểm. Về hoạt động khai thác
bảo hiểm, những yếu tố thách thức đối với thị trường bảo
hiểm là tăng trưởng GDP thấp, sản xuất, tiêu dùng chưa hồi
phục. Ngoài ra, thu nhập suy giảm đang ảnh hưởng đến
phần chi tiêu cho bảo hiểm của người dân, đồng nghĩa với
thách thức cho hoạt động khai thác bảo hiểm.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố tích cực đối với thị trường
bảo hiểm trong nửa cuối năm 2012, đó là chính sách thúc đẩy
đầu tư công, chi tiêu Chính phủ để kích cầu, tăng trưởng tín
dụng đang được đẩy mạnh nhờ nỗ lực của Chính phủ bơm
tín dụng vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đồng thời lãi suất huy động được dự báo tiếp tục được điều
chỉnh giảm trong những tháng cuối năm sẽ là những động
lực thúc đẩy kinh tế và hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp, từ đó thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển. Thêm
vào đó, nhu cầu về các sản phẩm bảo hiểm hưu trí của người
dân ngày càng rõ nét hơn, đem lại cơ hội phát triển sản phẩm
bảo hiểm hưu trí cho các công ty bảo hiểm.
Tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm cả năm 2012 dự
báo sẽ giảm so với năm 2011 với thị trường bảo hiểm phi
nhân thọ ước tăng 15-18% và thị trường bảo hiểm nhân thọ
tăng 12-13%.
Cạnh tranh trên thị trường sẽ chủ yếu tập trung vào phát
triển các sản phẩm mới, điều chỉnh các điều khoản và điều
kiện bảo hiểm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng,
chú trọng dịch vụ khách hàng, tăng hiệu quả khai thác của
kênh phân phối hiện tại và phát triển kênh phân phối mới.
Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ tập trung nâng cao
năng lực tài chính và đẩy mạnh quản lý rủi ro hoạt động bảo
hiểm và hoạt động đầu tư. Cùng với xu hướng chung của thị
trường bảo hiểm thế giới và khu vực, những quy định mới về
vốn và khả năng thanh toán đang dần trở thành yêu cầu cấp
bách đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam. Ngoài ra,
yêu cầu về tăng cường năng lực quản lý rủi ro cũng trở nên
cấp thiết đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm hướng
đến sự phát triển ổn định và bền vững. Xu hướng M&A trong
lĩnh vực bảo hiểm dự báo sẽ ngày càng rõ nét trong thời gian
tới.
Bên cạnh đó, chủ trương tái cơ cấu thị trường bảo hiểm
cũng như định hướng phát triển thị trường bảo hiểm cũng
đang là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm
hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động
và nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ. Bộ Tài chính cũng
chủ trương thắt chặt thêm quy định thanh tra, giám sát các
doanh nghiệp bảo hiểm nhằm lành mạnh hóa thị trường,
đảm bảo thị trường phát triển ổn định và bền vững. Ngoài
ra, chủ trương tái cơ cấu các Tập đoàn kinh tế nhà nước và tái
cơ cấu thị trường bảo hiểm sẽ ảnh hưởng tới tình hình cạnh
tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt là với
các công ty bảo hiểm nội ngành. (31/8/2012)n
------------------------
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Tiềm năng ngành đầu tư
vốn cổ phần tư nhân
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Sự tăng trưởng của hoạt động
đầu tư vốn cổ phần tư nhân trên
toàn cầu

T

hời điểm đầu năm 2012 ghi
nhận một con số kỷ lục là
1.814 quỹ đầu tư hoạt động
với số vốn cam kết lên tới
744,2 tỷ đô la Mỹ (hình 1).
Như vậy, so với đầu năm 2011, số lượng
quỹ đã tăng 14% và số vốn cam kết đã
tăng 24%. Đồ thị cho thấy thời điểm đầu
năm 2012 đánh dấu sự tăng trưởng đầu
tiên của ngành đầu tư vốn cổ phần tư
nhân kể từ năm 2009. Tuy nhiên, nếu xét
về số lượng quỹ thành lập và số vốn huy
động thực tế thì hoạt động của ngành
vẫn đang ở mức khiêm tốn (hình 2).
Sau khi cuộc khủng hoảng tài chính

toàn cầu xảy ra, hoạt động đầu tư vốn cổ
phần tư nhân đã bị sụt giảm đáng kể. Số
lượng quỹ thành lập giảm mạnh từ 462
quỹ trong năm 2008 xuống còn 305 quỹ
năm 2009. Lượng vốn 422 tỷ đô la Mỹ huy
động trong năm 2008 cũng gần gấp đôi
ợng vốn 212 tỷ đô la Mỹ trong năm 2009.
Trong giai đoạn 2009 - 2011, ngành
đầu tư vốn cổ phần tư nhân ghi nhận một
thời kỳ thị trường biến động và nhiều bất
ngờ. Những lo ngại về sự suy thoái kinh
tế toàn cầu tiếp tục làm đau đầu các
nhà đầu tư và làm giảm sự tăng trưởng
của ngành đầu tư vốn cổ phần tư nhân.
Lượng vốn huy động bởi các quỹ đầu tư
vốn cổ phần tư nhân vẫn thấp đáng kể so
với mức trước khủng hoảng và số lượng
quỹ thành lập trong thời kỳ này vẫn còn

khá khiêm tốn, trung bình là 315 quỹ. Đồng thời, số lượng
quỹ thành lập trên toàn cầu cũng giảm sút khi nhiều công
ty quản lý quỹ không thể huy động thêm vốn mới sau
những khó khăn trong việc thoái vốn khỏi các vụ đầu tư
trước đây.
Theo báo cáo mới nhất của Private Equity International,
ngành đầu tư vốn cổ phần tư nhân toàn cầu hiện nay có
các đặc điểm chính sau:
Chiến lược mua lại vẫn chiếm ưu thế trong hoạt động
huy động vốn của các quỹ
Trong năm 2011, tổng cộng có 303 quỹ đầu tư vốn cổ
phần tư nhân thành lập với tổng vốn huy động là 186 tỷ đô
la Mỹ. Trong số này, loại hình quỹ mua lại vẫn giữ kỷ lục cả
về lượng vốn huy động và số lượng quỹ thành lập. Các quỹ
mua lại, quỹ tăng trưởng và quỹ đầu tư quay vòng m trong
tốp ba chiến lược được ưa thích nhất của các công ty quản
lý quỹ trong năm 2011.
Như trong hình 3, 94 quỹ mua lại thành lập trong năm
2011, huy động tổng số 78 tỷ đô la Mỹ. Khi so với 76 tỷ đô
la Mỹ từ 91 quỹ của năm 2010, mức vốn huy động cho các
quỹ mua lại vẫn không thay đổi nhiều. Một trong các quỹ
mua lại lớn nhất thành lập trong năm 2011 là quỹ EQT VI
trị giá 6,4 tỷ đô la Mỹ, được quản lý bởi EQT Partners với thị
trường mục tiêu là Châu Âu.
Đồng thời cũng tồn tại xu hướng gia tăng của quỹ vốn
tăng trưởng từ năm 2010 đến năm 2011. Các quỹ sử dụng
chiến lược này huy động tổng cộng 32 tỷ đô la Mỹ trong
năm 2011, tức là nhiều hơn 13 tỷ đô la Mỹ so với lượng vốn
huy động trong năm trước.
Bắc Mỹ - khu vực huy động vốn lớn nhất
Theo báo cáo của Private Equity International, khu vực
Bắc Mỹ vẫn dẫn đầu danh sách khi chiếm tới 36% tổng
vốn huy động trong năm 2011, tiếp theo là Châu Á - Thái
Bình Dương với 15% lượng vốn toàn cầu tập trung vào đây
(hình 4).
Từ năm 2010 đến năm 2011, lượng vốn hướng vào khu
vực Châu Á - Thái Bình Dương đã trải qua sự tăng nhẹ từ
14% lên tới 15%. Hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân
trong khu vực Châu Á đã trở nên nổi bật trong những năm
gần đây khi việc tìm đối tác và hoàn thành thương vụ ngày
càng khó hơn tại các khu vực khác, nhất là Mỹ và Châu Âu,
do áp lực gia tăng từ phía các cơ quan điều tiết, tình hình
tài chính và chính phủ bất ổn.
Cuộc khủng hoảng nợ công đang tiếp diễn ở Châu Âu
cũng thúc đẩy hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân tại
Châu Á do nhiều nhà đầu tư muốn tối thiểu hóa rủi ro tiền
tệ đi kèm với các quỹ ghi danh bằng đồng Euro, đã chọn
cách đầu tư vào những quỹ ghi danh bằng đồng đô la Mỹ
hay nhân dân tệ. Thêm nữa, cùng với việc ngành đầu tư
vốn cổ phần tư nhân đạt mức lợi nhuận ròng 13% cho kỳ
10 năm tại khu vực Châu Á so với lợi nhuận ròng 12% tại
Mỹ, một quỹ đặt tại Mỹ đã nhận định rằng Châu Á sẽ tiếp
tục chứng kiến sự tăng lên của dòng vốn vào do mức lợi
nhuận cao hơn này mà các nhà đầu tư có thể có được từ
việc đầu tư vào khu vực này.

Hình 1 – Số lượng quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân giai đoạn 2008 – 2012
Nguồn: Báo cáo năm 2012 của Preqin

Hình 2 – Số lượng quỹ đầu tư thành lập và tổng vốn huy động theo năm
Nguồn: Báo cáo năm 2012 của Private Equity International
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Hình 3 - Phân loại hoạt động huy động vốn năm 2011 theo chiến lược sử dụng
Nguồn: Báo cáo năm 2012 của Private Equity International

Hình 4 - Phân loại hoạt động huy động vốn theo khu vực
Nguồn: Báo cáo năm 2012 của Private Equity International
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Huy động vốn của khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương tăng 23% trong
năm 2011
Việc huy động vốn đầu tư tại Châu
Á - Thái Bình Dương cũng theo cùng xu
hướng huy động vốn toàn cầu nhưng
thể hiện một triển vọng khác. Bất chấp
thị trường toàn cầu hỗn loạn trong
những năm gần đây, ngành đầu tư vốn
cổ phần tư nhân vẫn tiếp tục đà phát
triển tại Châu Á - Thái Bình Dương cùng
với khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc
dự tính sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao
nhất.
Tổng vốn huy động cho năm 2011 là
xấp xỉ 30 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 23%
trong năm 2010. Cho dù tổng lượng vốn
huy động tăng lên, nhưng số lượng các
quỹ thành lập đã giảm từ 76 xuống còn
64 quỹ. Sự sụt giảm trong số lượng quỹ
thành lập chỉ ra rằng việc huy động vốn
đang ngày càng có nhiều thách thức
hơn khi các công ty quản lý quỹ cạnh
tranh giành thị phần ở một môi trường
đã bão hòa.
Các chiến lược góp vốn tăng trưởng
và đầu tư vốn mạo hiểm chiếm ưu thế
Theo điều tra của Private Equity
International, các quỹ đầu tư vốn tăng
trưởng, đầu tư mạo hiểm và quỹ mua lại
nằm trong tốp ba chiến lược hàng đầu
được lựa chọn nhiều bởi các công ty quản
lý quỹ khi hướng đến Châu Á trong năm
2011. Tổng số 14 quỹ đầu tư vốn tăng
trưởng/mở rộng huy động được 12 tỷ đô
la Mỹ. Đồng thời, 32 quỹ vốn mạo hiểm
huy động được 9 tỷ đô la, theo sau là 11
quỹ mua lại tổng cộng được 7 tỷ đô la Mỹ
(hình 6).
Trên toàn cầu, các công ty quản lý quỹ
nhìn chung thường theo đuổi các chiến
lược giống nhau nhưng có sự ưa thích
hơn đối với các quỹ đầu tư quay vòng
so với quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong năm
2011, các quỹ đầu tư mạo hiểm chiếm
hơn nửa số quỹ thành lập tại Châu Á,
trong khi chỉ có 28% các quỹ toàn cầu
được xếp vào nhóm đầu tư mạo hiểm. So
với các khu vực khác trên thế giới, đầu tư
mạo hiểm là chiến lược phổ biến hơn tại
Châu Á Thái Bình Dương.
Trong cùng kỳ, có sự gia tăng tổng vốn
huy động cho các quỹ tăng trưởng/mở

Hình 7 – Phân loại hoạt động huy động vốn khu vực Châu Á theo quốc gia
Nguồn: Báo cáo năm 2012 của Private Equity International

Hình 5 – Tổng vốn của các quỹ đầu tư vào Châu Á theo năm
Nguồn: Báo cáo năm 2012 của Private Equity International

Hình 6 – Phân loại các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân tại Châu Á theo chiến lược
Nguồn: Báo cáo năm 2012 của Private Equity International

rộng. Năm 2011, có 14 quỹ huy động
được tổng cộng 12 tỷ đô la Mỹ, hơn hẳn
năm 2010 có 24 quỹ mà chỉ huy động
được 8 tỷ đô la. Xu hướng này chỉ ra
rằng các quỹ tăng trưởng/mở rộng của
Châu Á Thái Bình Dương đang tăng lên
về quy mô và được củng cố nhiều hơn
trong khu vực.
Hoạt động huy động vốn theo quốc
gia trong khu vực Châu Á
Hình 7 thể hiện sự phân loại quỹ đầu
tư vào Châu Á theo quốc gia trong năm
2011. Hai nước hàng đầu được các công
ty quản lý quỹ ưa thích là Trung Quốc và
Ấn Độ, với 57% vốn được phân bổ vào
Trung Quốc và 12% cho Ấn Độ.
Từ năm 2009 đến năm 2011, Trung
Quốc có được sự bùng nổ của thị trường
đầu tư vốn cổ phần tư nhân khi lượng
vốn huy động tăng đáng kể từ 2 tỷ đô la
Mỹ lên 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 700% so với
năm trước đó. Trong khi các hoạt động
gây quỹ trên khắp thế giới phần lớn là
quỹ ghi danh bằng đồng đô la Mỹ, thì
gần đây ở Trung Quốc đã có sự gia tăng
đáng kể các quỹ ghi danh bằng đồng

nhân dân tệ (NDT). Năm 2011, việc gây
quỹ bằng đồng NDT đã đạt 7 tỷ đô la
Mỹ, tức là tăng 75% so với 4 tỷ đô la mỹ
của năm 2010. Tuy nhiên, lượng quỹ
gây dựng bằng đồng NDT vẫn ít hơn
bằng đồng đô la Mỹ, là 8 tỷ đô la năm
2011.
Ngược lại, Ấn Độ chứng kiến sự tăng
trưởng chậm lại với tổng lượng vốn huy
động là 2 tỷ đô la trong năm 2009 và 3
tỷ đô về cuối năm 2011, tức là tăng 50%.
Việc huy động vốn cho quỹ đầu tư tại
Ấn Độ đã từng đạt đỉnh cao trong năm
2008 với 8 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2010,
23 quỹ được thành lập tại Ấn Độ, huy
động tổng cộng 3 tỷ đô la. Năm 2011
tiếp tục là năm khó khăn hơn cho việc
gây quỹ của các công ty quản lý quỹ. Số
lượng quỹ huy động là 3 tỷ đô về cuối
năm với 28 quỹ đầu tư vào Ấn Độ.
Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ đã thu
hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong
hai năm 2010 và 2011, nhưng sự quan
tâm đó hiện đang giảm dần khi nhiều
nhà đầu tư đang có ý định tìm kiếm cơ
hội mới tại khu vực Đông Nam Á, đặc
biệt là Indonesia và Việt Nam.
Tại Indonesia, danh sách các quỹ
đầu tư vốn cổ phần tư nhân hướng
đến quốc gia này đang tăng dần trong
những năm gần đây. Một quỹ mới của
Saratoga Capital thành lập năm 2011
với lượng vốn là 450 triệu đô la Mỹ.
Northstar Pacific Capital mở quỹ thứ ba
với 820 triệu đô la, là quỹ lớn nhất đối
với Indonesia đến nay.
Với Việt Nam, năm 2011 xuất hiện
một tín hiệu khả quan khi KKR mua cổ

phần trị giá 159 triệu đô la trong tập
đoàn Masan Consumer, đặt Việt Nam
vào tầm ngắm của các quỹ đầu tư vốn
cổ phần tư nhân. Trong cùng năm đó,
tám quỹ đầu tư vào Việt Nam được hình
thành. Lớn nhất là quỹ vốn tăng trưởng
của Saigon Asset Management với 300
triệu đô la Mỹ. Theo xếp hạng năm 2011
của World Bank về môi trường kinh
doanh, Việt Nam cũng cải thiện vị thế từ
vị trí thứ 88 lên 78. Điều này là do một
số cải cách của chính phủ Việt Nam, tạo
môi trường thuận lợi hơn cho các nhà
đầu tư và cho các doanh nghiệp hoạt
động.
Kết luận:
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
đang thu hút sự quan tâm của các nhà
đầu tư toàn cầu. Khu vực này đang
chứng kiến sự tăng trưởng đánh kinh
ngạc của ngành đầu tư vốn cổ phần tư
nhân khi quy mô đầu tư tăng lên ở hầu
hết các lĩnh vực. Một số lượng lớn các
công ty đầu tư quốc tế đang tiến vào
khu vực cùng với số lượng các công ty
nội địa tăng lên theo cấp số nhân. Đó
không chỉ là bằng chứng về việc các
công ty thâm nhập vào khu vực nhằm
tận dụng cơ hội đầu tư hiếm có mà còn
cho thấy sự thay đổi đáng kể về ảnh
hưởng của khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương trên thị trường tài chính toàn
cầu.n
-----------------------

Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo ngành đầu tư vốn cổ phần tư nhân Châu
Á tháng 5/2012 của Private Equity International.
2. Báo cáo ngành đầu tư vốn cổ phần tư nhân toàn
cầu năm 2012 của Preqin.
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TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Bảng 1- Đề xuất cấm trả hoa hồng trên quy mô toàn thị trường

Hoa hồng Sự kết thúc
bắt đầu?

Thị trường
(Thời điểm thực
hiện đề xuất)

Tại sao cơ chế trả hoa hồng
đang bị tấn công?

Những cách tiếp cận mới về chính sách thù lao

T
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ại hầu hết các thị trường bảo
hiểm nhân thọ trên thế giới,
được trả hoa hồng là cách
hưởng thù lao chủ yếu của
những người bán hàng và
các nhà tư vấn. Hoa hồng đóng vai trò
then chốt trong việc tạo ra doanh số
trong một ngành mà ở đó thường cần
rất nhiều nỗ lực bán hàng để tìm kiếm
khách hàng và thuyết phục họ mua bảo
hiểm. Đối với các công ty hoạt động ở
các thị trường có mức tăng trưởng cao
và mới nổi, mối liên hệ trực tiếp giữa
doanh số bán hàng và hoa hồng cấu
thành cơ cấu chi phí biến đổi qua đó
giúp quản lý chi phí. Hoa hồng trong
các thị trường này giúp chia sẻ rủi ro và
lợi nhuận giữa các công ty bảo hiểm và
những người phân phối, từ đó giúp xây
dựng được hệ thống phân phối hiệu quả
về chi phí. Theo nhiều phương diện, hoa
hồng là nhân tố tác động tích cực.
Mặc cho sự phổ biến của mình, cơ chế
trả hoa hồng đang phải chịu sự tấn công
của các cơ quan quản lý ở một số thị
trường bảo hiểm nhân thọ phát triển.
Việc thúc đẩy này của cơ quan quản lý
cần được xem xét bằng việc trả lời một
số câu hỏi có liên quan:
• Tại sao cơ chế trả hoa hồng lại bị rơi
vào tầm ngắm?
• Những thị trường nào chịu ảnh hưởng,
và điều này có dự báo sự can thiệp của
cơ quan quản lý trên phạm vi toàn cầu?
• Các giải pháp thù lao khác đang được
cân nhắc là gì, và sự hàm ý có tính chất
chiến lược đối với các doanh nghiệp bảo
hiểm nhân thọ là gì?

Trả hoa hồng là cách
thức mà từ lâu các
doanh nghiệp bảo
hiểm sử dụng để trả
thù lao cho người bán
hàng và để phát triển
kinh doanh. Tuy nhiên,
những thách thức đối
với việc trả hoa hồng
đang có xu hướng gia
tăng tại một số thị
trường bảo hiểm nhân

10?
%

Cơ chế trả hoa hồng đang bị tấn công
là vì có một quan điểm ngày càng gia
tăng cho rằng hoa hồng tạo ra sự bất
hợp lý trong quyền lợi của người phân
phối và khách hàng theo hướng làm tổn
hại lợi ích của khách hàng. Dưới đây là
một số ví dụ:
• Việc bán các sản phẩm có chi phí cao
hơn hoặc rủi ro cao hơn được trả hoa
hồng cao hơn (chẳng hạn, các sản phẩm
bảo hiểm nhân thọ mang tính tiết kiệm
so với các sản phẩm tiết kiệm ngân
hàng)
• Tư vấn cho khách hàng mua một sản
phẩm thay vì thực hiện hoàn trả nợ
• Sự thiên vị giữa các doanh nghiệp cung
cấp sản phẩm có thể xảy ra khi một
nhà tư vấn bán sản phẩm của hơn một
doanh nghiệp, đặc biệt khi doanh số
hưởng theo (sales overrides) giúp tạo ra
thù lao.
• Tư vấn khách hàng chấm dứt và thay
thế sản phẩm hiện tại, một quyết định
mà có thể làm phát sinh chi phí trực tiếp
đối với khách hàng hoặc dẫn tới việc
khách hàng mất đi các quyền lợi có giá
trị, chẳng hạn những đảm bảo.
Các nhà quản lý thường nhìn nhận rủi ro
thiệt hại lợi ích của khách hàng ở mức
cao khi họ mua sản phẩm bảo hiểm
nhân thọ trong mối tương quan với
những sản phẩm tài chính khác. Trong
khi cách nhìn nhận của các nhà quản lý
thường phản chiếu những trường hợp
bán hàng gian dối đã xảy ra, căn nguyên
là sự bất cân xứng về thông tin giữa
khách hàng và ngành dịch vụ tài chính:
Khách hàng thường thiếu kiến thức, sự
tự tin và sự quan tâm về chi phí trong
việc cung cấp tài chính cho tương lai của
mình. Sự bất cân xứng về thông tin có
thể hàm ý rằng khách hàng ở vị thế bất
lợi trong việc đánh giá hoặc phản biện
sự tư vấn mà họ nhận được.

Úc
(tháng 7/2012)

Hà Lan
(tháng 1/2013)

Anh
(tháng 1/2013

Phạm vi

Cách tiếp cận

• Áp dụng với tất cả sản phẩm bán lẻ,
bao gồm cả sản phẩm hưu trí và đầu tư.
• Các sản phẩm rủi ro trong hưu trí (bắt
đầu từ tháng 7/2013)
• Không áp dụng với các sản phẩm rủi
ro không phải hưu trí, thế chấp và chăm
sóc sức khỏe.

• Cấm hoàn toàn trả hoa hồng trên cơ sở
giao dịch từ nhà cung cấp sản phẩm, bao
gồm doanh số hưởng theo và khoản giảm
trừ từ nhà cung cấp cho nhà phân phối.
• Thay thế 100% bằng thỏa thuận trả phí cho
dịch vụ.
• Hoa hồng dựa trên tài sản bị cấm nhưng
phí cho dịch vụ dựa trên tài sản được phép
sử dụng- nhưng chỉ được phép qua thỏa
thuận với khách hàng cho việc tiếp tục dịch
vụ mà nhà tư vấn cung cấp.
• Yêu cầu đối với khách hàng cho việc lựa
chọn hoặc tái tục thỏa thuận dịch vụ tiếp
diễn (ongoing services) hai năm một lần.

• Các quỹ đầu tư
• Các sản phẩm tiết kiệm ngân hàng
• Việc bán hai sản phẩm gắn kết với
nhau trong đó giá trị của ít nhất một sản
phẩm phụ thuộc vào kết quả hoạt động
của các thị trường đầu tư.
• Tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân
thọ.
•Thế chấp

• Áp dụng đối với tất cả việc bán hàng
dựa trên tư vấn (đó là, khi có sự tư vấn
cá nhân cho một khách hàng - chiếm
khoảng 90% doanh số mới).
• Các sản phẩm đầu tư được đóng gói:
hưu trí cá nhân, sản phẩm bảo hiểm
nhân thọ tiết kiệm và đầu tư, quỹ tương
hỗ và các sản phẩm đầu tư tập thể cụ
thể khác.
• Áp dụng đối với tất cả các nhà tư vấn
tài chính, dù thuộc một doanh nghiệp
hay độc lập, và dưới hình thức khác là
các doanh nghiệp hợp nhất.
• Không áp dụng đối với bảo hiểm nhân
thọ có tính bảo vệ đơn thuần, bảo hiểm
phi nhân thọ hoặc thế chấp, hoặc với
sự bán hàng không cần tư vấn, trực tiếp
hoặc do khách hàng tự thực hiện việc
mua hàng.

•
Nội dung chi tiết đang được xây dựng

• Cấm sự tác động của nhà cung cấp đối với
việc thù lao cho người phân phối.
• Thay thế bằng phí cho nhà tư vấn, theo
đó nhà tư vấn thỏa thuẩn về phí với khách
hàng.
• Phí tư vấn phải gắn với dịch vụ cung cấp,
không phải sản phẩm cung cấp và các khoản
phí tiếp diễn (ongoing charges) chỉ được áp
dụng với các dịch vụ đang cung cấp.
• Khách hàng có thể chấm dứt phí tư vấn.
• Nhà cung cấp có thể thúc đẩy việc thanh
toán nhưng việc chiết khấu và hoàn trả hoa
hồng bị cấm.
• Trên thực tế, vẫn có thể nhận được phí tư
vấn ban đầu và tiếp theo tương tự như hoa
hồng.

Những thay đổi liên quan

• Trách nhiệm được ủy thác trong
việc hành động vì lợi ích cao nhất của
khách hàng.
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• Cấm trả hoa hồng hưởng theo
(override commission) trong bảo hiểm
phi nhân thọ

• Cung cấp thông tin rõ hơn về tư cách
pháp lý và thù lao của nhà tư vấn.
• Yêu cầu đạo đức nghề nghiệp cao
hơn đối với các nhà tư vấn tài chính
độc lập.
• Yêu cầu tối thiểu về bằng cấp và sự
phát triển nghề nghiệp liên tục đối với
tất cả các nhà tư vấn.
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Hoa hồng cũng có thể gây ra những
vấn đề theo những cách khác. Nó
tạo ra sự mơ hồ liệu người bán hàng
đang hành động vì lợi ích của khách
hàng hay công ty bảo hiểm. Ngay cả
khi nhà tư vấn đại diện cho khách
hàng, nếu công ty bảo hiểm là người
trả hoa hồng thì có sự mâu thuẫn về
lợi ích. Hoa hồng cũng giúp những
người tư vấn định vị dịch vụ của
mình như là miễn phí, điều này có
thể làm giảm nhận thức của khách
hàng về giá trị của dịch vụ. Việc làm
thay đổi nhận thức là điều khó khăn
khi mà những nhà tư vấn chuyển
sang một môi trường mà ở đó họ thu
các loại phí một cách tường minh từ
khách hàng và phải chịu áp lực trong
việc lý giải dịch vụ mà họ cung cấp.
Việc chuyển ngành bảo hiểm khỏi
mô hình dựa trên hoa hồng trở thành
vấn đề khó.
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Hoa hồng bị “soi” trên phạm
vi toàn cầu

Các khía cạnh của hoa hồng từ lâu đã
trở thành đối tượng chịu sự can thiệp
của cơ quan quản lý:
• Một số thị trường quy định mức hoa
hồng ban đầu tối đa được trả cho
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
• Các nước như Ấn Độ quy định mức
phí tối đa để hỗ trợ việc trả hoa hồng.
• Các nước khác, như Nam Phi, quy
định hoa hồng đối với các doanh
số thay thế (doanh số phát sinh do
khách hàng chấm dứt hợp đồng hiện
tại và mua hợp đồng mới – ND).
Nhiều thị trường đã quy định việc
công bố hoa hồng, và đã có những
bước tiến trong việc đưa ra hoặc
củng cố việc công bố nhiều thứ khác.
Sự soi xét hoa hồng ngày càng phổ
biến, đi tiên phong là Úc và Anh. Các
giải pháp liên quan đang được thảo
luận ở ngày càng nhiều thị trường,
bao gồm Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Nam
Phi và Thụy Điển, và chúng ta hy
vọng sẽ được thấy những thảo luận
lan rộng ra nhiều thị trường khác
trong tương lai.

Giải pháp thay thế cho hoa
hồng

Giải pháp thay thế cho hoa hồng
được phát triển chủ yếu ở các thị
trường mà ở đó các sản phẩm đầu
tư chiếm ưu thế trong doanh số khai
thác mới và tỷ trọng lớn doanh số
được thực hiện thông qua mô hình
tư vấn tài chính. Theo dự đoán việc
trả thù lao sẽ chuyển từ phí ban đầu
phát sinh khi mua sản phẩm sang
khoản phí tiếp diễn được gắn với các
dịch vụ và tài sản quản lý. Sự thay đổi
này không nhất thiết được thực thi
thông qua sự thay đổi các quy định.
Các nhà tư vấn có thể duy trì cấu
trúc trả thù lao hiện tại nếu như các
doanh nghiệp bảo hiểm không tác
động đến cơ sở trả thù lao.
Ngoài vấn đề này, chúng tôi thấy bốn
chủ đề chung:
- Các doanh nghiệp bảo hiểm bị cấm
tác động đến cách thức mà các nhà
tư vấn được trả thù lao.
- Các nhà tư vấn phải thỏa thuận cơ
sở thù lao với khách hàng.
- Các nhà tư vấn được trả thù lao phải
dựa trên công việc mà họ thực hiện,

thay vì sản phẩm mà họ bán. Do vậy ở
Anh, các loại phí cho nhà tư vấn gắn với
việc bán sản phẩm sẽ phải tương đương
với các loại phí áp dụng cho các sản
phẩm thay thế gần. Và ở Úc và Anh, các
nhà tư vấn chỉ được thu phí tư vấn tiếp
diễn cho các dịch vụ tiếp diễn.
- Khách hàng sẽ có thể ngừng dịch vụ
tiếp diễn và thù lao tư vấn tiếp diễn hoặc thậm chí, như đề xuất tại Úc, phải
lựa chọn định kỳ các dịch vụ tiếp diễn
cũng như việc thanh toán các loại phí tư
vấn liên quan.
Các chủ đề này thường được hiệp trợ
bằng những thay đổi khác, chẳng hạn
việc làm rõ vai trò của các nhà tư vấn
hay người bán hàng, trách nhiệm rõ hơn
trong việc hành động vì lợi ích tốt nhất
của khách hàng, tiêu chuẩn đạo đức nghề
nghiệp cao hơn và sửa đổi quy định công
bố thông tin.

Hàm ý chiến lược

Những thay đổi này rõ ràng sẽ có sự tác
động trực tiếp đối với các nhà tư vấn.
Chẳng hạn, các loại phí tư vấn có thể thấp
hơn nhiều so với hoa hồng, đặc biệt khi
có yêu cầu về việc thu phí không phân
biệt theo sản phẩm (đó là nếu tỷ lệ hoa
hồng phân biệt theo loại hình sản phẩm
sẽ bị cấm). Chưa thể biết khách hàng sẽ
phản ứng như thế nào đối với sự thay thế
hoa hồng bằng các loại phí tư vấn nhưng
việc gia tăng thảo luận và công bố về các
loại phí tư vấn dường như sẽ làm gia tăng
sự nhạy cảm của khách hàng đối với chi
phí tư vấn – và có lẽ đối với của các loại
phí sản phẩm nói chung. Nhiều công ty tư
vấn có thể sẽ phải đối mặt với áp lực giảm
thu nhập và lợi nhuận.
Các công ty tư vấn dưới áp lực tài chính
có một số lựa chọn. Họ có thể hợp cộng
vào các công ty lớn hơn, qua đó tìm kiếm
lợi thế nhờ quy mô. Các công ty tư vấn
lớn sẽ hoạt động với quy định kinh doanh
nghiêm ngặt hơn và có thể quy định chi
tiết hơn về cách thức các nhà tư vấn cá
nhân thực hiện công việc. Các nhà tư vấn
thậm chí sẽ tập trung nhiều hơn vào
các yếu tố rõ ràng chẳng hạn giá cả,
dich vụ và các đặc trưng, giảm bớt sự
quan trọng của các quyết định tùy
nghi và các quan hệ nhà tư vấn-nhà
môi giới địa phương. Việc sử dụng
nền tảng đầu tư sẽ gia tăng, tương tự

như ở Úc, nơi mà các nền tảng đã thống
lĩnh thị trường.
Thay vào đó, các nhà tư vấn có thể cuối
cùng sẽ điều chỉnh hoạt động kinh doanh
để tập trung hoặc tập trung nhiều hơn
đối với các sản phẩm sẽ tiếp tục được cho
phép trả hoa hồng, chẳng hạn các sản
phẩm nhân thọ bảo vệ đơn thuần ở Anh
hay các sản phẩm bảo vệ rủi ro phí hưu
trí ở Úc.
Lựa chọn thứ ba sẽ là tăng các phí tư vấn
bằng cách nâng cấp dịch vụ cung cấp cho
khách hàng. Việc tập trung nhiều hơn đối
với việc lập kế hoạch tài chính và các dịch
vụ tiếp diễn tổng thể, bao gồm việc lựa
chọn tài sản, tư vấn thuế, và việc lựa chọn
nhà bảo hiểm và sản phẩm.
Và cuối cùng, các nhà tư vấn có thể yêu
cầu phần lớn hơn trong tổng các loại phí
được thanh toán bởi khách hàng. Họ có
thể yêu cầu các điều khoản, điều kiện có
lợi hơn từ các công ty bảo hiểm hoặc sử
dụng các giải pháp có chi phí thấp hơn,
từ đó đòi hỏi công ty bảo hiểm cắt giảm
chi phí thông qua các lựa chọn chẳng hạn
sử dụng các quỹ thụ động có chi phí thấp.
Các công ty bảo hiểm sẽ cần điều chỉnh
cơ chế trả thù lao do nhà phân phối
quyết định, và sự thay đổi căn bản đảm
bảo hài hòa lợi ích của nhà cung cấp, nhà
phân phối và khách hàng mà việc chuyển
đổi đưa lại. Quan hệ thay đổi vì nhà tư
vấn được xác định địa vị rõ ràng như là
người cung cấp dịch vụ cho khách hàng,
thay vì là lối dẫn ra thị trường cho công
ty bảo hiểm. Sự mơ hồ trong việc trả thù
lao bằng hoa hồng sẽ được loại bỏ, và các
doanh nghiệp bảo hiểm mất đi đòn bẩy
quan trọng trong việc tác động đến việc
sử dụng sản phẩm của mình. Điều này, dĩ
nhiên chính là những gì mà các nhà quản
lý quan tâm. Do vậy, các doanh nghiệp
bảo hiểm sẽ cần phải đảm bảo rằng họ có
thể cạnh tranh trong thị trường hậu hoa
hồng.
Ngoài sự thay đổi căn bản trong mối
quan hệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm,
nhà phân phối, sự phản hồi của các công

Chưa thể biết
khách hàng sẽ
phản ứng như thế
nào đối với sự thay
thế hoa hồng bằng
các loại phí tư vấn
nhưng việc gia
tăng thảo luận và
công bố về các loại
phí tư vấn dường
như sẽ làm gia
tăng sự nhạy cảm
của khách hàng
đối với chi phí tư
vấn

Các công ty bảo hiểm sẽ cần điều chỉnh cơ chế trả thù lao do
nhà phân phối quyết định, và sự thay đổi căn bản đảm bảo hài
hòa lợi ích của nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng mà
việc chuyển đổi đưa lại.
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ty tư vấn như miêu tả ở trên có những
hàm ý khác đối với doanh nghiệp bảo
hiểm. Việc cấm hoa hồng có thể dẫn
tới việc tái cấu trúc lĩnh vực tư vấn theo
hướng có thể hạn chế sự tiếp cận thị
trường của một số doanh nghiệp bảo
hiểm. Những thay đổi khác có khả năng
xảy ra bao gồm sự thay đổi về doanh
số và cơ cấu sản phẩm, biên lợi nhuận
thấp hơn và việc gia tăng hiện tượng
chuyển các sản phẩm bảo hiểm thành
hàng hóa phổ biến. Việc giảm sự căng
thẳng tài chính do khai thác mới và việc
chuyển giao cho các nhà tư vấn hoặc
khách hàng có thể đắp đổi ảnh hưởng
bất lợi của một số trong những thay
đổi này.
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Bảng 2- Minh họa sự thay đổi doanh số của thị trường Anh sau khi có quy định
cấm hoa hồng và những thay đổi dự kiến khác phát sinh từ việc đánh giá lại việc
phân phối lẻ
Chiến lược

Sự thay đổi dự kiến trong 3 năm của doanh thu
khai thác mới của thị trường

Bảo hiểm nhân thọ – môi giới phân phối

-66%

Hưu trí – môi giới phân phối

-13%

Hưu trí – đa kênh phân phối

+23%

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm có
thể cạnh tranh sử dụng các sản phẩm
chi phí thấp, có tính cách tân và chiến
lược phân phối hiệu quả, triển vọng có
thể hấp dẫn: ít đối thủ cạnh tranh hơn,
thị phần lớn hơn, căng thẳng tài chính
do khai thác mới thấp hơn và triển
vọng duy trì hợp đồng tốt hơn. Có thể
có những lợi thế trong việc sở hữu việc
phân phối, để đảm bảo việc tiếp cận
thị trường và mối quan hệ trực tiếp với
khách hàng. Với các doanh nghiệp tái
bảo hiểm không thể thích nghi, hoặc
không thể thích nghi nhanh chóng,
điều ngược lại sẽ xảy ra: mất khả năng
cạnh tranh và thị phần, với một viễn
cảnh dài hạn ảm đạm. Bảng 2 minh
họa, tùy theo chiến lược của công ty,
ảnh hưởng kết hợp có thể của việc tiếp
cận thị trường, doanh số và cơ cấu sản
của một doanh nghiệp riêng lẻ đóng
vai trò quan trọng như thế nào. Ở một
thị trường hậu-hoa hồng, phụ thuộc
vào vị trí hiện tại và sự mau lẹ trong
cạnh tranh trong tương lai của doanh
nghiệp bảo hiểm, chúng ta hy vọng
chứng kiến sự phân cực của những
người thắng và kẻ thua. Việc củng cố
hơn nữa đối với các nhà cung cấp rất có
khả năng xảy ra.
Cũng cần lưu ý thêm rằng, ngoài các
thách thức chiến lược, các nhà cung
cấp còn phải đối mặt với những thách
thức hoạt động đáng kể trong việc
thiết kế lại sản phẩm, hệ thống và các
quy trình để quản lý các loại phí tư vấn
theo quy định. Chẳng hạn, tại Anh, các
doanh nghiệp bảo hiểm có thể quản lý
việc thanh toán các loại phí tư vấn từ
khách hàng cho các nhà tư vấn, nhưng
sự linh hoạt trong các lựa chọn thanh
toán là cần thiết để đảm bảo rằng các
doanh nghiệp bảo hiểm không bị xem
là ảnh hưởng tới cách thức mà các nhà
tư vấn được trả thù lao. Các sản phẩm
cũng sẽ không được phép thiết kế có tỷ
lệ phân bổ phí lớn hơn 100%. Trường
hợp những thay đổi như thế này phải
thực hiện, các công ty nhận thấy họ
phải hoạt động với nhiều quy trình và
hệ thống cho sản phẩm trước và sau
khi hoa hồng bị cấm. Mặc dù đây không
phải là kịch bản bất thường với ngành
nhưng sự phức tạp gia tăng là điều
không thể bỏ qua.

Kết luận

Vậy có phải đây là điểm bắt đầu của sự
kết thúc? Điều này không nhất thiết
xảy ra hoặc ít nhất chưa xảy ra. Quá
trình ra quyết định thường chậm, bắt
đầu trước khá lâu so với việc thực hiện
và có thể cần phải gia tăng do những
thay đổi như vậy. Mặc dù việc gia tăng
quy định về thù lao dường như sẽ
xảy ra, những quy định cấm áp dụng
chung với toàn thị trường dường như
chỉ xảy ra với ba điều kiện:

1

Sự chuyển đổi của lĩnh vực
phân phối từ những người
bán bảo hiểm sang nhà tư
vấn tài chính đã diễn ra ở
mức độ cao, thể hiện qua
khả năng của nhà tư vấn
được nâng cao, mô hình
doanh nghiệp tư vấn hoạt
động mạnh mẽ và ít nhất là
phía khách hàng muốn trả
phí cho các tư vấn.

2
3

Môi giới, hoặc ít nhất là mô
hình phân phối đa quan hệ,
phát triển đến một mức độ
nhất định.

Thị trường bảo hiểm nhân
thọ phát triển, với tỷ lệ
tham gia bảo hiểm tương
đối cao và kết hợp với các
chương trình bảo hiểm xã
hội do nhà nước bảo trợ và
các chương trình phúc lợi
do người sử dụng lao động
thực hiện, có sẵn nền tảng
bảo vệ người tiêu dùng
rộng rãi.

Ở các thị trường kém phát triển hơn,
có thể việc cấm hoa hồng sẽ ngăn
cản sự phát triển của hoạt động kinh
doanh bảo hiểm nhân thọ và sự tiếp
cận khách hàng của các nhà cung
cấp. Ở những thị trường như vậy, các
hoạt động bán hàng và sự giáo dục
thị trường ở mức độ cao là vô cùng
quan trọng đối với sự phát triển của
ngành bảo hiểm nhân thọ. Việc thay
đổi sang mô hình dựa trên phí khi điều
kiện chưa chín muồi sẽ là không tương
thích với các yêu cầu phát triển này
và mô hình kinh tế có liên quan của
ngành.
Mặc dù các mô hình thù lao dựa trên
hoa hồng được dự đoán sẽ ngày càng
được quan tâm, chúng ta không tin
rằng có sự chắc chắn mang tính lịch
sử về sự kết thúc của hoa hồng. Mặc
dù chúng ta tin rằng sẽ có sự tiến triển
trong dài hạn từ các giao dịch bán
hàng thành tư vấn tài chính, nhưng
chúng ta cũng không thấy thuyết
phục rằng điều này cần thiết có sự
tăng trưởng của kênh môi giới, đồng
thời cũng không tin rằng điều này sẽ
xảy ra nhanh chóng. Điều này sẽ cản
tốc độ của thách thức đối với ngành
bảo hiểm trong thay đổi cơ chế thù
lao.
Quan tâm lớn nhất của chúng ta là liệu
nếu việc cấm hoa hồng được thực thi
thì có phải là rủi ro với những hậu quả
không lường trước được. Rủi ro khách

hàng sẽ được chào bán những sản
phẩm không hoặc ít phù hợp với nhu
cầu để đối chọi lại rủi ro của những
hệ quả bất lợi khác. Đặc biệt, các nhà
tư vấn bảo hiểm dường như sẽ tập
trung nhiều hơn đối với những khách
hàng giầu có, nơi mà những điều kiện
kinh tế và tính khả thi của việc thù lao
dựa trên phí tốt hơn. Rất nhiều nhà tư
vấn sẽ không thể hành nghề, do vậy
có thể rút khỏi ngành. Những khách
hàng nghèo hơn sẽ khó tiếp cận các tư
vấn. Các cơ quan quản lý mong muốn
tìm kiếm sự thay đổi cho thị trường lại
cần phải duy trì cho những người tiết
kiệm ít hơn quyền tiếp cận bảo hiểm.
Mối nguy hiểm được xem xét kỹ lưỡng
ở Anh, nơi mà sự ảnh hưởng kết hợp
của việc cấm hoa hồng và những yếu
tố khác của việc đánh giá lại hệ thống
phân phối lẻ sẽ làm giảm đáng kể số
nhà tư vấn phục vụ đại chúng. Xét một
cách chung hơn, các cơ quan quản lý
cần đem đến sự thay đổi phản ánh tốc
độ phát triển của ngành. Trong thời
đại toàn cầu hóa và sự hội tụ về mặt
quản lý nhà nước, tất cả chúng ta cần
nghiên cứu kinh nghiệm của các thị
trường khác, vừa với tư cách chỉ dẫn
cho tương lai và vừa là để biết mô hình
nào hoạt động có hiệu quả và mô hình
nào không.n
(Theo Jeremy Forty và Keith Walter, Tạp chí Emphasis
3/2011)

Bình luận của người dịch:
Tại Việt Nam, ngành bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ
còn khá non trẻ. Cơ chế trả hoa hồng vẫn đang trong giai đoạn
hoàn thiện để giúp phát triển thị trường và tạo môi trường kinh
doanh ngày càng lành mạnh. Có lẽ cơ chế hoa hồng vẫn sẽ
tiếp tục tồn tại và phát triển như là một cách thức thù lao hữu
hiệu trong một thời gian rất dài nữa. Tuy vậy, việc nghiên cứu
những cách thức thù lao thay thế ở các thị trường bảo hiểm
phát triển là điều thú vị vì đây sẽ là định hướng của thị trường
bảo hiểm Việt Nam trong tương lai như muôn sông cùng chảy
về biển lớn.
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ThS. Nguyễn thị hà

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Thế kỷ 21, dĩ nhiên bạn muốn có những cách bán hàng phủ sóng rộng khắp theo
độ thỏa mãn của khách hàng, và ngày nay ai cũng có Internet. Điều này có nghĩa
là chúng ta ngày càng ít bị giới hạn về mặt địa lý. Vì vậy, tư vấn và bán hàng trực
tuyến là một cách thức hết sức thú vị.
Tư vấn và quảng cáo sản phẩm qua Facebook, YM,
Twister, email của bạn tới khách hàng, bạn bè, gia đình…
tại sao không nhỉ? Hãy download những tài liệu quảng
cáo sẵn có ở công ty cho sản phẩm bạn muốn bán,
upload lên tất cả các kênh, mạng xã hội, tag bạn bè, chắc
chắn điều bạn muốn nói sẽ được truyền tải tới rất nhiều
người (dù họ có muốn hay không). Dĩ nhiên bạn sẽ bán
được hàng, hoặc chí ít người ta sẽ nhớ mua bảo hiểm thì
liên hệ với bạn. Quả là vừa vui vừa hiệu quả.
Người ta vẫn nghĩ mua bảo hiểm là sự xa xỉ trừ khi họ
có lí do để cần đến nó. Với nền kinh tế biến động, chất
lượng cuộc sống tăng, người ta càng sợ rủi ro, càng giàu
lại càng sợ. Nhưng, người ta vẫn hy vọng không phải bỏ
tiền ra để mua bảo hiểm, đơn giản vì cái sự xa xỉ, thừa
tiền mà họ vẫn nghĩ. Vì vậy, tư vấn bảo hiểm cần xóa bỏ
rào cản trong suy nghĩ này của khách hàng.
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Bạn tới tư vấn cho khách hàng với hy vọng sẽ bán được
một đơn bảo hiểm theo đúng dự định của mình cho
khách. Nhưng khi gặp, bạn nhận ra khách hàng muốn
hay cần một đơn bảo hiểm hoàn toàn khác – thường là
phạm vi bảo hiểm sẽ hạn chế hơn. Bạn sẽ thử tư vấn để
họ mua một đơn bảo hiểm với phạm vi toàn diện và dĩ
nhiên là phí cao hơn không?
Khi bạn thử điều này và nhận được hai lần nói KHÔNG,
hãy cố gắng bán đơn bảo hiểm mà khách hàng đang
muốn (hoặc cần). Đừng cố bán cho họ đơn bảo hiểm cơ
bản nhất nếu nghĩ phí thấp nhất sẽ phù hợp. Hãy đưa ra
các mức phí và chiết khấu có vẻ phù hợp với khách nhất.
Bạn muốn có một khách hàng thỏa mãn với dịch vụ để
lần sau tiếp tục tái tục, nhưng bạn cũng muốn người đó
chia sẻ với gia đình, bạn bè? Vậy hãy làm theo cách trên,
vì ai chả thích khuyến mãi và chẳng ai lại muốn tư vấn
nghĩ mình “ham đồ giá rẻ” bằng phạm vi bảo hiểm cơ bản
nhất, phí thấp nhất.
Trong kỷ nguyên của Internet, truyền miệng vẫn có sức
mạnh không ngờ. Những bộ phim hit, những xì căng
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đan, những TV show hot chẳng phải cũng nhờ truyền
miệng. Khi bạn làm thỏa mãn khách hàng, bạn sẽ được
hưởng những quảng cáo miễn phí từ chính miệng họ.
Không cần biết sau đó sẽ như thế nào, chỉ tính thông tin
mua bảo hiểm cũng sẽ được truyền tới không ít người
khác, và biết đâu số di động của bạn cũng được họ lưu
và trao đổi cho nhau. Vì vậy, thông minh và tỉnh táo nhất
đó là tập trung vào thứ “KHÁCH HÀNG CẦN”.

Hiểu mình đang bán cái gì?

Bạn càng hiểu và biết về dòng sản phẩm mình bán, bạn
càng có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Biết từng điểm
nhỏ cần lưu ý của từng đơn bảo hiểm bạn bán sẽ giúp
bạn tiết kiệm thời gian tư vấn.
Và nếu sản phẩm cố tình được thiết kế để câu khách,
vì lợi ích của khách hàng thì bạn cũng đừng lo lắng thay
công ty bằng cách cố tình thông báo cho khách hàng
những hạn chế của sản phẩm hoặc những loại trừ mà
đơn bảo hiểm trên giấy tờ cũng không ghi rõ. Hãy để
công ty của bạn làm việc này, bạn là tư vấn viên bán
hàng, công việc của bạn là BÁN HÀNG, những khâu khác,
đã có công ty lo. Một điều không thể thiếu đó là đặt niềm
tin vào sản phẩm, vào đồng nghiệp để tập trung cho
công việc của mình.
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Chuyên nghiệp 100%

Nhìn chuyên nghiệp bằng cách ăn mặc chuyên nghiệp.
Khi nói, hãy nói một cách lịch sự và đúng lễ nghi. Hiểu
rõ sản phẩm và chú ý tới tiểu tiết sẽ giúp bạn có được
điều này.
Hãy nghĩ xem: Bạn muốn người ta mua bảo hiểm của
bạn. Họ muốn qua bạn để có sự tin tưởng và đảm bảo
rằng, rủi ro xảy ra sẽ được bồi thường. Họ đòi hỏi bạn
phải đáng tin và công ty của bạn phải chuyên nghiệp để
trao một khoản tiền đề phòng rủi ro. Làm sao họ có thể
tin bạn nếu bạn không tin vào chính mình và không để
họ thấy sự tin tưởng của bạn.

Đừng lờ đi điểm yếu của bạn

Người ta vẫn làm theo cách này: Tốt khoe xấu che vì bạn
từ hào và giỏi với những điểm mạnh đó. Nhưng khi bạn
để ý tới điểm yếu và sửa chửa nó, bạn sẽ là tư vấn viên
tuyệt vời hơn, thậm chí bạn còn tìm ra những điểm thú
vụ ở nhiều khía cạnh khác trong công việc của bạn. Khi
hoàn thiện điểm yếu đó, hãy tiếp tục tìm và sửa điểm yếu
khác. Trò chơi này thực sự hữu ích với bạn.

Bạn là Chuyên viên PR – Tại sao không

Hãy để mình được biết đến trong cộng đồng bạn bè,
gia đình, xã hội. Đừng im lìm biến mất. Hãy tham gia các
tổ chức xã hội, thể hiện nhiệt huyết của bạn. Tham dự
vào các hoạt động ở trường của con cái bạn. Ở câu lạc bộ
golf hay cầu lông, tennis hay đá cầu, thậm chí hội mua
sắm.
Bạn là người bán hàng. Điều này nghĩa là bạn phải “khởi
động”, phải “sáng đèn", phải “on” nhiều thời gian hơn. Đây
sẽ là cơ hội outing để bạn đưa ra những tư vấn và trở
thành một guy đáng tin cậy trong chủ đề bảo hiểm. Hình
thức PR này sẽ mang lại lợi ích cho bạn nhiều hơn bạn
nghĩ đấy!

Bán hàng 24/7?

Chúng tôi không gợi ý bạn cố bán sản phẩm ở những
buổi nấu nướng họp mặt. Hãy mang đơn bảo hiểm và
chiết khấu ra chào mời cho tới khi cơ hội đến. Nếu ai đó
hào hứng với một đơn bảo hiểm nào đó, hãy lấy tên, số
điện thoại của họ và hẹn gặp. Sau đó, hãy quay lại với
tiệc tùng.

Lời khuyên thực tế là: đừng nói với ai bây giờ đã hết giờ
làm việc. Nếu bạn có cuộc gọi về bảo hiểm, hãy nghe ngay.
Nếu ai đó muốn nói về bảo hiểm suốt cả buổi tối, hãy làm
việc này. Tư vấn bảo hiểm là nghể 24/7, không phải là công
việc từ 8h sáng tới 17h chiều. (Dĩ nhiên bạn “đừng quên” giải
thích việc này với vợ/chồng mình). Hãy năng động và lăn xả.

Gặp gỡ và thảo luận

Không chỉ tiếp xúc khách hàng khi họ muốn, hãy gặp
cả những khách hàng tiềm năng ở nơi họ muốn gặp. Bạn
muốn họ có cảm giác an tâm và thoải mái. Nếu bạn đề nghị
tới nhà/cơ quan để thảo luận và họ có vẻ không thoải mái,
hãy hỏi họ địa điểm hẹn gặp thù hợp nhất và làm theo đề
xuất của họ.
Hẹn với khách đơn thuần là bữa coffee hay ăn trưa. Nếu
khách hàng tái tục bảo hiểm, hãy hẹn ăn tối và nhâm nhi.
Bạn đã ít nhiều biết về họ qua lần hẹn đầu tiên và chắc chắn
sẽ có khối chủ đề để thảo luận. Ăn uống miễn phí, ít nhất đó
là phần thưởng cho khách hàng trung thành.
Nhưng, một lưu ý quan trọng, hãy nhớ những điểm yếu
trong sản phẩm của bạn và tránh đề cập đến nó trong lần
hẹn đầu tiên.

Bán bảo hiểm ở nhà

Một số khách hàng thích những tư vấn bảo hiểm tại
nhà, thay vì công ty. Điều này hoàn toàn tự nhiên, và
đừng né tránh.

Tư vấn bảo hiểm - Nghề của hoa hồng và thử
thách

Trở thành bậc thầy trong bán bảo hiểm có vẻ rất gian
khó, nhưng đó là phẩn thưởng cho những ai biết nỗ lực.
Để là một tư vấn viên tốt, bạn hãy cống hiến, sẵn sàng,
chủ động, có như vậy, những kĩ năng của bạn và mạng
lưới mối quan hệ của bạn sẽ gia tăng không ngừng.
(Theo http://www.howtoguides365.com/how-to/sell-insurance/)
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