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Báo cáo ngành Bảo hiểm Việt Nam năm 2018

TT Từ viết tắt Diễn giải

1 BH Bảo hiểm

2 BHBV Bảo hiểm Bảo Việt

3 BHNT Bảo hiểm nhân thọ

4 CFHĐKD Chi phí hoạt động kinh doanh

5 CK Chứng khoán

6 CT Công ty

7 CTCP Công ty cổ phần

8 DN Doanh nghiệp

9 DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm

10 DNTBH Doanh nghiệp tái bảo hiểm

11 DP Dự phòng

12 DT Doanh thu

13 HĐ Hoạt động

14 HĐKD Hoạt động kinh doanh

15 HĐQT Hội đồng quản trị

16 HĐTV Hội đồng thành viên

17 ISA Cục quản lý giám sát Bảo hiểm

18 LN Lợi nhuận

19 LNST Lợi nhuận sau thuế

20 LNTT Lợi nhuận trước thuế

TT Từ viết tắt Diễn giải

21 MGBH Môi giới bảo hiểm

22 NĐ-CP Nghị định-Chính phủ

23 NHTM Ngân hàng thương mại

24 NT Nhân thọ

25 PNT Phi nhân thọ

26 TBH Tái bảo hiểm

27 TCT Tổng công ty

28 TCTCP Tổng công ty cổ phần

29 TGĐ Tổng giám đốc

30 TMCP Thương mại cổ phần

31 TNHH Trách nhiệm hữu hạn

32 TPCP Trái phiếu chính phủ

33 VCSH Vốn chủ sở hữu

34 VĐL Vốn điều lệ

35 VNC VietnamCredit

36 VPĐD Văn phòng đại diện
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NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ NGÀNH

Toàn thị trường bảo hiểm năm 2017 có 63 doanh nghiệp đang hoạt động,

đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20% liên tục trong 4 năm qua và đạt

hơn 2% GDP. Mức doanh thu phí này chủ yếu đến từ hoạt động bảo hiểm

nhân thọ, chiếm hơn 62%.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang có 30 doanh nghiệp, đạt 40,561 tỷ

đồng doanh thu phí, tăng 10% so với năm 2016 và chiếm 38% doanh thu

toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trong đó hơn 50% tổng doanh thu phí

bảo hiểm PNT thuộc về top 5 doanh nghiệp lớn trong ngành. Tuy nhiên, các

doanh nghiệp này đang có xu hướng giảm dần thị phần của mình do sức ép

cạnh tranh và chiến lược phát triển thận trọng hơn.

Chi bồi thường bảo hiểm năm 2017 của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

đang ở mức 41% tổng doanh thu phí. Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của

các DNBH PNT cũng khá lớn. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn còn quá

khiêm tốn so với doanh thu phí của các DNBH.

Trong những năm tới, xu hướng phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân

thọ chính là nghiệp vụ BH sức khỏe với mức tăng trưởng đều trên 25% từ

năm 2015. Với nghiệp vụ BH xe cơ giới, mặc dù nghiệp vụ này đang giữ thị

phần lớn nhất nhưng tốc độ tăng trưởng đang bị chậm lại.

Báo cáo ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam 

2017 được thu thập số liệu từ 10 năm trở lại theo

những nguồn tài liệu uy tín từ ISA, IAV, …và

nguồn tài liệu Báo cáo tài chính đã được công bố

của các Công ty Bảo hiểm. 

Báo cáo này phân tích đánh giá về Quy mô thị

trường Bảo hiểm Phi nhân thọ; Quy mô các Công

ty Bảo hiểm PNT; Tình hình hoạt động kinh doanh

cũng như nghiệp vụ của các DNHBH PNT . 

Bên cạnh đó, với hơn 50 biều đồ, bảng biểu cũng

như 2 infographic và 3 phụ lục, báo cáo của

VietnamCredit không chỉ nêu lên cái nhìn khái quát

mà còn là những phân tích, bình luận hữu ích về

nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm PNT của Việt Nam.
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01 – QUY MÔ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 

Quy mô thị trường Bảo hiểm Việt Nam. Những yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô Việt

Nam ảnh hưởng đến thị trường Bảo hiểm.

02 – QUY MÔ THỊ TRƯỜNG BH PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM

Quy mô thị trường Bảo hiểm PNT Việt Nam, Thị phần doanh thi bảo hiểm

gốc, Tình hình bồi thường bảo hiểm, Hoạt động đầu tư của các Doanh

nghiệp bảo hiểm PNT.

03 – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Cơ cấu doanh thu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm,

Dự phòng nghiệp vụ, Tình hình hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp

Phi Nhân Thọ.

04 – PHỤ LỤC

Danh sách các DNBH Phi nhân thọ, Danh sách VPĐD của các DNBH Phi nhân thọ

nước ngoài. Tỷ lệ hoa hồng cho các loại hình bảo hiểm.

Báo cáo ngành Bảo hiểm Việt Nam năm 2018
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