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Kết Quả Kinh Doanh Hợp Nhất 2012
Business Result In 2012

Năm 2012 là một năm tiếp tục còn nhiều khó khăn do nền kinh tế phục hồi chậm sau
cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của
nền kinh tế nước ta và của ngành bảo hiểm Việt Nam nói riêng, trong đó có Bảo Minh.
Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBNV vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tiếp
tục đổi mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 đã
đề ra.
Tổng doanh thu
: đạt 2.807 tỷ đồng, bằng 95,2% kế hoạch
Trong đó:
- Doanh thu phí bảo hiểm gốc : 2.294 tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%
- Doanh thu nhận tái bảo hiểm : 254 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7%
- Doanh thu hoạt động tài chính : 244 tỷ đồng, bằng 87,14% kế hoạch
: 15 tỷ đồng
- Doanh thu khác
: 1.302 tỷ đồng, bằng 51,6% doanh thu
Tổng chi bồi thường
: 107 tỷ đồng, bằng 55,4% kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế
: 92,5 tỷ đồng, bằng 57,2% kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế
: 965 tỷ đồng
Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ
Trong đó:
- Quỹ dự phòng phí
: 731 tỷ đồng
: 113 tỷ đồng
- Quỹ dự phòng bồi thường
- Quỹ dự phòng dao động lớn : 121 tỷ đồng
Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2012 : 3.868 tỷ đồng
The year 2012 was a year of many continuous difficulties due to slow recovery of global
recession, that ha a huge impact to the development of Vietnam in general and insurance industry in particular, including Bao Minh. However, with the effort of BaoMinh
team and thanks to the structure reorganization, we did our best to overcome harsh
trials and accomplished the target set by the 2012 Annual Shareholders Meeting.
Total gross revenue: VND 2.807 billion, achieving 95,2% of the annual target.
Including:
Total direct insurance premium revenue
: VND 2,294 billion, up by 7,4%
Total inward reinsurance premium revenue : VND 254 billion, up by 4,7%
Revenue from financial activities
: VND 244 billion, accomting for 87,14%
of annual target
Other income
: VND 15 billion
: VND 1,302 billion, accomting for 51,6% of total premium revenue
Total claims payment
Profit before tax
: VND 107 billion, accomting for 55,4% of annual target
Profit after tax
: VND 92,5 billion, accomting for 57,2% of annual target
Total Technical Reserve Fund : VND 965 billion
Including:
Premium Reserve
: VND 731 billion
: VND 113 billion
Claims Reserve
Large Fluctuation Reserve : VND 121 billion
Total assets as at 31st Dec, 2012: VND 3,868 billion

Kế Hoạch Kinh Doanh Hợp Nhất 2013
Business Target For 2013

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2012, Hội Đồng
Quản Trị Bảo Minh đã tiến hành đánh giá những
thuận lợi, khó khăn của thị trường; Đánh giá khả
năng và tiềm năng của Bảo Minh, từ đó đề ra mục
tiêu kinh doanh cho năm 2013 và được Đại Hội
Đồng Cổ Đông thông qua với mục tiêu và chỉ tiêu
như sau:

Based on the business results of 2012, Bao Minh’s
Board of Directors have assessed the advantages
and difficulties of the market as well as the capabilities and potential of Bao Minh to set the business
targets for year 2013 as follows:

A. Mục tiêu:

A. Target:

“Hiệu quả và phát triển bền vững”

“Effective and sustainable developement”

B. Chỉ tiêu:

B. Figures:

1. Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 2.901 tỷ đồng,
tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ.

1. Total revenue: VND 2,901 billion, up by 5,5% compared to the same period.
In which:

Trong đó:
- Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 2.469 tỷ đồng,
tăng trưởng 8% so với cùng kỳ.

- Direct insurance premium: VND 2.469 billion, up
by 8% compared to the same period.

- Doanh thu nhận tái bảo hiểm: 258 tỷ đồng,
tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ.

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

- Doanh thu hoạt động tài chính: 174 tỷ đồng,
bằng 71,2% so với cùng kỳ.

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

2. Lợi nhuận trước thuế: 102 tỷ đồng, bằng 95,3%
so với cùng kỳ.

2. Profit before tax: VND 102 billion, equivalent to
95.3% compared to the same period.

3. Lợi nhuận sau thuế: 90 tỷ đồng, bằng 98% so với
cùng kỳ.

3. Profit after tax: VND 90 billion, equivalent to 98%
compared to the same period.
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NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG TRONG NĂM 2013
Directions For 2013

1. Công Tác Nhân Sự/ Human Resources
- Tổ chức sắp xếp lại các Ban Trụ Sở Chính theo hướng
tinh gọn, chuyên sâu, nâng cao hiệu quả trong công
tác quản lý và phối hợp, hỗ trợ đơn vị.
Restructure and reorganize the departments at head
quarter to enhance the efficiency and effectiveness
of management practice, cross - units coordination
and support.
- Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cũng như phân cấp
lại cho những công ty yếu kém, làm ăn thua lỗ kéo
dài.
Review and modify functions, responsibilities together
with reclassification of those companies that have
been constantly unprofitable or producing losses.
- Tiếp tục quy hoạch công tác cán bộ, tinh giảm lao
động yếu kém trong toàn hệ thống.
Contine fostering human resource planning abridge
individuals with limited capability across the entire
system.

2. Công Tác Marketing/ Marketing
- Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền quảng
cáo nhằm duy trì và nâng cao thương hiệu Bảo
Minh.
Keep improving promotional campaign
maintain and improve Bảo Minh’s Brand.

to

- Tập trung công tác phát triển kênh phân phối và
phát triển đại lý của các đơn vị theo kế hoạch.
Focus on development of distribution systems and
develop agency according to plan.
- Tiếp tục giải pháp hợp tác với các đối tác phát
triển kênh khai thác qua ngân hàng.
Continue co-operation with partners to develop
bancassurance.
- Điều tra, nghiên cứu và báo cáo tình hình thị trường
bảo hiểm, đối thủ cạnh tranh định kỳ hàng tháng,
hàng quý.
Investigate, research and report on the state of
insurance market & competition on monthly or
quarterly basis.

3. Công Tác Pháp Chế/ Legal

- Tiếp tục xây dựng và khai thác các CSDL pháp
luật phục vụ cho HĐKD bảo hiểm.
To continue to build and use the legal data system
for insurance business activities.
- Thường xuyên cập nhật, phổ biến các văn bản
quy phạm pháp luật có liên quan tạo điều kiện
cho đơn vị tiếp cận với các thông tin pháp lý một
cách kịp thời, nhanh chóng từ nhiều nguồn khác
nhau.
Regularly update and disseminate legal documents to facilitate all affiliated companies to
access all related legal information in time and
quickly from different sources.
- Tăng cường trao đổi thông tin giữa các bộ phận
chức năng/đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý
thức chấp hành, tuân thủ pháp luật và thói quen
sử dụng tư vấn pháp luật của cán bộ quản lý.
To intensify the information exchanges between
departments and divisions to improve the awareness of law and sense of adhering to regulations
and habit to use the legal consultant of all management level staff.
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản
của Bảo Minh.
To continue to check and improve the legal documents of Bao Minh.

4. Công Tác Công Nghệ Thông Tin
Information Technology
Coi CNTT là đòn bẩy trong chiến lược phát triển
kinh doanh 2011-2015, Bảo Minh xác định năm
2013 là năm bản lề về triển khai áp dụng CNTT
trong các mặt hoạt động kinh doanh bảo hiểm với
2 mục tiêu then chốt sau:
To regard IT as a leverage in strategic business
development 2011-2015. Bao Minh identify that
2013 is the pivotal year in implementing and using
IT in all business aspects including 2 key objectives
as below:
- Tiếp tục và hoàn tất triển khai phần mềm
Polisy/Asia cho nhóm sản phẩm bảo hiểm kỹ
thuật, cũng như các giải pháp công cụ nhằm
hỗ trợ cho việc cấp đơn được nhanh chóng,
khai thác truy vấn thông tin dễ dàng đáp ứng
cho các yêu cầu sử dụng rộng rãi hệ thống.
To continue and complete the implementation
of core application system Polisy/Asia for the
insurance products of engineering as well as
other specific solutions to support the policy wording and issuing process with less time, easier in
business information inquiry to meet all requirements for using system.
- Nâng cấp toàn diện hệ thống thông tin tài chính kế toán SAP từ phiên bản R/3 lên phiên bản
mới nhất nhằm đáp ứng phù hợp với các yêu cầu của nhà nước về chế độ kế toán mới.
Comprehensive upgrading the information system for financial and accounting from current
version SAP R/3 to the newest version of SAP, to meet the requirements of government on new
accounting regime.
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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.

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

5. Công Tác Quản lý Nghiệp vụ
Underwriting
- Đánh giá tình hình triển khai theo từng nghiệp vụ
và tham mưu cho Ban Điều Hành các giải pháp
nhằm hỗ trợ các công ty thành viên hoàn thành
kế hoạch đặt ra theo từng nghiệp vụ.
Basing on evaluation of the performance of
business lines advising the Executive Board of
measures for supporting Branches to achieve
their targets.
- Điều chỉnh phân cấp khai thác phù hợp với trình
độ, năng lực của từng đơn vị, đồng thời gắn
trách nhiệm Giám đốc đơn vị với phân cấp phân
quyền.
Adjusting
the
underwriting
authorization
appropriate to the capability of each Branch as
well as binding full responsibility for that
authorization on Branch Director.
- Rà soát và hoàn thiện các sản phẩm cho phù
hợp với thị trường, hoàn thiện các qui trình,
hướng dẫn khai thác nhằm giúp cho việc bán
hàng thông thoáng, phục vụ khách hàng kịp thời
nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ nghiệp vụ.
Reviewing and improving product portfolio to meet the market demand, enhancing business
processes and guidelines in order to smooth the progress of sale, better customer service while the
management of business still being under strict control.
- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo mở các lớp đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ cho đội
ngũ khai thác viên.
Coordinating with the Training Centre to provide in-depth courses for enhencing employee
competency.

6. Công Tác Bồi Thường/ Claims
- Phấn đấu giảm tỷ lệ bồi thường gốc xuống
dưới mức 47%. Đặc biệt chú trọng giảm tỷ lệ
bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và
con người.
Trying to reduce claims ratio to less than 47%.
Especially focus on reducing health & personal
accident insurance claims ratio and motor
vehicle insurance claims ratio.
- Điều chỉnh phân cấp bồi thường phù hợp với
trình độ của các đơn vị và gắn phân cấp này
vào với trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.
Adjustment of claims settling authorization
suiting
units’s
capability
and
binding
responsibility of unit’s leaders.
- Tăng cường phối hợp công tác giám định, bồi
thường, chi trả bồi thường giữa các đơn vị để
phục vụ khách hàng tốt hơn.
To improve customer service, the units have to
strengthen co-ordination of claims adjusters
and loss adjusters.
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Hoạt Động Kinh Doanh Tái Bảo Hiểm
Reinsurance

Tổng quan về thị trường TBH quốc tế
Thảm họa:
Trong năm 2011, khu vực châu Á – Thái Bình
Dương chiếm khoảng 73% tổng thảm họa được
bảo hiểm.
Trong năm 2012, Mỹ chiếm phần lớn các tổn thất
được bảo hiểm toàn cầu đến 86%.
Tổn thất giảm đáng kể trong thị trường BH/TBH
trong năm 2012, tình hình tài chính của các nhà
tái cải thiện đáng kể so với 2011.
Siêu bão Sandy đã tác động xấu tại Mỹ, nhưng
ảnh hưởng của nó rất ít ở khu vực khác.
Năng lực của các nhà TBH:
Năng lực ngày càng giảm đối với hợp đồng TBH
tỷ lệ do kết quả của các hợp đồng này. Tuy nhiên,
điều kiện không thay đổi cho tái tục năm 2013.
Nguồn vốn mới tiếp tục được chảy vào thị trường,
từ nguồn truyền thống và cả nguồn phi truyền
thống.
Viễn cảnh:
Thị trường tiếp tục xu hướng giảm TBH tỷ lệ và tăng
tái bảo hiểm vượt mức bồi thường.
Về tổng thể các điều kiện trên thị trường được dự
đoán sẽ ổn định với năng lực dồi dào. Phí TBH sẽ
không thay đổi và có thể giảm đối với các hợp
đồng không có tổn thất.

International Reinsurance Market overview
Catastrophe activity:
In 2011, the Asia Pacific region accounted for
around 73% of the total insured catastrophe
activity, in 2012 the US accounted for the majority of Global insured loss at 86%.
Limited
significant
Losses
in
the
Insurance/Reinsurance market in 2012, made
position significantly improved over 2011.
Reinsurers have enjoyed a strong set of result for
2012.
Supperstorm Sandy had a bad impact in the US
but its effect was minimal elsewhere.
Reinsurer capacity:
Reinsurer capacity and appetite for proportional business was limited due to treaty results
with renewal terms, however, unchanged for
2013.
New capital continues to enter the market,
from both traditional and increasingly nontraditional sources.
Outlook:
Decreasing proportional Reinsurance in favour
of excess of loss trend continued.
Market conditions overall are expected generally stable with plentiful market capacity, Overall pricing is flat to slightly down on loss free lines
of business.
Local Reinsurance Market overview
Proportional Treaties now subject to nationwide
event limits, some were previously only applied to
major cities.
2012 continues to be a difficult year for the
Insurance and Reinsurance market, economic
downturn and losses occurred continuously. The
Insurer/ Reinsurer suffered heavy fire losses.
Risks in category 4 is to be referred to Leading
Reinsurer before treaty cession.

Phí TBH của Bảo Minh:
Tổng phí TBH của năm 2012 là 803 tỷ đồng (bao gồm
Bảo hiểm Nông nghiệp) chiếm 32% doanh thu.

Bao Minh Reinsurance Premium
The total reinsurance premium in 2012 is at VND
803 billion (including Agricultural Insurance)
accounting for 32% of turnover.

Tỷ đồng/ VND billion

Tổng quan thị trường TBH trong nước:
Mức giới hạn cho một sự cố do thiên tai trên toàn
lãnh thổ Việt Nam được áp dụng cho hợp đồng TBH
tỷ lệ thay vì chỉ áp dụng cho một số thành phố như
trước đây.
Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn cho thị
trường BH và TBH. Suy thoái kinh tế và thiệt hại xảy ra
liên tục. Các nhà BH và TBH bị thiệt hại nặng bởi các
tổn thất về cháy nổ.
Các rủi ro loại 4 được xem xét bởi nhà tái bảo hiểm
đứng đầu trước khi đưa vào hợp đồng TBH cố định.

Số liệu TBH/ Outward Reinsurance
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Phí Gốc

Phí Tái

Phí Giữ Lại

Gross premium

Reinsurance premium

Retention premium

BT Gốc

BT Đòi Tái

Retention claim Claim recovery from reinsures

2012

Kết quả nhận tái bảo hiểm 2012:
Năm 2012, tổng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm
đạt 254 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ.
Đạt được mức tăng trưởng trên là do Bảo Minh chủ
trương tăng cường năng lực nhận tái bảo hiểm,
xem đây là kênh quan trọng để phát triển doanh
thu. Bên cạnh đó, Bảo Minh đã tăng cường quan hệ
hợp tác với các công ty môi giới tái bảo hiểm, công
ty tái bảo hiểm trong và ngoài nước để phát triển
và đa dạng hóa doanh thu nhận tái bảo hiểm.

2012 Inward Reinsurance:
In 2012, total inward reinsurance income is at VND
254 billion, up by 4.7% compared to the same
period.
The result comes from the Bao Minh’s policy of
intensification of inward reinsurance capacity,
which is considered a important channel of
turnover increasing. Beside, Bao Minh made more
effort in extending their connections with
insurance Broker and R/I Broker both domestically
and internationally in order to develop and
diversify turnover of inward reinsurance.

Nhận Tái Bảo Hiểm

Tỷ đồng/ VND billion

Inward Reinsurance
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Kế hoạch kinh doanh TBH năm 2013
Tập trung thực hiện tốt công tác TBH tạm
thời phục vụ công trình lớn, hỗ trợ đấu thầu,
khai thác các dịch vụ lớn và trọng điểm, mở
rộng việc nhận TBH ra quốc tế nhằm tăng
cường và đa dạng hóa nguồn thu.
Kế hoạch doanh thu nhận TBH là 258 tỷ
đồng, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ.

2013 Reinsurance target
Facultative reinsurance of big projects is
required more focus; being supportive to
bidding and developing big and important
projects; extending international inward
reinsurance for the purpose of increasing and
diversifying turnover of inward reinsurance.
Inward reinsurance target for 2013 is at VND
258 billion, up by 8.4% compared to the same
period.
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Hoạt Động Đầu Tư Tài Chính
Financial Investment Activities

Một số nét chính trên thị trường tài chính quốc
tế và Việt Nam:

Highlights of Global and Vietnam financial
market:

Bức tranh toàn cảnh kinh tế thế giới với gam màu
xám làm chủ đạo, EU vẫn lún sâu vào khủng
hoảng nợ công dai dẳng suốt 3 năm, kinh tế Mỹ và
Nhật tăng trưởng ì ạch. Trung Quốc và Ấn Độ
đánh mất mức tăng trưởng nhanh. Điểm sáng
hiếm hoi của kinh tế toàn cầu là khu vực Đông Á.

In 2012, a gray framework of global economy had
been painted. European’s still sinking in public
debt crisis which have prolonged for more than 3
years. The US and Japanese economy had a
sluggish growth. Developing countries such as
China, India showed their decrescent growth. The
only bright dot on the scene is the East Asia.

Trong nước, bên cạnh những yếu tố tích cực như
tăng trưởng GDP ở mức hợp lý 5,03%, lạm phát
được kiểm soát, CPI chỉ tăng 6,81% so với 2011, tỷ
giá ổn định, song nền kinh tế vẫn phải đối mặt với
nhiều khó khăn, tồn kho và nợ xấu tăng cao.
Lợi nhuận của hệ thống Ngân hàng bị sụt giảm từ
60% đến 100% so với năm 2011. Một số ngân hàng
có nguy cơ mất thanh khoản phải thực hiện việc
sáp nhập hoặc phải tái cơ cấu như là 1 giải pháp
bắt buộc.
Ngân hàng Nhà nước đã 05 lần điều chỉnh giảm lãi
suất từ 14% xuống còn 8%/năm.
Chỉ số thị trường chứng khoán cuối năm so với đầu
năm có tăng nhưng thiếu ổn định, thanh khoản
kém. Năm 2012 là năm đầu tiên HNX-Index xuất
hiện phiên giao dịch có chỉ số xuống mức thấp
nhất lịch sử, 50,7 điểm (vào phiên ngày 6/11). Trên
cả hai sàn xuất hiện nhiều cổ phiếu dưới mệnh
giá, thậm chí dưới giá 1.000 đồng. Kết quả kinh
doanh của các Công ty Chứng khoán, các Quỹ
Đầu tư hầu như thua lỗ.

In Vietnam, besides the positive factors such as
reasonable GDP growth at 5.03%, controlled
inflation, CPI increased only 6.81% compared to
2011, stable exchange rate, the domestic
economy still had to face difficulties such as rising
inventory and NPLs (bad debt).
Profitability of domestic banks decreased
60% - 100% compared to the same period. Due to
NPLs, some banks had to avoid risk of insolvency by
merger or restructuring. State Bank had five times
of adjustments of domestic interest rate from
14% to 8% per year.
Stock Index, comparing to the beginning of the
year, has increased but with low-liquidity and
instability. In this year, HNX Index has got its
historical lowest level, 50.7 points (the session on
the 6th Nov.). There are many shares traded under
their Par value on both Stock Exchanges, even
under 1.000VND per share. Almost all Securities
Companies, Fund Management Firms are
unprofitable.

CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ 2012
INVESTMENT CAPITAL STRUCTURE 2012

Đầu tư cổ phần - cổ phiếu/Stocks

31.80%

Chứng chỉ quỹ/Fund Certificates

2.35%

Ủy thác đầu tư và các loại hình khác
Trust Investment and Others

0.19%
Tiền gửi ngân hàng/Bank Deposit

57.84%

Đầu tư trái phiếu/Bonds

6.50%

Kinh doanh Bất động sản/Real Estate

1.32%

CƠ CẤU LÃI ĐẦU TƯ 2012

INVESTMENT PROFIT COMPOSITION 2012
Đầu tư cổ phần - cổ phiếu/Stocks

28.41%

Uỷ thác đầu tư và các loại hình khác
Trust Investment and Others

1.68%

Doanh thu cho thuê nhà/Rental Income

1.64%
Tiền gửi có kỳ hạn/Bank Deposit

63.82%

Thu lãi nợ phí bảo hiểm
Interest Income From Premium Debts

Đầu tư trái phiếu/Bonds

9.13%

0.01%

Kết quả hoạt động đầu tư tài chính

Investment activities of Bao Minh

Trong bối cảnh nền kinh tế không thuận lợi, hoạt
động đầu tư của Bảo Minh cũng gặp những khó
khăn nhất định làm ảnh hưởng đến kết quả đầu
tư.

In the context of an unfavorable economy, investment activities of Bao Minh had difficulties affecting investment results

Tổng số tiền đầu tư cuối năm: 2.155 tỷ đồng.
- Doanh thu hoạt động tài chính: 244 tỷ, bằng
87,14% kế hoạch, bằng 73.3 % so với cùng kỳ
năm 2011.
- Lợi nhuận hoạt động tài chính: 64 tỷ

Balance of investment at the end of 2012: VND
2,155 billion.
- Income from financing activities: VND 244
billion, achieving 87,14% of the target, equivalent to 73.3% compared to the same period.
- Profit from financing activities: VND 64 billion.

Hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng: doanh thu
luôn chiếm tỷ trọng cao, ổn định ở mức 60% trên
tổng doanh thu.

Bank deposit: Income from this activity always
gets the highest proportion, usually steady at 60%
of total.

Hoạt động đầu tư trái phiếu: do lãi suất TPCP
thấp, còn trái phiếu doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều
rủi ro nên Bảo Minh đã không đầu tư thêm vào
danh mục trái phiếu, vì vậy tỷ trọng trái tức chỉ
chiếm khoảng 10% trên tổng doanh thu.

Bond investment: government bond’s interest rate
is decreased, corporate bond have potential risk,
Bao Minh did not increase the value in bond
investment, so its income proportion is only about
10 percent of total revenue.

Hoạt động đầu tư cổ phiếu: chủ yếu là thanh
hoán các cổ phiếu trong danh mục.

Stock trading activity: mostly resolving the current
shares in the portfolio.

Hoạt động góp vốn liên doanh, cổ phần: Lãi thu
từ góp vốn chiếm 28% trên tổng doanh thu

Joint ventures and capital contribution: the
income proportion is 28% of total revenue.

Các hoạt động đầu tư khác như cho thuê nhà,
đầu tư cổ phiếu… chiếm tỷ trọng không đáng kể
trong tổng danh mục.

Other investment activities, such as office leasing,
stock trading have not significant proportion of
the portfolio.
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Nhận định thị trường tài chính năm 2013:

Outlook for the financial market in 2013:

Kinh tế thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi khủng
hoảng, kinh tế Mỹ phục hồi chậm, EU có nguy cơ
tái khủng hoảng nợ công, chiến tranh tiền tệ diễn
ra âm thầm nhưng không kém phần khốc liệt sẽ
là những nhân tố cản trở quá trình phục hồi kinh
tế thế giới.

Global economy is not willing to overcome the
crisis in the next year. US economy will slowly
rehabilitate. European public debt crisis is
expected to remain. Currency war occurs quietly
but seriously. These indicators will obstruct the
global economic recovery.

Chính sách điều hành lãi suất của NHNN theo
hướng chặt chẽ, nhưng linh hoạt thận trọng
nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, đảm
bảo tăng trưởng GDP hợp lý. Dự báo lãi suất tiền
gửi sẽ xoay quanh mức 7% - 8%/năm cho kỳ hạn
dưới 1 năm.

The interest rate policy is tightly but flexibly
conducted by the State Bank to control carefully
inflation, stable exchange rate, ensure a
reasonable GDP growth. Deposit rate is expected
to be around 7% - 8% per year for one year terms.

Tuy nhiên, kinh tế trong nước vẫn còn tiếp tục khó
khăn, các doanh nghiệp khó tiếp cận được
nguồn vốn giá rẻ, nguy cơ tái lạm phát trực chờ,
thị trường bất động sản vẫn chưa chuyển động,
hệ thống ngân hàng và các tập đoàn kinh tế
nhà nước đang trong quá trình tái cấu trúc, thị
trường chứng khoán vẫn thiếu bền vững, tâm lý
nhà đầu tư trên thị trường chưa ổn định.
Năm 2013 có thể là “điểm đáy” của nền kinh tế
Việt Nam.

However, domestic economy continues to face
some uncomfortable realities such as enterprises
hard to access cheap available capital, risks of
re-inflation, unchanged real estate market,
banking system and State-owned corporations
being in restructuring process, stock market being
still unsustainable resulting unstable behavior of
investor on the market.
Year of 2013 is expected to be the "bottom" of
Vietnamese economy.

Định hướng hoạt động đầu tư tài chính 2013

Planning for investment activities in 2013

CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ 2013

Đầu tư cổ phần - cổ phiếu/Stocks

36.69%

INVESTMENT CAPITAL STRUCTURE 2013

Chứng chỉ quỹ/Fund Certificates

1.75%

Đầu tư trái phiếu/Bonds

7.38%

Tiền gửi có kỳ hạn/Bank Deposit

54.18%

CƠ CẤU LÃI ĐẦU TƯ 2013

INVESTMENT PROFIT COMPOSITION 2013

Đầu tư cổ phần - cổ phiếu/Stocks

27.47%

Doanh thu cho thuê nhà/Rental Income

2.29%

Đầu tư trái phiếu/Bonds

3.37%

Tiền gửi ngân hàng/Bank Deposit

66.87%
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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.

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

Các Nghiệp Vụ Bảo Hiểm
Direct Insurance

Bảo Hiểm Con Người

Health & Personal Accident Insurance

Bảo Hiểm Xe Cơ Giới

Motor Vehicle Insurance

Bảo Hiểm Tài Sản

Property Insurance

Bảo Hiểm Kỹ Thuật

Engineering Insurance

Bảo Hiểm Hàng Hóa Vận Chuyển

Cargo Insurance

Bảo Hiểm Tàu Thủy

Hull and P&I Insurance

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Liability Insurance

Bảo Hiểm Nông Nghiệp

Agriculture Insurance
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Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Con Người
Health & Personal Accident Insurance

538
tỷ đồng/ VND Billion

Doanh thu

Premium Income

253

tỷ đồng/ VND Billion

Bồi thường

Claim payment

Chiến lược tập trung vào bảo hiểm du lịch đã
mang lại kết quả, doanh số bảo hiểm du lịch năm
2012 đạt 16 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2011.
Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của bảo hiểm
du lịch cũng rất tốt. Do đó, trong năm 2013, Bảo
Minh tiếp tục tập trung phát triển loại hình bảo
hiểm này.
Trong năm 2013, Bảo Minh sẽ đưa vào sử dụng
chương trình BMcare để thực hiện việc cấp đơn
bảo hiểm đối với nhóm bảo hiểm chăm sóc sức
khỏe và chi phí y tế nhằm kiểm soát rủi ro và thực
hiện bồi thường tốt hơn. Bên cạnh chỉ định 1 đơn vị
duy nhất cấp đơn bảo hiểm loại hình này.
Bảo hiểm tai nạn nhóm và sức khỏe nhóm phân
phối thông qua các công ty môi giới bảo hiểm
không tăng trưởng, đạt mức doanh thu 164 tỷ
đồng.
- Tổng doanh thu: 538 tỷ đồng, bằng 87,03% so với
cùng kỳ.
- Bồi thường: 253 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng
kỳ.

Strategy of concentration to Travel insurance had
yielded good premium income which achieved
VND 16 billion in 2012, as 120% of 2011. Besides, this
product’s business result was desirable, therefore,
in 2013, Bao Minh continue to develop this product
line.
In 2013, Bao Minh will apply the IT software
program being BMcare to issue heath and
medical insurance policy for controlling the risk
and handling the claim in good order. Besides,
Bao Minh will authorize the centralized unique
centre to issue policies for this product line of
insurance.
Group personal accident and health insurance
distributed by brokers went flatly, achieved VND
164 billions.
- Total premium income: VND 538 billion,
equivalent to 87.03% compared to the same
period.
- Claim payment: VND 253 billion, down by 4.8%
compared to the same period.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Con Người

Tỷ đồng/ VND billion

Premium Income & Claim Payment of Health & Personal Accident Insurance
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Bồi thường

Claim payment

Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xe Cơ Giới
Motor Vehicle Insurance

321

561
tỷ đồng/ VND Billion

Doanh thu
Premium Income

tỷ đồng/ VND Billion

Bồi thường

Claim payment

Trong năm 2012, Bảo Minh đẩy mạnh chương trình
phối hợp với các ngân hàng để bán bảo hiểm.
Bên cạnh đó, Bảo Minh đã duy trì chính sách
khuyến khích khai thác bảo hiểm đối với loại hình
xe môtô.
- Tổng doanh thu: 561 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so
với cùng kỳ.
- Bồi thường: 321 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ.

In 2012, Bao Minh pushed up the cooperation with
the bank to expand the cross sale for
bancassurance in the market.
Besides, the sale incentive policy of motor
insurance has been remained for this product line.
- Total premium income: VND 561 billion, up by 25%
compared to the same period.
- Claim payment: VND 321 billion, down by 5.5%
compared to the same period.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Xe Cơ giới
Premium Income & Claim Payment of Motor Vehicle Insurance

Tỷ đồng/ VND billion
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Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Tài Sản
Property Insurance

490
tỷ đồng/ VND Billion

Doanh thu
Premium Income

365

tỷ đồng/ VND Billion

Bồi thường

Claim payment

Năm 2012 là năm Việt Nam tiếp tục chịu ảnh
hưởng nặng nề của hỏa hoạn, tổn thất chủ yếu
xảy ra vẫn ở các đối tượng thuộc các ngành may
mặc, dệt, gỗ, nhựa… Tuy nhiên, mức độ tổn thất
đã giảm hẳn do công tác quản lý rủi ro được tăng
cường và có sự kiểm soát chặt chẽ của nhà tái
bảo hiểm Swiss Re.

There were many fire events still happened in
Vietnam for the year of 2012, mainly in the
industries of textile, garment, wood, plastic…
However, the amounts of losses were reduced
evidently due to the positive method of risk management and strict control of the reinsurer Swiss Re.

Toàn thị trường thay đổi cách thức nhận bảo hiểm
cho toàn bộ các rủi ro xấu và đã tăng cường hợp
tác đồng bảo hiểm hơn đối với các rủi ro loại tốt.

The insurance market already improved the
underwriting method for the insured objects of bad
risk exposure. The cooperation in the insured
objects of good risk exposure was being improved.

- Tổng doanh thu: 490 tỷ đồng, tăng trưởng 45,14%
so với cùng kỳ.

- Total premium income: VND 490 billion, up by
45.14% compared to the same period.

- Bồi thường: 365 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

- Claim payment: VND 365 billion, down by 21%
compared to the same period.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Tài Sản

Tỷ đồng/ VND billion

Premium Income & Claim Payment of Property Insurance
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Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Kỹ Thuật
Engineering Insurance

Protect Your Project

52

192
tỷ đồng/ VND Billion

Doanh thu
Premium Income

tỷ đồng/ VND Billion

Bồi thường

Claim payment

Năm 2012, tình hình đầu tư công chưa được cải
thiện do nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều
công trình không triển khai được do thiếu vốn.
- Tổng doanh thu: 192 tỷ đồng, tăng trưởng 1,79%
so với cùng kỳ.
- Bồi thường: 52 tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ.

In 2012, the public investment has been not yet
improved due to the gradual downturn in
economy, so that many projects cannot be
deployed due to the lack of capital.
- Total premium income: VND 192 billion, up by
1.79% compared to the same period.
- Claim payment: VND 52 billion, down by 37.3%
compared to the same period.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Kỹ Thuật

Tỷ đồng/ VND billion

Premium Income & Claim Payment of Engineering Insurance
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Nghiệp Vụ Hàng Hóa Vận Chuyển
Cargo Insurance
Protect your Trade

129
tỷ đồng/ VND Billion

Doanh thu
Premium Income

56

tỷ đồng/ VND Billion

Bồi thường

Claim payment

Tình hình kinh tế thế giới năm 2012 vẫn còn nhiều
khó khăn, thách thức bởi tác động của vùng Biển
Đông và khối thị trường chung Châu Âu nên nhìn
chung vẫn rất ảm đạm, vì thế các doanh nghiệp
Việt Nam vẫn phải đương đầu với nhiều thách
thức lẫn rủi ro, ngoài ra việc tiếp cận với các
nguồn vốn vay qua ngân hàng vẫn rất khó khăn
nên việc sụt giảm doanh thu bảo hiểm là điều
không tránh khỏi. Bảo Minh cũng đã cố gắng tìm
ra những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ các dịch vụ
tiện ích đối với khách hàng nhằm tăng trưởng
doanh thu với nghiệp vụ này nhất là đối với loại
hình bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa.

The global economy of 2012 was still in difficulties
and challenges affected by the dispute in Eastern
Sea and the somberness of the European
Economic Community, causing a lot of challenges
and risks to the Vietnamese enterprises. Besides,
difficult access to bank loan has made the
decrease in premium income evidently. Bao Minh
has made efforts to have the best solution of
creating many supporting services to the client in
order to increase the premium income, especially
in Inland Transit insurance.

- Tổng doanh thu: 129 tỷ đồng, tăng trưởng 1,67%
so với cùng kỳ.

- Claim payment: VND 56 billion, up by 34%
compared to the same period.

- Total premium income: VND 129 billion, up by
1.67% compared to the same period.

- Bồi thường: 56 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Hàng Hóa Vận Chuyển

Tỷ đồng/ VND billion

Premium Income & Claim Payment of Cargo Insurance
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Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Tàu Thủy
Hull and P&I insurance

90

140
tỷ đồng/ VND Billion

Doanh thu
Premium Income

tỷ đồng/ VND Billion

Bồi thường

Claim payment

Năm 2012 là năm cực kỳ khó khăn đối với các chủ
tàu trong việc kinh doanh, đặc biệt chi phí nhiên
liệu tăng cao trong khi nguồn hàng chuyên chở lại
bị thu hẹp. Để tránh mắc nhiều công nợ, các chủ
tàu buộc phải bán bớt tàu và thu hẹp phạm vi
kinh doanh, thậm chí có một số doanh nghiệp
tuyên bố phá sản dẫn đến doanh thu của các loại
hình bảo hiểm thân tàu biển và trách nhiệm dân
sự chủ tàu biển (P&I) sụt giảm đáng kể.
- Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng, bằng 69,69% so với
cùng kỳ.
- Bồi thường: 90 tỷ đồng, giảm 76,8% so với cùng kỳ.

Most of ship-owners were facing with many
challenges in 2012, especially in the cost of fuel
while the source of cargoes has been being
narrowed down. In order to minimize the debt,
almost ship-owners already sold out their vessels,
even a number of them have been going
bankrupt. Those lead to the considerable drop in
premium income of Hull and P&I insurance.
- Total premium income: VND 140 billion,
equivalent to 69.69% compared to the same
period.
- Claim payment: VND 90 billion, down by 76.8%
compared to the same period.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Tàu Thủy
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Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Trách Nhiệm
Liability Insurance
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Claim payment

Bảo Minh vẫn không ngừng phát triển các nghiệp
vụ bảo hiểm mới cho nhóm nghiệp vụ này và
được khách hàng quan tâm ngày càng nhiều
hơn, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm
nghề nghiệp bác sĩ, giám đốc, luật sư.
- Tổng doanh thu: 51 tỷ đồng, tăng trưởng 9,16% so
với cùng kỳ.
- Bồi thường: 14 tỷ đồng, giảm 27,1% so với cùng kỳ.

Bao Minh still continues to develop new products
for this line and they have been being interested
more by the clients, such as medical malpractice,
D&O insurance, lawyer liability.
- Total premium income: VND 51 billion, up by 9.16%
compared to the same period.
- Claim payment: VND 14 billion, down by 27.1%
compared to the same period.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Trách Nhiệm
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Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Nông Nghiệp
Agriculture Insurance

35
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Sau hơn 02 năm triển khai chương trình thí điểm
Bảo hiểm Nông nghiệp theo quyết định 315/QĐ TTg ngày 01/3/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ trên
20 Tỉnh/Thành. Bảo Minh đã đạt được nhiều thành
công nhất định.
Trong năm 2012, Bảo Minh đã ký được 2.611 hợp
đồng với 37.988 lượt hộ nghèo, 1.586 hộ cận
nghèo.
Năm 2013 là năm quan trọng nhằm tổng kết
chương trình thí điểm này khi sản phẩm đã phát
triển sâu rộng đến người nông dân. Bảo Minh sẽ
tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để từng bước
thương mại hóa sản phẩm BH này.

After two years of deploying Agricultural Insurance
by the decision 315/QD - TTg of the Prime Minister
from 01/3/2011 on 20 provinces. Bao Minh has got
many succesful achievements.
In 2012, Bao Minh signed 2,611 contracts with
37,988 Poor Householder; 1,586 Closed To Poor
Householders.
The 2013 will be very important year because of
summarizing of this pilot program once
productions have been expanded deeply and
widely to the farmers. Bao Minh continue to
research and evaluate step by step this product for
commercialize.
- Total premium income: VND 58 billion.

- Tổng doanh thu: 58 tỷ đồng.

- Claim payment: VND 35 billion.

- Bồi thường: 35 tỷ đồng.

Doanh Thu & Bồi Thường Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Nông Nghiệp
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