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Tỷ đồng/VND Billion

755
Vốn điều lệ/Charter capital

Tỷ đồng/VND Billion

3.868
Tổng tài sản/Total Assets

Tỷ đồng/VND Billion

2.185
Vốn chủ/Owner’s equity

Tỷ đồng/VND Billion
2.807
Doanh thu/Revenue

Sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt của khách hàng và xã hội
là mục tiêu hoạt động của chúng tôi.
Safety, happiness and success of clients and society are our targets
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BAO MINH TOWER
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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Corporate Profile

Tên pháp nhân : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH
Tên viết tắt : BẢO MINH
Địa chỉ  : 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại : (08) 3829 4180
Fax : (08) 3829 4185
Hotline 24/7 : 1800 - 588812 (miễn phí)
Email : baominh@baominh.com.vn
Website : www.baominh.com.vn

Thành lập và Mô hình hoạt động:
Thành lập : Ngày 28 tháng 11 năm 1994
Từ 1994 – 2004 : Doanh nghiệp nhà nước
Từ 10/2004 : Tổng Công ty Cổ phần

Mã chứng khoán : BMI
Ngày niêm yết : 28/11/2006 tại HNX
   21/04/2008 tại HoSE

Vốn điều lệ : 755 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu : 2.185 tỷ đồng
Tổng tài sản : 3.868 tỷ đồng

Phạm vi hoạt động : Kinh doanh BH phi nhân thọ
   Kinh doanh Tái BH phi nhân thọ
   Đầu tư tài chính

Nhân sự : 1.850 & 3.600 đại lý

Mạng lưới : 18 Ban chức năng
    01 Trung tâm đào tạo
    59 Công ty thành viên
   

Kết quả kinh doanh 2012
- Tổng doanh thu : 2.807 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 107 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 92,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 150 tỷ đồng
- Thị phần 2012

Company’s name : BAO MINH INSURANCE CORPORATION
Abbreviated name: BAO MINH
Head Office : 26 Ton That Dam St., Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel  : (+84.8) 3829 4180
Fax  : (+84.8) 3829 4185
Hotline 24/7 : 1800 – 588812 (Free incoming calls)
Email  : baominh@baominh.com.vn
Website  : www.baominh.com.vn

Incorporation and operation form:
Date of incorporation : November 28th, 1994
From 1994 – 2004  : Stated owned Enterprise
From 10/2004  : Joint Stock Company

Stock code
Date of listed

Charter capital : VND 755 billion
Owner’s equity : VND 2,185 billion
Total asset  : VND 3,868 billion

Scope of activities:  Non-life Insurance
 Non-life Reinsurance
 Financial investment

Human resource

Operation network: 18 Functional Divisions under the Head Office
     

2012 Business Results:
- Gross revenue  : VND 2,807 Billion
- Profit before tax  : VND 107 Billion
- Profit after tax  : VND 92,5 Billion
- State budget contribution : VND 150 Billion
- 2012’s Market share : 10,04%
      ( Top 3 in the market)

Giới thiệu BẢO MINH

: BMI
: November 28th, 2006 at HNX
  April 21st, 2008 at HoSE

: 1.850 staffs & 3.600 professional agents

01 Training Center
59 branches through out the country

: 10,04%
(đứng thứ 3 trên thị trường)



TOTAL

Tổng Công ty Đầu tư và
Kinh doanh vốn Nhà nước
(State Capital Investment Corporation - SCIC)
 
Tập đoàn Tài chính
Bảo hiểm AXA (Pháp)
 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
(Vietnam Airlines)

Tập đoàn Sông Đà
(Song Da Holdings)
 
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam
(Vinafood II)
 
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam
(VINALINES)
 
Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam
(VINACHEM)

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam
(VINATABA)
 
Tổng Công ty Cổ phần XNK
và Xây dựng Việt Nam
(VINACONEX)
 
Tập đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam
(VNPT)
 
Tổng Công ty Vật tư Nông Nghiệp
(VIGECAM)
 
Tổng Công ty Thành An
(Cục Kinh tế - Bộ Quốc Phòng)
 
CBNV Bảo Minh và cổ đông bên ngoài

TỔNG CỘNG

382.788.000.000

125.700.000.000

42.532.000.000

24.304.000.000

19.784.800.000

12.152.000.000

12.152.000.000

12.152.000.000

12.152.000.000

6.076.000.000

6.076.000.000

4.340.000.000

94.791.200.000

50,70

16,65

5,63

3,22

2,62

1,61

1,61

1,61

1,61

0,80

0,80

0,57

12,57

755.000.000.000 100,00

Cổ Đông
Shareholders

Tên Cổ Đông
Shareholder’s name

Vốn đã góp đến ngày 31/12/2012
Capital contributed as at 31st Dec 2012

VND %
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Tên Công ty
Company’s name

Xếp hạng
Rating

Swiss Reinsurance Company 

Munich Reinsurance Company

Sompo Janpan Insurance

The Toa Reinsurance Company Limited

Allianz Reinsurance

AXA Solution

Hannover Re

Zurich Insurance Company Switzerland 

Scor Reinsurance Co. (Asia) Ltd

Catlin Singapore PTe. Ltd

QBE Reinsurance Company

FM Insurance 

Asia Capital Reinsurance Group Pte

Lloyd's Syndicate Barbican

BEAZLEY Pte Limited

Lloyd's Syndicate Canopious

Chaucer Singapore PTE Ltd 

Kiln Asia Limitted

Sam Sung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.

Talbot Asia

ACE Insurance Limited

China Reinsurance Company

Korean Reinsurance Company

MALAYSIAN  Reinsurance Berhad

MAPFRE

Odyssey Reinurance Company

R&V Versicherung AG- Singapore Branch

Sirius International Insurance Corporation

General Insurance Corporation of India

AA-

AA-

A+

A+

AA

AA

AA-

AA-

A

A+

A

AA

A-

A+

A+

A+

A+

A+

A++

A+

AA-

A

A-

A-

A

A-

AA-

A-

A-

Danh Sách Các Nhà Tái Bảo Hiểm Quốc Tế Của Bảo Minh
List of Reinsurer of Bao Minh



Năm 2012 khép lại, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng 
của khủng hoảng kinh tế thế giới. Đầu tư toàn xã hội chỉ 
đạt 29,5% GDP, ước có khoảng 55.000 doanh nghiệp giải 
thể, nhiều doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, thị trường 
chứng khoán ảm đạm và thị trường bất động sản đóng 
băng. Tuy nhiên, với những nỗ lực của cả hệ thống chính 
trị, Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trên 
nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là kiềm chế được lạm phát ở 
mức 6,8%, tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 5,03%. Tất 
cả các yếu tố trên đều đã có ảnh hưởng lớn đến việc 
phát triển kinh doanh của ngành bảo hiểm. Năm 2012 thị 
trường bảo hiểm VN mặc dù vẫn duy trì đà tăng trưởng, 
nhưng tốc độ đã giảm nhiều so với các năm trước. Tổng 
doanh thu phí bảo hiểm đạt 40.968 tỷ đồng tăng trưởng 
12% so với năm trước.
Năm 2012 là năm thứ hai Tổng Công ty Cổ phần Bảo 
Minh thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 
2015. Trước những khó khăn trên, nhưng với sự đoàn kết 
và tinh thần làm việc nhiều cố gắng của toàn thể        
cán bộ nhân viên và đại lý, đặc biệt là sự ủng hộ, tin yêu 
của khách hàng, Bảo Minh đã thực hiện được một phần 
các mục tiêu do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra với kết 
quả cụ thể như sau:
Tổng doanh thu phát sinh đạt 2.807 tỷ đồng, tăng trưởng 
7,4% so với cùng kỳ.
Trong đó:
- Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.294 tỷ đồng.
- Doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 254 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 244 tỷ đồng.
- Doanh thu khác 15 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế đạt 107 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế đạt 92,5 tỷ đồng.
Năm 2013 kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, đặc 
biệt là lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. 
Số lượng doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, giải thể, 
phá sản có lẽ sẽ còn tiếp diễn. Thị trường bảo hiểm Việt 
Nam tiếp tục cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên 
đây là năm mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải tập 
trung vào việc tái cấu trúc với mục tiêu là phát triển bền 
vững nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm ngày càng 
tăng của mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội. Toàn 
ngành bảo hiểm phấn đấu tăng trưởng doanh thu 

khoảng từ 10 đến 13%.
Năm 2013 sẽ là năm quan trọng trong việc thực hiện 
Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 đối với Bảo 
Minh. Vẫn kiên định với mục tiêu chiến lược đã đề ra là 
“Hiệu quả và phát triển bền vững”, Bảo Minh tiếp tục 
tiến hành tái cơ cấu và triển khai các giải pháp để đẩy 
mạnh hoạt động kinh doanh, tập trung vào các địa bàn 
trọng tâm, trọng điểm, vào các nghiệp vụ kinh doanh có 
hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tiếp tục triển 
khai các giải pháp về công nghệ thông tin để nâng cao 
chất lượng phục vụ khách hàng và quản lý kinh doanh 
theo đúng các chuẩn mực của một công ty niêm yết. 
Các mục tiêu cần phấn đấu cho năm 2013 cụ thể là:
Tổng doanh thu phát sinh 2.901 tỷ đồng, tăng trưởng 
5,5% so với cùng kỳ.
Trong đó:
- Doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.469 tỷ đồng, tăng 
trưởng 8,0% so với cùng kỳ.
- Doanh thu nhận tái bảo hiểm là 258 tỷ đồng, tăng 
trưởng 8,4% so với cùng kỳ.
- Doanh thu hoạt động tài chính là 174 tỷ đồng, bằng 
71,2% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận trước thuế là 102 tỷ đồng, bằng 95,3% so với 
cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế là 90 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng 
kỳ.
Với tinh thần đoàn kết, nhất trí phấn đấu vì mục tiêu 
chung của Bảo Minh và của toàn ngành bảo hiểm Việt 
Nam, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ nhân viên sẽ 
đồng sức, đồng lòng, phát huy nội lực, cùng nhau vượt 
qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch và nhiệm vụ được giao cho năm 2013 nhằm 
tạo đà thuận lợi cho sự phát triển của Bảo Minh trong 
những năm tiếp theo. 
Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Hội Đồng Quản Trị 
gửi lời cảm ơn đến các cơ quan ban ngành từ TW đến 
địa phương, Quý cổ đông, các thành viên Hội Đồng 
Quản Trị, Ban Kiểm Soát, toàn thể CBNV và đại lý Bảo 
Minh, đặc biệt xin cảm ơn toàn thể Quý khách hàng đã 
tin tưởng, ủng hộ Bảo Minh trong quá trình hoạt động 
kinh doanh và luôn luôn mong muốn tiếp tục nhận được 
sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị trong thời gian tới.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Phát Biểu Của

Speech From Chairman
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The year 2012 ended with Vietnam continuing to be 
affected by the global economic recession. The overall 
investment of the whole society reached only 29.5% of 
total GDP coupled with poor stock market performance 
and frozen real estate sector, have forced more than 
55,000 companies into severe financial difficulties or 
bankruptcies. On the back of such a gloomy 
background, Vietnam however managed to achieve 
several fruitful results. Inflation rate was contained at 6.8% 
while the GDP growth rate reached 5.03%. These factors 
obviously had a great impact on the performance of the 
insurance industry. In 2012, the Vietnamese insurance 
sector continued to show a positive growth though at a 
slower rate. The total sector’s premium rose 12% 
compared to the previous year and reached VND 40,968 
billion. 

In 2012, Bao Minh entered into the second year of its 
implementation of 2011-2015 strategic plan. Despite the 
above challenges, Bao Minh has successfully fulfilled 
several shareholders’ objectives as below:

Total revenue VND 2,807 billion – a growth of 7,4%

In which:

- Direct insurance premium VND 2,294 billion.

- Inward reinsurance premium VND 254 billion.

- Financial income VND 244 billion.

- Other income VND 15 billion.

Profit before tax VND 107 billion.

Profit after tax VND 92,5 billion.

In 2013, Vietnam’s economy is expected to face many 
challenges, especially in the financial service sector. The 
number of companies having to reduce business, being 
dissolved or bankcrupt is expected to increase consider-
ably. The insurance sector will remain highly competitive 
in various business segments. Insurance companies will 
be under pressure of re-structuring their business models 
in order to achieve a long-term and sustainable growth 

in this ever demanding industry. Overall, the sector’s total 
revenue is expected to grow by 10%-13% in 2013.

The year of 2013 will be critically important for Bao Minh in 
pursuing the company’s long-term business strategies. 
Aiming to drive our business in an effective and sustain-
able manner, Bao Minh will strategically optimize its 
business structure, targeting profitable business lines at 
key locations. As a public listed company, we will also try 
to improve productivity via enhanced information 
technology in order to better serve our clients.

Key business targets in 2013 including:

Total revenue is at VND 2,901 billion, up by 5.5% 
compared to the same period.

In which:

- Direct insurance premium VND 2,469 billion, up by 8.0% 
compared to the same period.

- Inward reinsurance premium VND 258 billion, up by 8.4% 
compared to the same period.

- Financial income VND 174 billion, equivalent to 71.2% 
compared to the same period.

- Profit before tax is at VND 102 billion, equivalent to 95.3% 
of the previous year.

- Profit after tax is at VND 90 billion, equivalent to 98% 
compared to the same period.

With a well-defined strategy and tireless efforts, I believe 
Bao Minh and its employees will be able to overcome 
challenges and successfully meet the 2013’s business 
targets, laying solid foundations for the company’s 
sustainable growth in the years to come.       

I would like to take this opportunity to thank our share-
holders, government agencies, especially our clients for 
their support and trust and wish to have their continued 
support and trust in the coming time. I am strongly 
confident that together, we will lead Bao Minh to further 
success and prosperity.

Mr. TRẦN VĨNH ĐỨC, Ph.D
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

Chairman



Năm 2012, ngành bảo hiểm Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 
khó khăn chung của nền kinh tế, dẫn đến doanh thu phí 
bảo hiểm phi nhân thọ chỉ đạt gần bằng nửa kỳ vọng. 
Tình hình tổn thất và hiện tượng trục lợi bảo hiểm tiếp tục 
gia tăng. Chi phí quản lý chưa giảm. Tình trạng cạnh 
tranh phi kỹ thuật như giảm phí, mở rộng điều khoản làm 
tăng rủi ro. Nợ xấu về phí bảo hiểm tăng cao đến giai 
đoạn phải trích lập dự phòng làm chi phí gia tăng. Tình 
hình đầu tư tài chính của hầu hết doanh nghiệp bảo 
hiểm khó khăn do lãi xuất giảm, thị trường chứng khoán 
ảm đạm, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh 
bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lỗ cả kinh 
doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính… đây là những dấu 
hiệu không tốt của ngành bảo hiểm. Bộ tài chính và các 
doanh nghiệp đã phải đặt ra việc “cần thiết phải có 
các biểu phí tối thiểu cho nhiều nghiệp vụ bảo hiểm” để 
chống việc cạnh tranh không lành mạnh.
Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu tốt là đại đa số các doanh 
nghiệp đã nhìn nhận ra các nguy cơ về lỗ nên đã thực 
hiện nhiều các giải pháp để hướng tới mục tiêu hiệu 
quả. Năm 2013 là năm mà các doanh nghiệp sẽ tiếp tục 
tập trung vào việc tái cơ cấu để đạt được các mục đích 
về lợi nhuận.   
Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục khó khăn, 
năm 2013 chính phủ chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP 
5,5% và ngành bảo hiểm cũng không tránh khỏi khó 
khăn, do vậy thị trường bảo hiểm chỉ đặt mục tiêu tăng 
trưởng từ 10 - 13%. Với tình hình nêu trên, năm 2013 Bảo 
Minh vẫn kiên định mục tiêu “Hiệu quả và phát triển bền 
vững”; Phấn đấu tăng trưởng 10%; Có lợi nhuận kinh 
doanh bảo hiểm gốc cao; Đầu tư tài chính an toàn, hiệu 
quả.
Để đạt được mục tiêu này, toàn thể cán bộ nhân viên và 
đại lý của Bảo Minh quyết tâm tập trung vào việc tiếp 
tục tái cơ cấu lại doanh nghiệp, trong đó chủ yếu tập 
trung: Tái cơ cấu mô hình tổ chức kinh doanh từ trụ sở 
chính đến các công ty thành viên nhằm phục vụ khách 
hàng tốt nhất; Phát triển kênh phân phối; Cải tiến và làm 
mới sản phẩm; Tiết kiệm chi phí quản lý; Đồng thời cơ 
cấu lại các hạng mục đầu tư để tăng lợi nhuận nhưng 
vẫn đảm bảo an toàn về tài chính.
Khó khăn thách thức vẫn còn nhiều, song Bảo Minh 
quyết tâm thực hiện đổi mới toàn diện để hoàn thành kế 
hoạch kinh doanh năm 2013 và giữ vững vị thế là một 
doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường bảo hiểm         
Việt Nam.

The Vietnamese insurance market in 2012 continued to 
be affected by the common difficulties of the economy, 
leading to the premium of the non-life insurance sector 
achieving just half the expected level. Insurance losses 
and frauds continued to rise; the non-technical competi-
tion by reduction of insurance rates and expansion of 
terms increased the risks; management expenses still 
remain unreduced; reserves for bad debts of overdue 
premiums caused the operating expenses of insurance 
companies to increase; the financial investment of 
almost all insurance companies continued to be in 
difficulty due to the decrease of interest rate and down-
turn of the stock exchange. These difficulties affected 
seriously the insurance business with many insurance 
companies suffering losses in both the core business and 
investment. These are not bright signs of the insurance 
industry. 

Consequently, the Ministry of Finance and insurance 
companies have to set out “the necessity to have the 
minimum insurance tariff for lines of business” in order to 
be against unhealthy competition.

However, the good signs are that the majority of 
insurance companies have recognized the risk of loss 
and carried out many solutions aiming to profit. 2013 is 
the year that insurance companies will continue to focus 
on restructuring for achieving the purpose of profit.

The economy of Vietnam is forecasted to remain in 
difficulty with the growth of GDP to be estimated at only 
5.5% in 2013. The insurance market, which cannot 
escape from being affected, aims to increase by 10-13% 
compared to 2012.  In 2013, Bao Minh will continue to 
insist on the goal of “Growth, Efficiency and Sustainabil-
ity”, aiming for a growth rate of 10%, a high profit of direct 
insurance, effective and safe financial investment. 

In order to accomplish this target, with the best efforts, all 
of the staffs and agents of Bao Minh determine to focus 
on continuing the restructure of the business, especially 
restructuring of the business model from the headquarter 
to branches with the concentration on customer service; 
developing distribution channels, improving and innovat-
ing insurance products; cost savings on management 
expenses; In addition, the investment portfolio will be 
restructured to increase profits with absolute safety.

Even though many difficulties and challenges are still 
ahead, Bao Minh commit to the comprehensive renova-
tion to achieve the 2013’s plan and maintain our position 
of being one of the leaders in the Vietnamese insurance 
market.

Mr. LÊ VĂN THÀNH, Lawyer
Tổng Giám Đốc
CEO

Thông Điệp Của Tổng Giám Đốc
Message from CEO
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Tầm Nhìn 
Vision
Luôn là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam hoạt động 
trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính và 
bảo hiểm.

Always to be one of the leading non-life 
insurance companies in Vietnam, operating in 
the field of financial services and insurance.

Sứ Mệnh
Mission
Mang lại sự an toàn, ổn định cho nền kinh tế và 
xã hội.
Góp phần thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của 
thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Mang lại lợi ích cho các cổ đông và góp phần 
giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

Tôn Chỉ Hoạt Động
Motto of Action
Sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt của          
khách hàng và xã hội là mục tiêu hoạt động của      
chúng tôi. 
Safety, happiness and success of clients and 
society are our targets

Bringing safety and stability for the economy and 
society.
Contributing to the strong development of 
Vietnam’s insurance market.
Bringing benefits to shareholders and creating jobs 
for the people.

Khẩu Hiệu Hoạt Động
Slogan of Action
Bảo Minh - Tận tình phục vụ
Bao Minh - Whole-hearted Service

Khẩu Hiệu Quảng Cáo
Slogan of Advertising
Nói đến bảo hiểm, Nghĩ tới Bảo Minh
Think Insurance, Think Bao Minh
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TOÅNG COÂNG TY COÅ PHAÀN BAÛO MINH
Soá 26 Toân Thaát Ñaïm, P. Nguyeãn Thaùi Bình, Quaän 1, TP. HCM

ÑT: (08) 3829 4180 - Fax: (08) 3829 4185 - Call Center: 1800 - 58 88 12
Email: baominh@baominh.com.vn - Website: www.baominh.com.vn

1850 CBNV, 59 coâng ty thaønh vieân/ 550 phòng giao dịch toaøn quoác, 1 trung taâm ñaøo taïo.

1 thaùi ñoä phuïc vuï taän tình,1 höôùng daãn chuaån möïc, 1 haønh ñoäng thoáng nhaát.

Chuùng toâi cam keát mang ñeán cho baïn söï an taâm bôûi dòch vuï chuyeân nghieäp nhaát.

Haõy truy caäp website hoaëc lieân heä truï sôû Baûo Minh gaàn nhaát ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc sản phẩm bảo hiểm:

Con người - Xe cơ giới -  Tài sản - Trách nhiệm - Hàng hoá vận chuyển - Hàng hải - Hàng không - Nông nghiệp. 



Hội Đồng Quản Trị
Board of Directors

Ban Kiểm Soát
Supervisory Board

Mr. Trần Vĩnh Đức, Ph.D 
Chủ tịch HĐQT / Chairman

Mr. Costa Jean - Luc Francois, MBA
Phó Chủ tịch HĐQT / Vice Chairman

Mr. Lê Văn Thành, Lawyer
Thành viên / Member

Mr. Claude Pierre Seigne 
Thành viên / Member

Mr. Lê Việt Thành, MBA
Trưởng Ban Kiểm soát / Chief

Mr. Nguyễn Minh Dũng, MBA
Thành viên / Member

Mr. Lê Song Lai, MBA
Thành viên / Member

Mr. Nguyễn Thế Năng, MBA
Thành viên / Member

Mr. Prasanna Rajashekhar Patil
Thành viên / Member

Mr. Mai Hữu Thọ, MBA
Thành viên / Member

Mr. Nguyễn Như Khoa, MBA
Thành viên / Member

Mr. Trần Đức Hiệp, MBA
Thành viên / Member

1

1 2 3

4 5 6
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4
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6
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Ban Điều Hành
Executive Board

Mr. Lê Văn Thành, Lawyer 
Tổng Giám đốc / CEO

Sinh năm 1960 tại Hà Nội.
Trình độ: Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Quốc tế; Cử nhân Chính trị Cao cấp,
Quản trị kinh doanh và Tài chính cao cấp; Luật sư.
Từ 1986 - 1994: Phó phòng BH Tàu biển Bảo Việt.
Từ 1994 - 9/2001: Trưởng phòng Bồi thường Bảo Minh.
Từ 9/2001 - 10/2004: Phó Giám đốc Bảo Minh.
Từ 10/2004 - 11/2009: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.
Từ 11/2009 đến nay: Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Born in 1960 in Ha Noi.
Qualifications: Bachelor of Law major in International Law; Bachelor of haute politics, 
Business Administration and Finance; Lawyer.
From 1986 - 1994: Deputy Manager of Hull and P&I insurance of Bao Viet.
From 1994 - 9/2001: Claims Manager of Bao Minh.
From 9/2001 - 10/2004:  Vice Director of Bao Minh.
From 10/2004  - 11/2009: Vice CEO of Bao Minh.
From 11/2009 to present: CEO of Bao Minh.

Mr. Nguyễn Thế Năng, MBA
Phó TGĐ Thường trực / Standing Vice CEO

Sinh năm 1963 tại Hà Nội.
Trình độ: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại;
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Wisconsin Madison (Mỹ).
Từ 12/1986 - 6/1993: Cán bộ Bảo Việt.
Từ 6/1993 - 8/2004: Cán bộ Vụ tài chính Ngân hàng, Phó Vụ Trưởng Vụ BH (Bộ Tài chính).
Từ 8/2004 - 10/2004: Phó Giám đốc Bảo Minh.
Từ 10/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Born in 1963 in Ha Noi.
Qualifications: Bachelor of economy, major in Foreign Economy;
Master of Business Administration at Wisconsin University (USA).
From 12/1986 – 6/1993: Officer of Bao Viet.
From 6/1993 – 8/2004: Officer of Banking and Financial Department and then Deputy Director of 
Department of Insurance (Ministry of Finance).
From 8/2004 – 10/2004: Vice director of Bao Minh.
From 10/2004 to present: Vice CEO of Bao Minh.

Sinh năm 1957 tại Phú Thọ.
Trình độ: Cử nhân Kinh tế, trường Đại học Tài chính - Kế toán.
Từ 02/1975 - 6/1987: Thượng úy Tiểu đoàn căn cứ Tân Sơn Nhất.
Từ 6/1987 - 10/2004: Trưởng phòng Kế toán Tài vụ, Phó Giám đốc Bảo Minh.
Từ 10/2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Born in1957 in Phu Tho Province.
Qualifications: Bachelor of Economy, University of Finance and Accounting.
From 02/1975 – 6/1987: Senior lieutenant of battalion at Tan Son Nhat Base.
From 6/1987 – 10/2004: Chief Accountant and Vice Director of Bao Minh.
From 10/2001 to present: Vice CEO of Bao Minh.Mr. Phạm Xuân Phong

Phó Tổng Giám đốc / Vice CEO

Born in 1955 in Nghe An Province.
Qualifications: Engineer, major in Geological Project; Bachelor of Economy, major in Foreign Trade.
From 1973 – 1975: Soldier of Engineer Brigade No. 299 (The first Army Corps No.1).
From 1980 – 1992: Officer of Construction design & Rural development (Ministry of Agriculture).
From 1992 – 7/1996: Officer of Bao Minh Sai Gon.
From 7/1996 – 10/2004: Vice director of Bao Minh Sai Gon.
From 10/2004 – 11/2009: Director of Bao Minh Sai Gon.
From 11/2009 to present: Vice CEO of Bao Minh.

Sinh năm 1955 tại Nghệ An.
Trình độ: Kỹ sư Mỏ địa chất, chuyên ngành Địa chất công trình;
Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương.
Từ 1973 - 1975: Bộ đội Lữ đoàn công binh 299 (Quân Đoàn 1).
Từ 1980 - 1992: Cán bộ Liên hiệp Thiết kế Xây dựng & PTNT (Bộ Nông nghiệp).
Từ 1992 - 7/1996: Cán bộ Bảo Minh Sài Gòn.
Từ 7/1996 - 10/2004: Phó Giám đốc Bảo Minh Sài Gòn.
Từ 10/2004 - 11/2009: Giám đốc Bảo Minh Sài Gòn. 
Từ 11/2009 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Bảo Minh.

Mr. Nguyễn Sinh Tiến
Phó Tổng Giám đốc / Vice CEO

Nguyễn Phú Thủy
Kế Toán Trưởng / Chief Accountant

Sinh năm 1968 tại Hải Phòng.
Trình độ: Cử nhân kinh tế.
Từ 9/1991 – 12/1994: Nhân viên Kế toán Công ty Bảo hiểm TP. HCM.
Từ 1/1995 – 5/1995: Phó phòng Kế hoạch – Thống kê Công ty Bảo hiểm TP. HCM.
Từ 7/1995 – 6/2001: Trưởng phòng Kế hoạch – Thống kê Công ty Bảo hiểm TP. HCM.
Từ 7/2001 – 2/2006: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Bảo Minh.
Từ 2/2006 đến nay: Kế toán trưởng Bảo Minh.

Born in 1968 in Hai Phong Province.
From 9/1991 - 12/1994: Accountant of Bao Minh.
From 1/1995 - 5/1995:  Deputy manager of Planning & Statistics Department of Bao Minh.
From 7/1995 - 6/2001: Manager of Planning & Statistics Department of Bao Minh.
From 7/2001 - 2/2006: General Manager of Finance and Accounting of Bao Minh.
From 2/2006 to present:  Chief Accountant of Bao Minh.



Lãnh Đạo Các Ban Chức Năng
General Managers of Functional Divisions Under The Head Office

Mr. Vũ Xuân Tường
Chánh Văn phòng Hội Đồng Quản trị
General Manager of BOD Assistant Office

4

Mrs. Trần Thị Thanh Hương, MBA
Chánh Văn phòng Trụ sở chính
General Manager of Corporate Affairs Division

6Mr. Lê Văn Thành, Lawyer
TGĐ kiêm Trưởng VPĐD tại Hà Nội
CEO cum Chief Representative of Ha Noi Office

1

Mrs. Nguyễn Thị Huỳnh Trúc
Giám đốc Trung tâm Nhập liệu BEST
General Manager of Data Input Center

8

Mr. Nguyễn Thế Năng, MBA
Phó TGĐ TT kiêm Giám đốc Ban Đầu tư
Vice CEO cum General Manager of Investment Division

2

Mrs. Nguyễn Thị Loan
Giám đốc Ban Bồi thường
General Manager of Claims Division

5

Mrs. Lê Thị Thúy Mai
Giám đốc TT Bồi thường xe Ô tô TP.HCM
General Manager of Hochiminh City Motor Claims Center

7

Mr. Phạm Quốc Khánh
Giám đốc TT Bồi thường xe Ô tô TP. Hà Nội
General Manager of Hanoi City Motor Claims Center

9

Mr. Nguyễn Phú Thủy
Kế Toán Trưởng
Chief Accountant

3

1 2 3 4
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Mr. Thân Trọng Nam, Ph.D
Giám Đốc Ban Tổ chức Nhân sự
General Manager of Human Resource Division

10

Mr. Nguyễn Sỹ Hùng
Trưởng Ban Kiểm toán & Kiểm tra Nội bộ
General Manager of Internal Audit & Inspection Division

16

Mr. Nguyễn Khả Nhân
Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin
General Manager of Information Technology Division

14

Mr. Hồ Hải Đăng
Giám đốc Ban Bảo hiểm Nông Nghiệp
General Manager of Agriculture Insurance Division

17

Mr. Nguyễn Văn Minh, MBA
Giám đốc Ban Quản lý Nghiệp vụ
General Manager of Underwriting Division

11

Mr. Trần Nam Thành
Giám đốc Ban Bảo hiểm Dự Án
General Manager of Project & 
Comprehensive Insurance Division

12

Mr. Nguyễn Thành Nam
Giám đốc Ban Tái Bảo hiểm
General Manager of Reinsurance Division

13

Mr. Đinh Hoàng Hà
Giám đốc Ban Marketing & Quản lý Đại lý
General Manager of Marketing Division

15

Mr. Võ Duy Cường
Giám Đốc Trung tâm BH Sức khoẻ Bảo Minh
General Manager of Bao Minh Health Insurance Center

18
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Các Sự Kiện Nổi Bật

Chương trình Gala dinner “Sóng” được Công 
đoàn tổ chức đã thắt chặt thêm tinh thần 
đoàn kết trong tập thể CBNV sau những giờ 
làm việc căng thẳng.

Năm 2012, Bảo Minh tiếp tục được tuyên 
dương “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời 
sống cho Người lao động”.

Bảo Minh vinh dự là nhà tài trợ cho đoàn 
đại biểu Việt Nam tham gia chương trình 
Tàu Thanh Niên Đông Nam Á năm 2012.

Bao Minh was honoured to be the sponsor 
for Vietnam delegation to participate in the 
SSEAYP 2012.

Bao Minh was still honoured as a “Business 
taking in good care of its staffs”.  

Gala dinner “Wave” was organised by the 
Trade Union in order to promote solidarity in 
the workforce after their intense work.   
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Tiểu ban Bancassurance được thành lập nhằm 
tăng cường hợp tác và khai thác bảo hiểm 
qua ngân hàng, mở rộng kênh phân phối góp 
phần phát triển doanh thu và phục vụ khách 
hàng ngày càng tốt hơn.

Bảo Minh vinh dự tài trợ bảo hiểm cho 20 tàu cá 
đánh bắt xa bờ thông qua chương trình “Tấm 
lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa – Trường Sa”. 
Góp phần giúp ngư dân yên tâm đánh bắt và 
giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc.

Bao Minh honored to sponsor insurance for 20 
offshore fishing vessels through the humanitarian 
program for fisherman catching in the fishery of 
Paracel and Spratly Islands. Helped fishermen 
fishing assured and sovereignty of the sacred 
island of the Homeland.

Bao Minh was an exclusive insurer for The 6th 
International U.21 Football Tournament  
Thanh Nien Newspaper Cup 2012 in Gia Lai.

Bancassurance subcommittee was established 
to promote cooperation and transaction 
business through banks, expand the channel to 
contribute the revenue and better in services.

Bảo Minh vinh dự là Nhà bảo hiểm độc 
quyền cho Giải Bóng đá U.21 Quốc tế Báo 
Thanh niên – Lần VI/ 2012 được tổ chức tại 
Gia Lai.

Highlights

BANCASSURANCEProducts & SevicesBANCASSURANCEProducts & Sevices



TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC: 
Bảo Minh luôn là một trong những doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam 
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài 
chính và bảo hiểm.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG:
Hiệu quả và phát triển bền vững.

CHỈ TIÊU:
- Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng doanh 

thu phí bảo hiểm từ 14% - 15%/năm, đạt từ 
4.100 tỷ đến 4.200 tỷ đồng vào năm 2015.

- Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính tăng 
trưởng bình quân từ 12% - 15%/năm, đạt từ 450 
tỷ đến 480 tỷ đồng vào năm 2015.

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình 
quân khoảng 17% - 19%/năm, đạt từ 420 tỷ đến 
430 tỷ đồng vào năm 2015.

- Giữ vững thị phần về doanh thu phí bảo hiểm 
gốc khoảng 12%.

- Năng suất lao động tăng khoảng 10% mỗi năm, 
phấn đấu đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 
đầu CBNV năm 2015 là 1,8 tỷ đồng/ người/ năm.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:
- Phát triển Bảo Minh là một doanh nghiệp hàng 

đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, phát 
triển toàn diện, hiệu quả và bền vững trong lĩnh 
vực tài chính.

- Mạng lưới hoạt động phủ kín, sẵn sàng cung 
cấp các dịch vụ bảo hiểm tốt nhất cho mọi 
nhu cầu bảo hiểm của xã hội.

- Từng bước phát triển dịch vụ ra thị trường bảo 
hiểm nước ngoài, trước mắt là Lào và          
Campuchia.

- Lấy việc hợp tác với các khách hàng, cổ đông 
làm đòn bẩy để phát triển.

- Mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh thực 
hiện theo hướng: Chuyên môn hóa, chuyên 
nghiệp hóa; Quản lý tập trung, hành động 
thống nhất; Chú trọng đến việc đầu tư và phát 
triển kinh doanh tại các địa bàn trọng tâm, 
trọng điểm.

- Ưu tiên đầu tư và phát triển ứng dụng công 
nghệ thông tin phần mềm quản lý; Coi công 
nghệ thông tin là đòn bẩy trong việc tổ chức, 
quản lý và điều hành doanh nghiệp cũng như 
đối với việc phục vụ và chăm sóc khách hàng.

- Xây dựng đội ngũ con người Bảo Minh là những 
người có đức, có tâm huyết, có trình độ 
chuyên môn cao đáp ứng làm việc trong môi 
trường kinh tế hội nhập.

- Xây dựng văn hóa riêng của Bảo Minh theo 
hướng: Nội bộ đoàn kết, trình độ chuyên 
nghiệp cao, tác phong làm việc hiện đại chính 
quy và phục vụ khách hàng chu đáo tận tình 
theo đúng các quy định thống nhất của Bảo 
Minh.

20 Annual  Repor t
Thöôøng Nieân 2012
Baùo Caùo



www.baominh.com.vn

Chiến Lược Kinh Doanh 2011 - 2015
The 2011 - 2015 Business Strategy

STRATEGIC VISION:
Always to be one of the leading non-life 
insurance companies in Vietnam, operating in 
the field of financial services and insurance.

PRINCIPLE OF OPERATION:
Effective and sustainable development.

TARGETS:
- The average growth rate of total revenue 

premiums of 14% - 15% per year, reaching from 
VND 4,100 billion to VND 4,200 billion in 2015.

- Revenues from financial investments growth at 
an average rate of 12% - 15% per year, reach-
ing between VND 450 billion to VND 480 billion 
in 2015.

- The growth rate of profit before tax of around 
17% - 19% per year, reaching from VND 420 
billion to VND 430 billion in 2015.

- To maintain the market share of premium 
revenue of about 12%.

- Labor productivity increased by about 10% 
each year, striving to achieve premium 
revenue per capital per year of VND 1,8 billion 
in 2015.

STRATEGIC OBJECTIVES:
- Develop Bao Minh as a leading company in the 

insurance market in Vietnam on the basic of  
comprehensive, effective and sustainable 
development.

- Develop an extensive network operation, ready 
to provide the best insurance service for all 
insurance needs of society.

- Step by step expand services to foreign 
insurance markets, first of Laos and Cambodia.

- Leverage on co-operation with our customers, 
shareholders for development.

- The organizational model of business activities 
comply with the direction of specialization and 
professionalization; Centralized management, 
unified action; emphasis on investment and 
business development in key areas.

- Give priority to investment, development and 
application of management software consid-
ering information technology as a lever in orga-
nizing, managing and operating businesses as 
well as for customer service.

- Building Bao Minh’s personnel who are virtuous, 
devoted, highly qualified professionals and 
able to adapt to the integration working 
environment.

- Develop culture of Bao Minh in the direction of 
internal unity, high level of expertise, modern 
working style and attentive customer service 
dedicated in accordance with the prescribed 
regulation of Bao Minh.


