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Tóm tắt 

Bài viết được thực hiện nhằm đi tìm chiến lược hợp lý cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt 

Nam vào giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Với hoàn cảnh đặc biệt, Covid-19 đã ngẫu 

nhiên tạo ra cho thị trường bảo hiểm nhiều cơ hội để phát triển. Trước bối cảnh này cũng 

như tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, bài viết cho thấy doanh nghiệp bảo 

hiểm nên đẩy mạnh đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cũng như công nghệ sau khi đại 

dịch kết thúc. Chiến lược này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh hiệu 

quả thông qua sản phẩm khác biệt và chi phí tối ưu cũng như phát triển một cách bền 

vững dựa trên các thành tố tài chính, khách hàng, quy trình và đào tạo. 

Abstract 

This article aims to seek the right strategies for insurance firms in Vietnam in the 

aftermath of Covid-19 pandemic. Within a unique context, the pandemic has coincidently 

created developmental chances for insurance firms. Under this circumstance along the 

accelerating process of digital transformation, this article shows that insurance firms shall 

concentrate on research and development for human capital and technology in the post-

pandemic period. Such strategies are expected to facilitate effective competition in terms 

of product differences and optimal costs as well as sustainable development based on 

financial, clientele, processing, and training elements. 

Từ khóa: Bảo hiểm, Chiến lược, Covid-19. 

Key words: Insurance, Strategies, Covid-19. 

1. Đặt vấn đề 

Đại dịch Covid-19 là một sự kiện “thiên nga đen” hiếm gặp trong lịch sử nhân loại 

và đã gây ra nhiều ảnh hưởng to lớn đến các vấn đề kinh tế - xã hội trong mỗi quốc gia, 

trên phạm vi khu vực cũng như toàn cầu. Tác động của đại dịch Covid-19 đến mỗi nền 

kinh tế đều ẩn chứa những rủi ro liên quan đến việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã 

hội trong tiến trình hướng đến một sự phát triển bền vững. Đối với một quốc gia có thị 

mailto:levan@ueh.edu.vn
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trường tài chính thuộc nhóm mới nổi và đang phát triển như Việt Nam, nguy cơ khủng 

hoảng và trì trệ nền kinh tế cần được xem xét và quan tâm với mức độ cẩn trọng cao. 

Trước bối cảnh hệ thống tài chính Việt Nam đối mặt với nguy cơ khủng hoảng do tác 

động của đại dịch Covid-19, các định chế tài chính như ngân hàng, doanh nghiệp bảo 

hiểm và công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định của 

hệ thống tài chính xuyên suốt giai đoạn diễn ra đại dịch, đồng thời tìm kiếm cơ hội cải 

thiện tình hình kinh doanh một khi đại dịch qua đi, góp phần phục hồi và tạo động lực 

tăng trưởng cho cả nền kinh tế vào giai đoạn hậu Covid-19. 

Trong hệ thống những định chế tài chính cũng như trong toàn bộ nền kinh tế, doanh 

nghiệp bảo hiểm luôn là nơi tìm đến đáng tin cậy giúp các bên liên quan thực hiện quy 

trình phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả. Với đặc tính bảo vệ sự an toàn cho các bên 

tham gia, doanh nghiệp bảo hiểm càng được quan tâm trong một giai đoạn khó khăn chưa 

từng xảy ra như là đại dịch Covid-19. Theo đó, một vấn đề cần giải quyết là đánh giá một 

cách hợp lý tác động của đại dịch Covid-19 đến thị trường bảo hiểm tại Việt Nam. Bên 

cạnh những tác động đến đời sống, kinh tế và xã hội, đại dịch Covid-19 còn gây ra một 

hậu quả không mong muốn cho hầu hết các ngành nghề kinh doanh chính là sự đứt gãy 

trong chuỗi cung ứng. Với đặc trưng này, đại dịch Covid-19 được dự báo sẽ gây nên hai 

tác động chính đến thị trường bảo hiểm trong nước là (i) thay đổi thị hiếu và nhu cầu của 

người tiêu dùng; và (ii) đặt ra thách thức thay đổi cho doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đại 

dịch Covid-19 qua đi. Dựa trên những tác động trực tiếp và gián tiếp của Covid-19 đến 

thị trường bảo hiểm Việt Nam, bài viết đặt mục tiêu đi tìm một chiến lược mới cho doanh 

nghiệp bảo hiểm vào giai đoạn hậu Covid-19. Dựa trên cơ sở rằng đại dịch Covid-19 là 

một sự kiện đã diễn ra và gây nên những tác động nhất định đến toàn nền kinh tế Việt 

Nam nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng, việc tìm hướng đi mới cho doanh nghiệp 

bảo hiểm sau đại dịch Covid-19 cũng cần hai xem xét những bối cảnh bên ngoài cũng 

như thay đổi nội tại của chính doanh nghiệp trong ngành. 

Thứ nhất, những bối cảnh ngoại vi. Tình trạng hiện tại của toàn nền kinh tế cũng 

như mỗi ngành nghề kinh doanh đều được hình thành bởi một chuỗi thời gian các sự kiện 

trong nước, trong khu vực và trên toàn cầu. Trong đó, những sự kiện xảy ra gần hơn sẽ 

có tác động mạnh mẽ hơn đến hiện tại. Trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra và bùng nổ 

trên phạm vi toàn cầu, có một loạt sự kiện tại Việt Nam có tác động tích cực và gợi ra 

nhiều kỳ vọng khả quan cho nền kinh tế nước nhà. Uy tín và địa vị quốc tế của Việt Nam 

ngày càng tăng cao trong thời gian từ năm 2017 đến nay. Cụ thể, Việt Nam đã tổ chức 

một cách thành công tốt đẹp Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng vào năm 2017 cũng 

như Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Hoa Kỳ tại Hà Nội vào năm 2019. Tiếng nói của 

Việt Nam trong quan hệ quốc tế cũng được nâng lên một tầm cao mới khi Việt Nam được 

bầu vào và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc giai đoạn 2020-2021. Danh 

tiếng quốc gia ngày càng nâng cao cùng với sự ổn định trong đời sống, chính trị và xã hội 

đã giúp cho Việt Nam có nhiều tiềm lực để phát triển kinh tế. Thậm chí khi một sự kiện 
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“thiên nga đen” như đại dịch Covid-19 bùng nổ, Việt Nam vẫn biến khó khăn thành cơ 

hội để gây tiếng vang trên bản đồ thế giới thông qua sự thành công trong việc thực thi các 

biện pháp phòng chống và kiểm soát đại dịch cũng như duy trì tăng trưởng kinh tế trước 

tình trạng chung là suy thoái toàn cầu. Với những tác động ngoại vi mang tính tích cực 

trên đây, nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như ngành nghề bảo hiểm nói riêng có rất 

nhiều cơ hội để phục hồi sau đại dịch, làm tiền đề cho mục tiêu trở thành thị trường tài 

chính phát triển lớn của khu vực trong một tương lai gần. 

Thứ hai, những bối cảnh nội tại. Một trong những tác động đáng lo ngại nhất của 

đại dịch Covid-19 đến với mỗi ngành kinh tế chính là sự đứt gãy chuỗi cung ứng, và một 

định chế tài chính như doanh nghiệp bảo hiểm cũng đối mặt với nguy cơ này. Tuy nhiên, 

sự đứt gãy chuỗi cung ứng do tác động của Covid-19 xảy đến trong bối cảnh cả nền kinh 

tế cũng như hệ thống tài chính quốc gia đang thực hiện quá trình thúc đẩy sự chuyển đổi 

số trước thềm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một cách tình cờ, sự kiện Covid-

19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại một trụ cột của hệ thống tài chính là doanh 

nghiệp bảo hiểm diễn ra nhanh hơn, biến thách thức thành cơ hội thu hẹp dần khoảng 

cách về công nghệ với các thị trường đã phát triển. Mặt khác, với đặc trưng của ngành 

bảo hiểm là giúp các bên tham gia phòng ngừa rủi ro, sự kiện Covid-19 đã vô tình thay 

đổi thị hiếu khách hàng cũng như nhu cầu sử dụng các sản phẩm bảo hiểm một cách tích 

cực, đặc biệt là tại một quốc gia châu Á mà người dân thường ít quan tâm đến thị trường 

bảo hiểm như Việt Nam. Những biến động nội tại của thị trường bảo hiểm đã mang đến 

cho doanh nghiệp trong ngành một cơ hội chưa từng có để tăng trưởng vượt bậc vào giai 

đoạn hậu Covid-19 dựa trên hai nền tảng quan trọng là khách hàng và tài chính. 

Xem xét những bối cảnh trên đây về thay đổi ngoại vi và nội tại của thị trường bảo 

hiểm do tác động của đại dịch Covid-19, bài viết sẽ kế thừa cơ sở lý thuyết có liên quan 

về ảnh hưởng của Covid-19 đến các yếu tố kinh tế - xã hội và xây dựng khung phân tích 

thực nghiệm để tìm ra chiến lược hợp lý cho các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam vào 

giai đoạn hậu đại dịch. Về mặt cấu trúc, Phần 2 trình bày về cơ sở lý thuyết và khung 

phân tích, Phần 3 trình bày về kết quả và một số thảo luận, Phần 4 đưa ra kết luận cho bài 

viết. 

2. Cơ sở lý thuyết và khung phân tích 

Đại dịch Covid-19 bùng nổ trên toàn cầu như một sự kiện “thiên nga đen” chưa 

từng xảy ra trong lịch sử và vẫn còn đang tiếp diễn tại thời điểm hiện tại là tháng ba năm 

2021. Tính chất vô tiền khoáng hậu của Covid-19 được so sánh với những cuộc khủng 

hoảng từng xảy ra (Goodell, 2020). Theo đó, đại dịch Covid-19 được dự báo gây ra những 

tác hại nặng nề đối với toàn nền kinh tế, các ngành ngân hàng và bảo hiểm, thị trường tài 

chính, việc huy động tài trợ và chi phí sử dụng vốn, lý luận và thực thi quản lý nhà nước. 

Những tác động to lớn của đại dịch Covid-19 đến kinh tế - tài chính đã được khảo sát và 

đưa ra bằng chứng đáng tin cậy. Một cách cụ thể, bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng 
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của Covid-19 đến kinh tế - tài chính được tìm thấy thông qua những giai đoạn lan truyền 

của đại dịch (Ali, Alam, & Rizvi, 2020), tác động kinh tế vĩ mô của tiến trình toàn cầu 

hóa (Barua, 2020) hay suy thoái thị trường tài chính quốc tế (Ashraf, 2020). Ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 trên quy mô toàn cầu còn được cho thấy thông qua nhiều góc nhìn 

và cách tiếp cận khác nhau, với bằng chứng có ý nghĩa đáng tín cậy được ra thông qua rủi 

ro quốc gia (Zhang, Hu, & Ji, 2020), rủi ro tại các phân khúc và trung tâm tài chính khác 

nhau (Wójcik & Ioannou, 2020) hay rủi ro tại các loại thị trường khác biệt (Sansa, 2020). 

Covid-19 đã tạo nên một sự thay đổi mang tính biến động chiến lược (Estrada, Koutronas, 

& Lee, 2020) mà qua đó các quan hệ được xác lập trên thị trường không thể trở lại trạng 

thái trước khi đại dịch bùng nổ. Sự thay đổi này được kiểm chứng và cho thấy bằng chứng 

đáng tin cậy tại những thị trường tài chính chủ chốt trên thế giới. Cụ thể, thị trường cổ 

phiếu toàn cầu bị tác động một cách không mong muốn bởi đại dịch Covid-19 thông qua 

những góc nhìn như tính dự đoán (Ciner, 2020), tin tức liên quan đến sức khỏe (Salisu & 

Vo, 2020) và hiệu ứng dịch bệnh (Okorie & Lin, 2020). Tác động tương tự cũng được 

ủng hộ bởi bằng chứng đáng tin cậy tại các thị trường tài chính khác như hàng hóa kim 

loại quý hiếm (Mensi, Sensoy, Vo, & Kang, 2020), giao dịch phái sinh đối với hợp đồng 

tương lai (Borgards, Czudaj, & Van Hoang, 2021) và tiền điện tử kỹ thuật số (Lahmiri & 

Bekiros, 2020). 

Do sự kiện Covid-19 vẫn đang diễn ra và chưa kết thúc hẳn trên quy mô toàn cầu, 

giới nghiên cứu khoa học vẫn chưa xây dựng một khung lý thuyết hoàn chỉnh để đánh giá 

tác động của đại dịch đối với thị trường bảo hiểm. Trước bối cảnh đó, tác động của đại 

dịch Covid-19 đối với thị trường bảo hiểm được đánh giá và đưa ra bằng chứng đáng tin 

cậy tại Trung Quốc (Wang, Zhang, Wang, & Fu, 2020), một quốc gia trong khu vực có 

nền văn hóa và thành quả trong việc phòng ngừa và kiểm soát đại dịch khá tương đồng 

với Việt Nam. Theo đó, các tiêu chí sụt giảm do tác động của Covid-19 bao gồm thu nhập 

phần bù bảo hiểm, tỷ lệ tăng trưởng của phần bù, mật độ và chiều sâu của sản phẩm bảo 

hiểm. Qua đó, một hàm ý được nêu lên là tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm 

tăng rủi ro đối với bộ phận cư dân có thu nhập thấp và các hợp đồng bảo hiểm cá nhân. 

Để khắc phục vấn đề này, sự thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số cần được thực hiện trong 

thời gian ngắn nhất để giảm thiểu thiệt hại một cách tối ưu cho thị trường bảo hiểm cũng 

như toàn bộ nền kinh tế. Bối cảnh và cơ hội này tương tự như trường hợp của Việt Nam 

vào thời điểm sau khi kiểm soát được đại dịch. Khuyến nghị từ nghiên cứu thực tiễn tại 

Trung Quốc như trên đồng thời cũng là một hàm ý chính sách giá trị để Việt Nam xem 

xét. Khuyến nghị liên quan đến việc đẩy mạnh chuyển đổi số để tận dụng những tác động 

của đại dịch Covid-19 như là cơ hội thay vì khó khăn cũng đưa ra cho trường hợp một 

quốc gia có thị trường đang phát triển tại châu Phi là Ghana (Babuna, et al., 2020). Sự 

nhất quán trong việc đánh giá tác động và đưa ra đối sách ứng phó phù hợp được xem là 

tương đối nhất quán khi khảo sát một số trường hợp thực tiễn. Do diễn biến phức tạp gia 

tăng của Covid-19 tại Hoa Kỳ, tác động của đại dịch đến thị trường bảo hiểm của quốc 
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gia này được khảo sát tại những góc nhìn khác nhau, chẳng hạn như tính toàn vẹn của bảo 

hiểm sức khỏe (Garrett & Gangopadhyaya, 2020), bảo hiểm thất nghiệp (Acs & Karpman, 

2020), hiệu ứng tiêu dùng (Farrell, et al., 2020), các nhân tố rủi ro (Himmelstein & 

Woolhandler, 2020) hay cả hai loại bảo hiểm sức khỏe và thất nghiệp (Gangopadhyaya 

& Garrett, 2020). Đây là những bằng chứng thực nghiệm có tính đa dạng cao về tác động 

của Covid-19 đến thị trường bảo hiểm toàn cầu. 

Như vậy, bối cảnh thực tiễn tại Việt Nam là một trường hợp cụ thể có tính chất 

tương đối nhất quán so với kinh nghiệm quốc tế về cơ hội cũng như thách thức của thị 

trường bảo hiểm sau giai đoạn đại dịch. Để thực hiện mục tiêu đi tìm chiến lược phù hợp 

cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn hậu đại dịch, bài viết sẽ vận dụng 

phương pháp luận về chiến lược cạnh tranh trong (Porter, 1997) dài hạn cùng với mô hình 

vận hành theo thẻ điểm cân bằng (Kaplan, Norton, & Horváth, 1997) như một đại diện 

cho các chiến thuật ngắn hạn. 

3. Kết quả và thảo luận 

Với đặc trưng của một định chế tài chính, ngành bảo hiểm mang tính độc quyền 

nhóm một cách tự nhiên và có rào cản gia nhập ngành khá cao. Do đó, các doanh nghiệp 

bảo hiểm thường đồng hành làm trụ cột trong tiến trình đưa hệ thống tài chính Việt Nam 

thành một trung tâm phát triển và có vai trò quan trọng trong khu vực. Trước bối cảnh 

hậu Covid-19 khi mà những tác động của đại dịch vô tình thúc đẩy động lực phát triển 

của thị trường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cần đẩy mạnh đầu tư và phát triển thật 

mạnh mẽ qua hai thành phần quan trọng là nguồn nhân lực và công nghệ - kỹ thuật. Đây 

là chiến lược hợp lý để doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có thể nắm bắt lấy cơ hội tăng 

trưởng khi thị hiếu và nhu cầu của khách hàng thay đổi một cách tích cực sau đại dịch. 

Chiến lược này cũng đón đầu làn sóng chuyển đổi số trước bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đang diễn ra với tốc độ ngày càng gia tăng, đồng thời giúp doanh nghiệp 

bảo hiểm đạt cả hai mục tiêu là tạo sự khác biệt trong sản phẩm và cải tiến nhằm giảm 

chi phí (Porter, 1997). Thật vậy, sức mạnh khoa học - công nghệ sẽ mang lại sự cộng 

hưởng tích cực khi người tiêu dùng trải nghiệm những sản phẩm khác nhau. Bên cạnh đó, 

kỹ thuật phát triển giúp một ngành có tính chất dịch vụ như bảo hiểm giảm thiểu chi phí 

bán hàng cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu 

quả kinh tế của mỗi doanh nghiệp, của toàn ngành và của nền kinh tế. 

Đại dịch Covid-19 đã vô hình chung làm thay đổi thị hiếu và nhu cầu của khách 

hàng đối với thị trường bảo hiểm một cách tích cực. Sự thay đổi này là một bước ngoặc 

quan trọng để doanh nghiệp bảo hiểm tận dụng và tối đa hóa giá trị tăng thêm. Theo mô 

hình thẻ điểm cân bằng (Kaplan, Norton, & Horváth, 1997), khách hàng là thành tố chủ 

chốt mà mỗi doanh nghiệp phải hướng tới để đạt được hiệu quả về tài chính. Để bổ trợ 

cho chiến thuật vận hành hiệu quả này, đầu tư và phát triển khoa học - công nghệ là một 

dấu gạch nối hoàn hảo. Bên cạnh yếu tố nguồn nhân lực, việc đẩy mạnh chuyển đổi số 
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giúp doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao hiệu quả hoạt động các thành tố con người và quy 

trình. Qua đó, doanh nghiệp bảo hiểm có thể tận dụng cơ hội về khách hàng một cách tối 

ưu nhất, và thành quả tài chính sẽ là điều tất yếu. Đây là động lực tăng trưởng không nhỏ 

cho thị trường bảo hiểm cũng như các định chế tài chính. 

4. Kết luận 

Dựa vào những thảo luận trong Phần 3, bài viết cho thấy chiến lược phù hợp cho 

doanh nghiệp bảo hiểm vào giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 chính là phát triển nguồn 

nhân lực cũng như đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số. Với những cơ hội ngẫu nhiên mà 

Covid-19 mang lại, chiến lược đầu tư và phát triển vào con người và công nghệ sẽ giúp 

doanh nghiệp bảo hiểm đạt được hai thành quả: (i) tạo sự khác biệt trong sản phẩm và chi 

phí tối ưu để cạnh tranh với doanh nghiệp trong ngành; và (ii) nâng cao hiệu quả hoạt 

động thông qua bốn thành tố tài chính, khách hàng, quy trình và đào tạo. 

Sự đồng bộ thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực và công nghệ 

trong toàn thị trường bảo hiểm sau giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19 mang lại sẽ 

tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng tích cực, tạo tiền đề phát triển cho những định chế tài 

chính khác như ngân hàng và công ty chứng khoán. Với chiến lược hợp lý của mỗi doanh 

nghiệp bảo hiểm nói riêng và toàn ngành nói chung, sự quản lý nhà nước một cách phù 

hợp sẽ tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả chiến lược ấy và nhân rộng thành quả đến toàn 

ngành kinh tế. 
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Tóm tắt 

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến tỷ suất sinh lợi cổ 

phiếu ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Kết quả phù hợp với thực tế rằng bảo hiểm là ngành 

ít chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19. Nghiên cứu này đóng góp vào các nghiên cứu 

cùng chủ đề ở một số khía cạnh. Trước hết, chúng tôi khám phá tác động của đại dịch đến 

giá cổ phiếu các công ty bảo hiểm Việt Nam. Thứ hai, chúng tôi sử dụng phương pháp 

nghiên cứu sự kiện để xem xét các tác động của Covid-19 lên giá cổ phiếu ngành bảo 

hiểm. Do đó, nghiên cứu của chúng tôi mang đến một góc nhìn riêng về lĩnh vực bảo 

hiểm – nhóm công ty chưa được đề cập tới trong các nghiên cứu cấp độ ngành khác. 

Abstract 

This study investigates the impact of Covid-19 on stock return of the insurance industry 

by studying the case of Vietnam from 2019 to 2020. The results are in line with the fact 

that insurance companies have been less affected by the pandemic. This research 

contributes to studies of the same topic in several aspects. First, we explore the impact of 

the pandemic on the share prices of Vietnamese insurance companies. Second, we use an 

event study approach to examine the effects of Covid-19 on insurance stock performance. 

Therefore, our study provides a separate perspective on the insurance sector that has not 

been covered by previous industry-level studies. 

Từ khóa: Tỷ suất sinh lợi, Công ty bảo hiểm, Covid-19 

Keywords: Stock return, Insurance industry, Covid-19 

1. Giới thiệu 

Cho tới thời điểm này, thế giới vẫn đang chìm trong trận đại dịch lớn nhất lịch sử, 

Covid-19, bắt nguồn từ Trung Quốc và nhanh chóng lây lan toàn cầu. Không thể phủ 

nhận rằng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn như thế nào đến độ biến động của thị 

trường chứng khoán các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các nhà đầu tư và thị trường 

đang phải đối mặt với mức độ không chắc chắn cao về những tác động liên tiếp mà virus 
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corona và những biến thể của nó có thể gây ra cho cả lĩnh vực tài chính và phi tài chính. 

Có thể điểm lại những biến động chưa từng có trên thị trường tài chính Hoa Kỳ gắn với 

những đợt bùng phát đại dịch như: chỉ số độ bất ổn VIX đã tăng lên hơn 80 vào ngày 

16/3/2020, vượt qua mức kỷ lục năm 2008; các chỉ số S&P500 và Nasdaq Composite 

giảm 12%; Wall Street Journal báo cáo rằng Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã 

giảm hơn 12% cùng ngày 16/3/2020 - đánh dấu ngày tồi tệ thứ hai trong lịch sử 124 năm 

của chỉ số này. Trong khi đó tại Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 9/3/2020, chỉ số 

VN-Index đã giảm 55,85 điểm, tương đương 6,28% - mức giảm mạnh nhất kể từ cuối 

năm 2001. Và mới đây, sau tin tái xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 lây cộng đồng vào 

cuối tháng 1/2021, VN-Index giảm sâu 73,23 điểm (-6,67%) chỉ trong ngày 28/1 – mức 

giảm mạnh nhất kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức đi vào hoạt động 

trong 20 năm qua. 

Lý thuyết kinh tế và tài chính truyền thống cho rằng giá cổ phiếu chủ yếu bị ảnh 

hưởng bởi các yếu tố cơ bản. Các công ty trong cùng một ngành phải đối mặt với cùng 

một môi trường pháp lý, chính sách và các điều kiện kinh tế vĩ mô tương đồng. Theo 

Moskowitz và Grinblatt (1999), khi đối mặt với những thay đổi của môi trường kinh tế vĩ 

mô, các điều kiện hoạt động của các công ty trong cùng ngành có mối tương quan cao. 

Theo lý thuyết tài chính hành vi, ngoài giá trị cơ bản của cổ phiếu, các sự cố bất ngờ 

(emergencies) sẽ có tác động đến tâm lý và hành vi của nhà đầu tư, từ đó tác động mạnh 

mẽ đến giá cổ phiếu. Lee và cộng sự (2002) cho rằng sự lạc quan của nhà đầu tư sẽ làm 

giảm biến động tỷ suất sinh lợi, trong khi sự bi quan của nhà đầu tư sẽ làm tăng biến động 

tỷ suất sinh lợi. Do vậy, sự bùng phát của đại dịch như Covid-19 hẳn sẽ có tác động đến 

môi trường kinh tế, các kỳ vọng về triển vọng kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến tâm lý nhà 

đầu tư; vì thế, đại dịch cũng khiến cho giá cổ phiếu thay đổi và trở nên bất ổn. 

Nghiên cứu của Fama và cộng sự (1969) là nghiên cứu đầu tiên về ảnh hưởng của 

các sự kiện cụ thể đến giá chứng khoán. Những năm gần đây, phương pháp nghiên cứu 

sự kiện được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính. Các nghiên cứu về mối quan hệ 

giữa các sự kiện bất ngờ và giá cổ phiếu chủ yếu tập trung vào các vụ tấn công khủng bố, 

thảm họa thiên nhiên, các sự kiện chính trị, và khủng hoảng tài chính. Trong khi đó vẫn 

còn khá ít nghiên cứu tìm hiểu về tác động tiêu cực của các sự kiện chính liên quan đến 

sức khỏe cộng đồng đến thị trường chứng khoán. 

Về tác động của đại dịch Covid-19 năm 2020, đã có một vài nghiên cứu về tác động 

của sự kiện này lên thị trường chứng khoán nói chung và của một số ngành nói riêng. Tuy 

nhiên, hầu như chưa có nghiên cứu nào đề cập đến diễn biến của giá chứng khoán các 

công ty thuộc lĩnh vực bảo hiểm – lĩnh vực được lẽ ra cần nghĩ tới đầu tiên khi mà từng 

cá nhân, từng doanh nghiệp đang phải đối diện với rủi ro gia tăng, nhu cầu về phòng ngừa 

rủi ro và bảo hiểm gia tăng. 

Vì vậy, bài viết này xem xét liệu tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi vượt trội của cổ 
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phiếu ngành bảo hiểm xung quanh ngày công bố ca nhiễm mới trong cộng đồng có bị âm 

đáng kể hay không; có sự khác biệt trong tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi vượt trội của 

ngày có ca nhiễm mới so với ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng hay không; 

tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu ngành bảo hiểm có sự khác biệt giữa thời kỳ giãn cách xã 

hội so với những ngày không giãn cách xã hội hay không; và các sự kiện liên quan tới 

Covid (số ca nhiểm mới, ngày giãn cách xã hội) có giải thích cho tỷ suất sinh lợi cổ phiếu 

ngành bảo hiểm bên cạnh tỷ suất sinh lợi thị trường hay không. 

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu này, phần tiếp theo của bài viết sẽ được cấu trúc 

như sau: Phần tiếp theo sẽ trình bày các bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của các 

đại dịch lên thị trường chứng khoán nói chung và cách ngành nói riêng. Phần 3 sẽ điểm 

qua hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành bảo hiểm của Việt Nam trong đại dịch. 

Phần 4 trình bày về phương pháp nghiên cứu. Kế tiếp là kết quả nghiên cứu và cuối cùng 

là thảo luận kết quả và kết luận bài viết. 

2. Ảnh hưởng của các đại dịch đến thị trường chứng khoán và các ngành 

Trước đây đã có một số nghiên cứu về tác động của đại dịch như đại dịch cúm, 

SARS hay EBOLA đến thị trường chứng khoán, như Chen và cộng sự (2007), Baker và 

cộng sự (2012), Wang và cộng sự (2013), Del Giudice and Paltrinieri (2017), Chen và 

cộng sự (2018). Nghiên cứu của Goh and Law (2002) cho thấy rằng cuộc khủng hoảng 

tài chính châu Á năm 1997 và sự bùng phát dịch cúm gia cầm ở Hồng Kông năm 1998 

có tác động tiêu cực đáng kể đến lĩnh vực du lịch. Mctier và cộng sự (2011) nghiên cứu 

tác động của bệnh cúm đến thị trường chứng khoán Mỹ và nhận thấy rằng tỷ lệ mắc cúm 

gia tăng sẽ làm giảm sự sôi động của các giao dịch và lợi nhuận cổ phiếu. Mei-Ping và 

cộng sự (2018) đã nghiên cứu tác động của SARS đối với thị trường tài chính châu Á. 

Chen và cộng sự (2007) đã nghiên cứu tác động của SARS đối với ngành khách sạn ở Đài 

Loan và nhận thấy rằng SARS làm cho giá cổ phiếu của ngành khách sạn giảm mạnh. 

Với tính chất nghiêm trọng của đại dịch lần này, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu xem 

xét tác động của Covid-19 với những kết quả đáng chú ý. Ashraf (2020) cho thấy mối 

tương quan giữa sự gia tăng lây lan Covid-19 và thành quả kém của thị trường chứng 

khoán ở 64 quốc gia. Onali (2020) chỉ ra rằng sự biến động của thị trường chứng khoán 

Mỹ đã gia tăng đáng kể theo các báo cáo về số ca nhiễm Covid-19 và tử vong ở nhiều 

quốc gia. Trong khi đó, Alfaro và cộng sự (2020) chỉ ra một mối quan hệ ngược chiều 

giữa những thay đổi thực trong dự báo số ca nhiễm Covid-19 và thành quả thị trường 

chứng khoán Mỹ. Các nghiên cứu sự kiện đối với các thời điểm quan trọng liên quan đến 

Covid-19 cũng cho thấy thị trường chứng khoán quốc tế bị tác động tiêu cực (Heyden và 

Heyden, 2020; Liu và cộng sự, 2020). 

So sánh giữa các thời kỳ dịch bệnh, Baker và cộng sự (2020) đã chứng minh rằng 

đại dịch Covid-19 có tác động lớn nhất đến sự biến động của thị trường chứng khoán 

trong lịch sử các đại dịch. Nghiên cứu cũng xác nhận các biện pháp hạn chế của chính 
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phủ đối với hoạt động thương mại và đối với người tiêu dùng là lý do giải thích cho sự 

gia tăng biến động thị trường. Trong khi đó, Zaremba và cộng sự (2020) kiểm tra xem 

phản ứng của chính phủ đối với Covid-19 có làm giảm bớt sự biến động của thị trường 

chứng khoán quốc tế hay không. Kết quả cho thấy ở các quốc gia nơi chính phủ thực hiện 

các hành động nghiêm ngặt để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, thì sự biến động của thị 

trường chứng khoán gia tăng đáng kể, chẳng hạn như qua các chiến dịch truyền thông và 

việc hủy bỏ các sự kiện công cộng.  

Đặc biệt, một số nghiên cứu phát hiện ra rằng mức độ bất ổn giá chứng khoán có 

thể là khác nhau giữa các ngành. Yang và cộng sự (2020) nhận thấy rằng sự bùng phát 

của đại dịch đã gây ra sự gia tăng mạnh mẽ rủi ro trong lĩnh vực tài chính, và lan truyền 

sang các ngành khác. Tuy nhiên, các ngành khác nhau bị ảnh hưởng bởi đại dịch ở những 

mức độ khác nhau và khả năng đáp ứng của mỗi ngành cũng khác nhau. 

Chẳng hạn như Albuquerque và cộng sự (2020) chỉ ra rằng các công ty lĩnh vực 

môi trường và xã hội có mức độ biến động lợi nhuận cổ phiếu thấp hơn. Trong khi nghiên 

cứu của Haroon và Rizvi (2020) cho thấy những thông tin về dịch bệnh làm thay đổi độ 

bất ổn giá chứng khoán mạnh nhất ở lĩnh vực vận tải, ô tô, năng lượng, du lịch và giải trí. 

He và cộng sự (2020) sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện về thành quả thị trường 

và xu hướng phản ứng của giá cổ phiếu các ngành khác nhau trên thị trường chứng khoán 

Trung Quốc trước đại dịch Covid-19 cho thấy các ngành vận tải, khai thác mỏ, điện & 

khí đốt, môi trường đã bị ảnh hưởng xấu bởi đại dịch; trong khi ngành sản xuất, công 

nghệ thông tin, giáo dục và chăm sóc sức khỏe lại có khả năng chống chọi với đại dịch. 

Seungho Baek và cộng sự (2020) nghiên cứu cơ chế thay đổi từ độ bất ổn thấp hơn 

lên cao hơn bằng mô hình Markov Switching AR đã chỉ ra rằng độ bất ổn của thị trường 

chứng khoán bị ảnh hưởng bởi các nhân tố kinh tế và nhạy cảm với các thông tin về 

Covid-19. Cả thông tin tích cực và tiêu cực về Covid-19 đều ảnh hưởng đáng kể đến thị 

trường, mặc dù những thông tin tiêu cực thì tác động mạnh hơn, cho thấy tâm lý bi quan 

của thị trường. Nghiên cứu cũng cho thấy rủi ro đặc trưng và rủi ro tổng thể đều gia tăng 

đáng kể ở tất cả các ngành, trong khi những thay đổi về rủi ro hệ thống có sự khác nhau 

giữa các ngành. Cụ thể, các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cú sốc tổng cầu tiêu cực, 

chẳng hạn như xăng dầu và khí đốt tự nhiên, nhà hàng, khách sạn và nhà trọ có mức tăng 

rủi ro lớn nhất, trong khi các ngành như sản xuất thực phẩm, bia rượu với nhu cầu ổn định 

hoặc tăng lên lại có những thay đổi nhỏ hơn.  

Ngoài ra, Narayan and Phan (2020) nghiên cứu tác động của Covid-19 đến thị 

trường chứng khoán và phản ứng của các quốc gia; Sobieralski (2020) phân tích tác động 

của Covid-19 đối với ngành hàng không và việc làm; Qin và cộng sự (2020) phân tích tác 

động của đại dịch đối với thị trường dầu mỏ. Ali và cộng sự (2020) nghiên cứu tác động 

của Covid-19 đối với các chứng khoán ngành tài chính.  

Nhìn chung, về tác động của đại dịch Covid-19 năm 2020, mặc dù đã có một vài 
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nghiên cứu về tác động của sự kiện này lên thị trường chứng khoán nói chung và của một 

số ngành nói riêng. Tuy nhiên, hầu như chưa có nghiên cứu nào đề cập đến biến động giá 

chứng khoán các công ty thuộc lĩnh vực bảo hiểm – lĩnh vực được lẽ ra cần nghĩ tới đầu 

tiên khi mà từng cá nhân, từng doanh nghiệp đang phải đối diện với rủi ro gia tăng, nhu 

cầu về phòng ngừa rủi ro và bảo hiểm gia tăng. 

Nghiên cứu của Babuna và cộng sự (2020) là một nghiên cứu hiếm hoi về tác động 

của Covid-19 đối với ngành bảo hiểm trong trường hợp của Ghana, từ tháng 3 đến tháng 

6 năm 2020. Bằng việc so sánh song song với các đại dịch trước đó như SARS-CoV, 

H1N1 và MERS, các tác giả đã phát triển các đặc điểm để mô phỏng tác động của đại 

dịch đến ngành bảo hiểm. Nghiên cứu sử dụng phỏng vấn định tính và định lượng để ước 

tính tác động của đại dịch. Thực trạng của ngành này là trong xu hướng suy thoái kinh tế, 

lợi nhuận của các công ty bảo hiểm giảm nhưng yêu cầu bồi thường tăng. Do việc hủy bỏ 

các chuyến du lịch, các sự kiện và các thiệt hại kinh tế khác, ngành bảo hiểm Ghana đã 

chứng kiến mức thiệt hại hiện ước tính khoảng 112 triệu USD.  

Tác động rõ ràng nhất của Covid-19 đối với ngành bảo hiểm ở Ghana là sự gia tăng 

trong các yêu cầu bồi thường về sức khỏe, du lịch và kinh doanh. Mặc dù các hợp đồng 

bảo hiểm không bảo hiểm trực tiếp các tác động của đại dịch, nhưng tác động của Covid-

19 đối với nền kinh tế toàn cầu đã gây thiệt hại cho ngành bảo hiểm. Báo cáo của các 

công ty bảo hiểm cho biết họ phải đã thanh toán những khoản tiền lớn thông qua các kênh 

thanh toán điện tử ngay cả trong thời gian lockdown. 

Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm bị ảnh hưởng khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố 

như khả năng thanh khoản, mức độ rủi ro của danh mục đầu tư, sự phụ thuộc vào tái bảo 

hiểm, mức độ tài sản tự do và mức độ bảo vệ của các nhà tái bảo hiểm. 

Ví dụ như phản ứng ban đầu của các công ty bảo hiểm ở Ghana là kém vì ngành 

bảo hiểm nước này không có đủ kinh nghiệm trong việc quản lý tình huống đại dịch, 

nhưng tốc độ phục hồi lại nhanh chóng bởi vì hầu hết các công ty bảo hiểm giờ đây đã 

thích nghi với chuyện làm việc từ xa và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của họ 

cũng như các giao thức bảo mật. Các nhà quản lý bảo hiểm cũng đã phản hồi bằng cách 

đưa ra các tuyên bố và các hành động để làm dịu phản ứng hoảng sợ của các chủ hợp 

đồng bảo hiểm. Đặc biệt, họ đã đơn giản hóa các quy trình bồi thường để các chủ hợp 

đồng dễ dàng đưa ra yêu cầu bồi thường và đặt ra các quy tắc mới để điều tiết lĩnh vực 

này.  

Bên cạnh đó, dễ thấy rằng áp lực lên doanh số bán bảo hiểm có thể là rất lớn khi 

mà các hoạt động kinh doanh sụt giảm và các kênh giao dịch trực tiếp bị hạn chế sử dụng. 

Tuy nhiên, giãn cách xã hội ở Việt Nam chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nếu so với các 

quốc gia khác, do vậy, ảnh hưởng của dịch bệnh đến doanh số ngành bảo hiểm cũng có 

thể có sự khác biệt so với các quốc gia khác.  
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Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích những thay đổi về giá cổ phiếu (hay tỷ 

suất sinh lợi) của các công ty ngành bảo hiểm nhằm đánh giá sự phản ứng của giá chứng 

khoán bảo hiểm trong bối cảnh đại dịch. Ngoài ra, chúng tôi kiểm tra xem các việc thông 

báo các thông tin liên quan đến Covid-19 (bao gồm thông tin về số ca nhiễm và thông tin 

về ngày giãn cách xã hội) có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngành bảo hiểm so 

với toàn thị trường hay không. 

 

3. Hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 

Năm 2020 hẳn sẽ trở thành một năm ghi dấu ấn trong lịch sử loài người bởi những 

sự kiện và biến cố bất thường. Sự bùng phát và lây lan của dịch bệnh do coronavirus trên 

khắp thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của con người nói 

chung. Các nền kinh tế trên toàn thế giới cho đến đầu năm 2021 vẫn đang phải đối mặt 

với những thách thức nghiêm trọng do Covid-19. Theo Theo thống kê của Worldometers, 

tính đến 11 giờ ngày 23/1/2021 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 98,7 

triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 2.116.336 ca tử vong, 

số bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh là gần 71 triệu người. 

Tại Mỹ, trong giai đoạn từ tháng 4 - 8/2020, có khoảng 8% số hồ sơ yêu cầu bồi 

thường bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm được thống kê nêu rõ nguyên nhân 

tử vong là do Covid-19. Đối với một số công ty, tác động của Covid-19 có thể còn "rất 

nhỏ", chỉ ảnh hưởng tới 2% số hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. 

Tuy nhiên, những hậu quả mà Covid-19 để lại đang ngày một rõ rệt. Dịch bệnh này 

đã khiến hơn 2,1 triệu người tử vong trên toàn cầu trong khoảng 100 triệu ca mắc. Một 

số nạn nhân phải gánh chịu hậu quả sức khỏe lâu dài như các vấn đề về hô hấp, tổn thương 

các bộ phận trong cơ thể, suy giảm tuần hoàn, hay và mắc chứng mệt mỏi mãn tính. Theo 

các nhà khoa học tại trường King's College London (Anh), ba tuần sau khi phục hồi, 10% 

bệnh nhân mắc Covid-19 vẫn chưa thực sự khỏe lại và có tới 5% bệnh nhân còn bị ảnh 

hưởng trong nhiều tháng. Ngoài ra, đại dịch còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của 

một bộ phận người dân khi bị mất đi những người thân yêu hoặc do bị cách ly trong nhiều 

tháng. Do vậy, không chỉ là chuyện có bao nhiêu người sẽ nộp đơn yêu cầu bảo hiểm cho 

các trường hợp tử vong, bệnh tật, hay tổn hại sức khỏe, các công ty bảo hiểm nhân thọ 

còn đang lo lắng những hậu quả mà dịch Covid-19 có thể gây ra và kéo dài hàng thập kỷ. 

Ở Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 23/1/2021 Việt Nam đã phát 

hiện 1.548 ca mắc COVID-19, 1.411 người đã khỏi bệnh, 35 người đã tử vong. Đại dịch 

cũng đặt những thách thức lớn cho nền kinh tế. Mặc dù vậy, Chính phủ Việt Nam đã rất 

nỗ lực để duy trì hoạt động sản xuất và ổn định xã hội, với mức tăng trưởng kinh tế năm 

2020 ở 2,91%, tăng trưởng xuất khẩu 6,5%. Tốc độ tăng trưởng mặc dù thấp hơn nhiều 

so với giai đoạn 5 năm trước, song vẫn là một thành tựu lớn so với nhiều nước trên thế 
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giới, khi mà lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội vẫn còn được ban bố ở nhiều nơi. 

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động tiêu cực đến mọi ngành nghề, lĩnh vực, 

bảo hiểm không là ngoại lệ. 

Ngoài những khó khăn trong tăng trưởng doanh thu khai thác khách hàng mới trước 

tác động của dịch bệnh, theo Báo cáo phân tích ngành vừa được Công ty cổ phần Chứng 

khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) công bố, lợi nhuận từ hoạt động 

tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối phi nhân thọ có thể bị ảnh hưởng 

trong năm 2020 từ việc hạ lãi suất của các ngân hàng. 

Cũng theo báo cáo này, tăng trưởng doanh thu của các công ty bảo hiểm nhân thọ 

kém do các công ty phải hủy nhiều chương trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, 

hủy các sự kiện bán hàng và marketing do lệnh giãn cách xã hội trong thời kỳ dịch bệnh. 

Giãn cách xã hội khiến thu nhập khách hàng giảm cũng dẫn đến thanh toán phí bảo hiểm 

bị chậm trễ.  

Ngược lại, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tăng trưởng mạnh 

do những lo ngại về vấn đề sức khỏe và nhận thức của người dân về bảo hiểm sức khỏe 

được nâng cao. Trong khi đó, doanh thu từ phí bảo hiểm của các sản phẩm chính khác 

giảm hoặc tăng trưởng kém do sự gián đoạn của các hoạt động kinh tế - xã hội tại Việt 

Nam cũng như trên toàn cầu. 

Khác với các ngành khác, đối với lĩnh vực bảo hiểm, chỉ cần một đợt dịch bệnh nhỏ 

cũng có thể gây ra tác động tài chính đáng kể đối với các công ty thuộc ngành này (theo 

Greg Solomon). Vì vậy, rõ ràng đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành 

bảo hiểm. Điều này thể hiện rõ nét qua số lượng yêu cầu bồi thường mà các công ty bảo 

hiểm nhân thọ đang phải chi trả nhiều hơn cho các yêu cầu thanh toán về y tế và tử vong, 

trong khi các công ty bảo hiểm tài sản và thiệt hại đang chi trả nhiều hơn cho các dòng 

bảo hiểm liên quan đến gián đoạn về kinh doanh và gián đoạn về du lịch. 

Nghiên cứu này đóng góp vào các nghiên cứu cùng chủ đề ở một số khía cạnh. 

Trước hết, chúng tôi khám phá tác động của đại dịch đến giá cổ phiếu các công ty bảo 

hiểm Việt Nam. Thứ hai, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét 

các tác động của Covid-19 lên giá cổ phiếu ngành bảo hiểm. Do đó, nghiên cứu của chúng 

tôi đóng góp vào chuỗi các nghiên cứu một góc nhìn riêng về lĩnh vực bảo hiểm – nhóm 

công ty chưa được đề cập tới trong các nghiên cứu cấp độ ngành khác. 

4. Dữ liệu và Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Dữ liệu 

Dữ liệu sử dụng trong bài viết bao gồm: (1) Dữ liệu theo ngày về số ca nhiểm mới; 

số ca nhiễm mới ngoài cộng đồng; và thời kỳ giãn cách xã hội trong năm 2020; các dữ 

liệu này được thu thập thủ công theo công bố của Trung tâm kiểm soát bệnh tật; (2) tập 
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hợp dữ liệu thứ hai bao gồm giá chứng khoán của các công ty bảo hiểm niêm yết trên 

HOSE, HNX và UPCOME(bao gồm 9 trong 10 công ty có dữ liệu), và chỉ số thị trường 

trong khoảng thời gian hai năm 2019-2020. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Như đã đề cập, bốn câu hỏi nghiên cứu được trả lời trong bài viết này: 

1. Tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi vượt trội của cổ phiếu ngành bảo hiểm xung 

quanh ngày công bố ca nhiễm mới có bị âm đáng kể hay không? 

2. Có sự khác biệt trong tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi vượt trội của ngày có ca 

nhiễm mới so với ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng hay không? 

3. Tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu ngành bảo hiểm có sự khác biệt giữa thời kỳ giãn cách 

xã hội so với những ngày không giãn cách xã hội? 

4. Các sự kiện liên quan tới Covid (ca nhiểm mới, ngày giãn cách) có giải thích cho 

tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngành bảo hiểm bên cạnh tỷ suất sinh lợi thị trường hay 

không?  

Đối với các câu hỏi (1), (2) và (3), bài viết sử dụng phương pháp so sánh và kiểm 

định sự khác biệt trong giá trị trung bình của Tỷ suất sinh lợi giữa hai nhóm (ngày có ca 

nhiễm mới trong cộng đồng và ngày không có ca nhiễm mới, ngày giãn cách xã hội so 

với ngày không bị giãn cách). Câu hỏi nghiên cứu số 4 được giải quyết bằng phương pháp 

hồi quy mô hình thị trường mở rộng để xét tới tác động của các sự kiện liên quan đến 

Covid lên tỷ suất sinh lợi của từng công ty và của ngành Bảo hiểm. 

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Bảng 1 cho thấy tỷ suất sinh lợi của ngành bảo hiểm và thị trường trong ngày công 

bố ca nhiễm mới và hai ngày kể cả ngày công bố ca nhiễm mới. Chúng ta có thể thấy tỷ 

suất sinh lợi của cổ phiếu ngành bảo hiểm tại Việt Nam có tỷ suất sinh lợi trung bình âm 

và có ý nghĩa thống kê (ở cả cách tính tỷ suất sinh lợi trung bình theo tỷ trọng bằng nhau 

– EW và tỷ suất sinh lợi tính theo tỷ trọng giá trị - VW). Tuy vậy, sự sụt giảm trong tỷ 

suất sinh lợi của ngành trong những ngày này có lẽ hòa chung với xu hướng thị trường, 

thể hiện ở tỷ suất sinh lợi thị trường cũng âm và có ý nghĩa thống kê. 

Xem xét từng cổ phiếu công ty trong ngành bảo hiểm, tỷ suất sinh lợi âm và có ý 

nghĩa thống kê ở ba trong chín trường hợp (BIC, BVH, PTI), một trường hợp có tỷ suất 

sinh lợi dương có ý nghĩa (PVI), các trường hợp còn lại, tỷ suất sinh lợi trung bình trong 

ngày hoặc hai ngày công bố ca nhiễm là không có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 1: Tỷ suất sinh lợi xung quanh ngày có công bố ca nhiễm mới trong cộng đồng 

  [0,0] t [0,1] t 

VN_RETURN -0.166 -4.00E+02 -0.085 -4.70E+02 

EW_RETURN_INSU -0.002 -3.60E+02 -0.001 -4.30E+02 

VW_RETURN_INS -0.271 -3.5223 -0.239 -4.0395 

ABI -0.101 -1.9382 0.167 1.7109 

BIC -0.153 -2.8024 -0.272 -3.4382 

BLI 2.162 0.9528 2.098 0.969 

BMI 0.229 1.832 0.260 1.9906 

BVH -0.343 -2.7737 -0.293 -3.1058 

PGI 0.281 1.4907 0.491 1.1753 

PTI -4.866 -6.4372 -4.080 -6.1505 

PVI 0.212 2.9698 0.239 3.0192 

VNR 0.826 0.2907 0.058 1.6502 

 

Bảng 2 trình bày tỷ suất sinh lợi vượt trội (tỷ suất sinh lợi đã điều chỉnh cho tỷ suất 

sinh lợi của thị trường). Tại ngày công bố có ca nhiễm mới, hai công ty có tỷ suất sinh lợi 

dương (BIC và PVI) trong khi hai công ty khác (BVH và PTI) lại có tỷ suất sinh lợi vượt 

trội âm. Năm công ty còn lại tỷ suất sinh lợi vượt trội không khác 0 có ý nghĩa thống kê. 

Kết quả tỷ suất sinh lợi vượt trội trong hai ngày kể cả công bố ca nhiễm mới cũng tương 

tự như trong ngày công bố. Kết quả từ bảng 1 và 2 cho chúng ta kết luận rằng, tỷ suất sinh 

lợi của các cổ phiếu ngành bảo hiểm chịu ảnh hưởng bất lợi nhưng khá yếu từ đại dịch, 

sự ảnh hưởng đó không còn tồn tại sau khi điều chỉnh xu hướng chung của thị trường. 

Bảng 2: Tỷ suất sinh lợi vượt trội xung quanh ngày có công bố ca nhiễm mới 

trong cộng đồng 

  [0,0] t [0,1] t 

ABI 0.065 1.9533 0.252 1.6892 

BIC 0.014 2.9061 -0.187 -3.5255 

BLI 2.328 1.0773 2.182 1.0358 

BMI 0.395 1.7649 0.345 1.9783 

BVH -0.177 -3.9287 -0.209 -4.6822 

PGI 0.447 1.0175 0.576 0.8592 

PTI -4.700 -6.1137 -3.995 -5.9591 

PVI 0.378 2.1690 0.323 2.607 

VNR 0.992 -0.0146 0.142 1.5459 
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Kết quả ở bảng 3 gây sự ngạc nhiên khi tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi vượt trội 

của ngày có công bố ca nhiễm và ngày không có công bố ca nhiễm mới không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê, ngoại trừ 01 trường hợp duy nhất là cổ phiếu PTI. Đối với cổ 

phiếu này, những ngày có ca nhiễm có tỷ suất sinh lợi thấp hơn so với những ngày còn 

lại. Kết quả này có thể trả lời cho câu hỏi thứ hai rằng không có sự khác nhau rõ ràng 

trong tỷ suất sinh lợi các ngày có ca nhiễm mới được công bố và ngày không có ca nhiễm 

nào được công bố.  

Bảng 3: Khác biệt trong tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi vượt trội của ngày có 

ca nhiễm mới so với ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng 

  Tỷ suất sinh lợi   Tỷ suất sinh lợi vượt trội 

  Difference t  Difference t  

ABI -0.327 -0.5252 -0.102 -0.1641 

BIC -0.180 -0.5747 0.046 0.1335 

BLI 1.624 1.7448 1.849 1.9597 

BMI 0.113 0.3055 0.338 1.0253 

BVH -0.340 -0.8952 -0.114 -0.3932 

PGI 0.138 0.2564 0.364 0.6508 

PTI -5.036 -7.6532 -4.810 -7.0335 

PVI 0.194 0.7464 0.420 1.5662 

VNR 0.566 0.9627 0.791 1.331 

 

Đối với ngày giãn cách xã hội so với ngày không giãn cách, kết quả cũng khá bất 

ngờ khi bảy trong chín trường hợp có chênh lệch tỷ suất sinh lợi dương, trong đó bốn 

trường hợp có ý nghĩa thống kê, chỉ có một trường hợp chênh lệch tỷ suất sinh lợi âm có 

ý nghĩa. Tuy vậy sau khi điều chỉnh cho thị trường, sự chênh lệch trong tỷ suất sinh lợi 

vượt trội chỉ còn 01 trường hợp là dương và có ý nghĩa thống kê. Tại đây chúng ta có thể 

kết luận cho câu hỏi thứ ba rằng không có bằng chứng rõ ràng cho sự xấu đi của các cổ 

phiếu ngành bảo hiểm so với thị trường nói chung trong những thời kỳ bị giãn cách. 
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Bảng 4: Tỷ suất sinh lợi và tỷ suất sinh lợi vượt trội của ngày giãn cách xã hội so 

với ngày không giãn cách 

  Tỷ suất sinh lợi   Tỷ suất sinh lợi vượt trội 

  Difference t  Difference t  

ABI 0.173 0.2991 -0.506 -0.8817 

BIC 0.445 1.5398 -0.234 -0.7358 

BLI 1.974 2.2959 1.295 1.4799 

BMI 1.235 3.6592 0.556 1.8236 

BVH 1.239 3.5654 0.560 2.0888 

PGI -0.017 -0.0334 -0.695 -1.3464 

PTI -2.150 -3.3767 -2.829 -4.341 

PVI 0.566 2.3580 -0.113 -0.4530 

VNR 0.393 0.7228 -0.285 -0.5179 

Để có thể đánh giá tác động đồng thời của số ca nhiểm mới trong cộng đồng, và 

những ngày mà lệnh giãn cách xã hội được áp dụng lên tỷ suất sinh lợi, có kiểm soát diễn 

biến chung của thị trường, bài viết thực hiện hồi quy tỷ suất sinh lợi của ngành (EW_INS 

và VW_INS) và tỷ suất sinh lợi của từng cổ phiếu trong ngành với tỷ suất sinh lợi thị 

trường Việt Nam (R_VN), biến đo lường số ca nhiễm mới được công bố (NECA), và biến 

giả cho giãn cách xã hội (SODIS). Kết quả hồi quy ở Bảng 5 cho thấy, tỷ suất sinh lợi của 

các cổ phiếu và của ngành bảo hiểm nói chung biến động chủ yếu do xu hướng chung của 

thị trường.  Trong khi hai biến liên quan đến Covid còn lại có ý nghĩa thống kê chỉ duy 

nhất trong một trường hợp. Kết quả này có thể được lý giải như sau: những ngày công bố 

ca nhiễm mới và những ngày giãn cách xã hội là những rủi ro mang tính hệ thống và đã 

phản ánh trong tỷ suất sinh lợi thị trường, do đó tỷ suất sinh lợi thị trường là đại diện tốt 

hơn cho các biến động hệ thống có ảnh hưởng lên tỷ suất sinh lợi cổ phiếu và ngành.



 

22 

Bảng 5: Số ca nhiễm mới trong cộng đồng, giãn cách xã hội, và tỷ suất sinh lợi ngành bảo hiểm 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
 

EW_INS VW_INS ABI BIC BLI BMI BVH PGI PTI PVI VNR 

R_VN 0.458*** 0.986*** 0.556*** 0.201*** 0.073 0.840*** 1.301*** 0.197 0.141 0.430*** 0.381*** 
 

(10.285) (20.597) (3.796) (2.730) (0.330) (10.747) (19.237) (1.542) (0.873) (7.330) (2.742) 

NECA -0.018 -0.009 -0.015 -0.022 0.053 -0.018 -0.006 -0.003 -0.190*** 0.005 0.029 
 

(-1.293) (-0.574) (-0.311) (-0.947) (0.752) (-0.713) (-0.267) (-0.078) (-3.682) (0.289) (0.664) 

SODIS 0.238 0.316 -0.110 0.453 1.578 0.781** 0.393 -0.130 -1.008 0.239 -0.058 
 

(1.189) (1.473) (-0.167) (1.371) (1.589) (2.226) (1.294) (-0.226) (-1.390) (0.905) (-0.092) 

CONS 0.112** -0.048 0.199 -0.019 0.477* 0.032 -0.115 0.159 0.013 -0.011 0.270* 
 

(2.150) (-0.857) (1.164) (-0.223) (1.849) (0.351) (-1.453) (1.063) (0.070) (-0.167) (1.666) 

N 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 

F 38.688 151.120 4.950 3.724 1.966 44.743 131.652 0.806 8.853 19.973 2.756 

p 0.000 0.000 0.002 0.011 0.118 0.000 0.000 0.491 0.000 0.000 0.042 
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6. Thảo luận kết quả và kết luận 

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến tỷ suất sinh lợi 

ngành bảo hiểm tại Việt Nam. Kết quả phù hợp với thực tế rằng bảo hiểm là ngành ít chịu 

ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, đa phần doanh nghiệp bảo hiểm có kết quả kinh 

doanh tăng trưởng trong năm 2020. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, doanh thu phí 

toàn thị trường bảo hiểm quý IV/2020 ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Ước 

tính cả năm 2020 doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm tăng 17% so với năm trước, 

trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân 

thọ tăng 7%. Những kết quả này có thể đã làm dịu đi ảnh hưởng bất lợi của đại dịch tới 

tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngành bảo hiểm tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, mặc dù xét về góc độ lý thuyết, ngành bảo hiểm có thể phải hứng chịu 

sự tác động bất lợi do phải bồi hoàn cho các chủ hợp đồng bảo hiểm về chi phí điều trị, 

thất nghiệp, hoạt động kinh doanh bị tác động đại dịch làm gián đoạn. Tuy vậy trong bối 

cảnh của Việt Nam, khi mà bảo hiểm thất nghiệp lại thuộc về trách nhiệm chính phủ, chi 

phí điều trị Covid tại Việt Nam hoặc được thanh toán bởi bảo hiểm y tế hoặc là được hỗ 

trợ từ chính phủ. Điều đó đã không đè nặng trách nhiệm bồi hoàn lên các công ty bảo 

hiểm khi đại dịch xảy ra cho đến hiện tại.   

Kể cả ở các thị trường quốc tế, nơi mà đại dich bùng phát nghiêm trọng hơn, thì 

cũng có hai khả năng mà các công ty bảo hiểm sẽ giảm được những rủi ro, đó là nhờ sự 

cân bằng trong danh mục đầu tư của họ và đồng thời, họ có thể thông qua hoạt động tái 

bảo hiểm để chuyển dịch bớt rủi ro. Theo Ông Greg Solomon (Công ty Tái bảo hiểm Peak 

Re) thì kết cấu danh mục kinh doanh của các công ty bảo hiểm gốc vào thời điểm hiện 

nay vẫn đảm bảo một mức độ cân bằng để đủ sức đối phó với rủi ro mới nảy sinh từ đại 

dịch Covid-19. Mặt khác, sự hỗ trợ tích cực của các công ty tái bảo hiểm cũng đóng vai 

trò rất quan trọng nhờ các yếu tố như khả năng tài chính (vốn), sự đa dạng về dịch vụ và 

mức độ phân tán rủi ro về địa lý và các biện pháp chuyển giao rủi ro phù hợp của các nhà 

tái bảo hiểm, đặc biệt là việc tái bảo vệ lại giữa các nhà tái bảo hiểm với nhau bằng các 

công cụ tài chính thích hợp, giúp làm tăng mức độ an toàn đối với ngành bảo hiểm và tái 

bảo hiểm trong giai đoạn hiện nay. Đối với các công ty tái bảo hiểm, một số nhân tố giúp 

đảm bảo hoạt động và nghĩa vụ tài chính của các công ty này, đó là: các quy định pháp lý 

về vốn của công ty tái bảo hiểm, khả năng đa dạng hóa các dịch vụ, đa dạng hóa về địa 

lý, và khả năng tái bảo hiểm với bên thứ ba. Đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ, các 

chuyên gia của SSI Research cho rằng dịch bệnh do virus Corona ít tác động tới các công 

ty bảo hiểm nhân thọ trong ngắn hạn. Đồng thời, các chuyên gia cũng duy trì quan điểm 

tích cực trong dài hạn vì nhu cầu được bảo hiểm sẽ tăng lên khi xuất hiện dịch bệnh. Tuy 

nhiên, không thể phủ nhận rằng các chính sách hỗ trợ cho tăng trưởng của chính phủ kèm 

theo lãi suất thấp có thể ảnh hưởng đến lợi tức đầu tư của các công ty bảo hiểm. Trong 

khi đó, từ góc độ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, mặc dù bảo hiểm tài sản và trách 
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nhiệm có thể phải chịu những tổn thất bảo hiểm trực tiếp do đại dịch Covid-19 gây ra sự 

gián đoạn lan rộng cho các doanh nghiệp và cá nhân, nhưng các chuyên gia cho rằng sẽ 

không có bất kỳ tổn thất bảo hiểm lớn nào đối với toàn bộ ngành bảo hiểm tài sản và trách 

nhiệm. 

Lý do là vì không phải tất cả các tổn thất kinh tế đều sẽ dẫn đến việc chi trả bồi 

thường, mặc dù tất cả các khách hàng thương mại của công ty bảo hiểm hầu như phải 

chịu rủi ro dưới một số hình thức gián đoạn hoặc tổn thất do các đợt dịch bùng phát vi rút 

corona. Việc chi trả bồi thường sẽ phụ thuộc vào việc liệu tổn thất có được bảo hiểm theo 

đơn bảo hiểm hay không, loại hình bảo hiểm đã mua và nội dung của quy tắc bảo hiểm – 

vốn có thể có các điểm loại trừ, hạn chế việc chi trả bồi thường cho các tổn thất liên quan 

đến dịch bệnh.  

Những dịch vụ thuộc lĩnh vực bảo hiểm tài sản và trách nhiệm có thể bị kích hoạt 

bởi vi rút corona bao gồm: bảo hiểm hủy bỏ sự kiện, bảo hiểm bồi thường cho người lao 

động, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm chuỗi cung ứng, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bảo 

hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm trách nhiệm cho hội đồng quản trị và ban điều hành. 

Tuy vậy các dịch vụ bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh kiểu này hầu như cũng chưa phổ 

biến tại Việt Nam để việc đóng cửa tạm thời một số cơ sở sản xuất kinh doanh làm ảnh 

hưởng đến các công ty bảo hiểm. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong ngắn hạn phí 

bảo hiểm du lịch và chi phí bồi thường gián đoạn kinh doanh không quá cao và chưa phát 

sinh chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nhiễm Covid-19 do hầu hết các 

chi phí y tế sẽ được Bảo hiểm xã hội chi trả.  

Hơn nữa, một lý do khác làm giảm ảnh hưởng bất lợi cho các công ty bảo hiểm, đó 

là lượng khách hàng bắt đầu quan tâm và mua bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ tăng nhanh 

ở một số công ty bảo hiểm. Một số doanh nghiệp đã đẩy mạnh khai thác bảo hiểm chăm 

sóc sức khoẻ để người dân có cơ hội tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm nếu nhiễm dịch 

Covid-19. Chẳng hạn, Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã nhanh chóng phát triển sản phẩm 

bảo hiểm mới để chung tay với cộng đồng hạn chế rủi ro do dịch bệnh gây ra: Bảo hiểm 

Corona ++. Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN thuộc CTCP Bảo hiểm Viễn Đông 

(VASS) cho ra mắt gói sản phẩm có tên là “Corona Care - Chung tay đẩy lùi Corona”. 

Đồng thời, trong năm 2020, do tác động của quy định về kiểm soát nồng độ cồn 

trong điều khiển phương tiện giao thông cũng đã góp phần làm giảm chi phí bồi thường 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới. Vì vậy, về tổng thể tác động đối với lĩnh vực 

bảo hiểm phi nhân thọ là không lớn. 

Như vậy, các minh chứng thực tế cùng với kết quả kiểm định thực nghiệm của bài 

viết cho thấy các công ty bảo hiểm Việt Nam hầu như không phải trải qua những ảnh hưởng 

nặng nề từ đại dịch. Tuy nhiên, những thay đổi trong nền kinh tế sau đại dịch, thay đổi trong 

xu hướng và hành vi tiêu dùng, trong cách nhìn nhận của công chúng về vai trò của bảo 

hiểm có thể ảnh hưởng lâu dài đến ngành này. Những khó khăn, thách thức trước mắt cũng 
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là cơ hội để doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm thay đổi, tái cấu trúc theo hướng phát triển 

bền vững hơn. Đó là thay đổi cách thức tiếp cận khách hàng, kỹ năng tư vấn, nâng cao trình 

độ của tư vấn viên, và tăng cường tương tác giữa giữa đại lý với khách hàng. 
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Tóm tắt 

Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến một sự thay đổi toàn diện kinh tế - xã hội thế giới nói 

chung và Việt Nam nói riêng. Sự thay đổi này đã, đang và sẽ tất yếu dẫn đến cả thách 

thức lẫn cơ hội cho các chuỗi giá trị toàn cầu; và chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm cũng 

không phải là ngoại lệ. Vốn chưa phải là một đối thủ mạnh trên thị trường công nghệ bảo 

hiểm nhưng đứng trước những cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới này, Việt Nam 

cũng cần có những bước đi chiến lược, vừa để gia nhập thị trường đầy tiềm năng, vừa để 

phát huy điểm mạnh, tận dụng cơ hội, khắc phục điểm yếu và vượt qua thách thức nhằm 

phát triển kinh tế trong bối cảnh bình thường mới. Với mục tiêu này, bài viết thực hiện 

phân tích sự thay đổi của chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm toàn cầu trong bối cảnh chịu 

sự tác động của COVID-19 và những kinh nghiệm mà những nhà làm chính sách và các 

doanh nghiệp bảo hiểm của Việt Nam cần quan tâm để ứng phó với sự thay đổi của chuỗi 

giá trị công nghệ bảo hiểm này.  

Abstract 

The COVID-19 pandemic has led to a comprehensive change in the world economy in 

general and Vietnam in particular. This change will inevitably result in to both a challenge 

and an opportunity for a totally change in the insurtech value chain. Before pandemic, 

Vietnam is just a beginner and not a strong competitor in the insurtech market, but facing 

opportunities and challenges in this new context, it also needs strategic steps to enter this 

potential market, to promote strengths, take advantage of opportunities, overcome 

weaknesses and encounter challenges to develop economy in new normal life. This article 

analyzes the change of the global insurtech value chain due to COVID-19 outbreak and 

suggest some important implications that Vietnam policy makers and Insurtech 

enterprises might focus on to respond to the the change of global Insurtech value chain. 

Từ khóa: Công nghệ bảo hiểm, chuỗi giá trị bảo hiểm, chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm, 

đại dịch COVID-19.  

Keywords: Insurtech, Insurance Value Chain, Insurtech value chain, COVID-19 pandemic. 
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1. Giới thiệu chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm 

1.1.  Chuỗi giá trị bảo hiểm truyền thống 

Chuỗi giá trị mô tả việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty từ đầu đến 

cuối. Chuỗi giá trị là một chuỗi các hoạt động mà một sản phẩm / dịch vụ phải trải qua 

cho đến khi nó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cuối cùng. Trong mỗi giai đoạn 

của chuỗi giá trị, sản phẩm / dịch vụ đạt được một số giá trị. Nếu một giai đoạn bị trục 

trặc, chuỗi sẽ bị phá vỡ và nhiệm vụ tạo ra giá trị cho khách hàng sẽ không được hoàn 

thành. 

Đối với lĩnh vực bảo hiểm, mô hình kinh doanh có thể được phân loại sâu hơn thành 

hai loại hoạt động chính: lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực hỗ trợ. Các hoạt động trong miền 

dịch vụ tạo nên chuỗi giá trị của công ty và miền hỗ trợ cung cấp cơ sở hạ tầng và các hỗ 

trợ để duy trì chuỗi giá trị. Các hoạt động hỗ trợ có thể bao gồm các dịch vụ của công ty, 

tài chính, quản lý chung, nguồn nhân lực, bộ phận công nghệ thông tin, bộ phận pháp lý, 

bộ phận quan hệ công chúng...  

 

Nguồn: Martin Eling and Martin Lehmann 

Hình 1: Chuỗi giá trị bảo hiểm dựa trên nghiên cứu của Porter (1985)  

và Rahlfs (2007) 

Bảy hoạt động chính sau đây mô tả chuỗi giá trị của lĩnh vực bảo hiểm như một quy 

trình từ đầu đến cuối: 

Bước 1: Nghiên cứu thị trường  

Nghiên cứu thị trường cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về nhu cầu của người tiêu 

dùng và có thể loại bỏ nhận thức sai lầm mà khách hàng tiềm năng nghĩ về sản phẩm, 
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dịch vụ hoặc quy trình mới của công ty bảo hiểm. Nghiên cứu nhu cầu và những kỳ vọng 

của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh là một phần không thể thiếu của chuỗi giá trị 

bảo hiểm. Để giảm thiểu rủi ro, tất cả những câu hỏi này nên được nghiên cứu và trả lời 

trước khi tung ra bất kỳ đổi mới nào vào thị trường: 

 Những sản phẩm, dịch vụ, quy trình và ý tưởng nào đã có sẵn trên thị trường? 

 Người tiêu dùng đang tìm kiếm điều gì ở sản phẩm này và nó đáp ứng nhu cầu 

của họ như thế nào? 

 Các đối thủ cung cấp những sản phẩm / dịch vụ tương tự nào và họ đang làm gì 

để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường này? 

 Đây là một sản phẩm mới hay cách tiếp cận khác với một sản phẩm hiện có? 

 Quy mô thị trường tiềm năng về doanh thu và lợi nhuận cho sản phẩm / dịch vụ 

này là bao nhiêu? 

 Chúng ta sẽ tiếp thị sản phẩm này cho người tiêu dùng như thế nào? 

 Liệu sản phẩm này có hoạt động như đã thiết kế không? 

 Sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình này có làm gián đoạn thị trường không, và nếu 

có, nó sẽ có tác động và giá trị gì đối với người tiêu dùng và ngành? 

Nghiên cứu thị trường có thể giúp các công ty xác định rõ thị trường mục tiêu, tránh 

những sai lầm tốn kém và đẩy nhanh thời gian phát triển sản phẩm. 

Bước 2: Phát triển sản phẩm 

Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm các sản phẩm bảo hiểm ngày càng phức tạp 

với chi phí hợp lý. Đồng thời, thị trường bảo hiểm đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ 

trong quy định. Do đó, các công ty bảo hiểm phải luôn cập nhật những cải tiến và xu 

hướng mới nhất để phát triển sản phẩm, nhằm đưa ra cách tiếp cận linh hoạt đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng. Các nhiệm vụ chính của bước này bao gồm: thiết kế các sản phẩm; 

định giá sản phẩm (sử dụng khoa học định phí) và kiểm tra các yêu cầu pháp lý. 

Bước 3: Phân phối và chào bán các sản phẩm bảo hiểm 

Trước đây, sản phẩm bảo hiểm được phân phối đến các đối tượng khách hàng thông 

qua mô hình đại lý. Hầu hết người mua bảo hiểm làm việc riêng với đại lý kinh doanh 

bảo hiểm để xác định và giải quyết nhu cầu bảo hiểm của họ. Đại lý kinh doanh bảo hiểm 

giúp các công ty bảo hiểm tạo ra hoạt động kinh doanh mới bằng cách liên hệ với khách 

hàng tiềm năng và bán một hoặc nhiều loại bảo hiểm. Đại lý giải thích các chính sách bảo 

hiểm khác nhau và giúp khách hàng chọn các gói phù hợp với họ. Tuy nhiên, người mua 

ngày nay đang đòi hỏi nhiều sự lựa chọn hơn và các công ty bảo hiểm đang thử các chiến 

lược bán hàng đa dạng hơn. Chẳng hạn, các kênh phân phối khác như Bancassurance (sự 

kết hợp giữa bảo hiểm và ngân hàng) , Direct Marketing (marketing trực tiếp) hoặc 
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Telemarketing (bán hàng qua điện thoại), Worksite (Bán chéo)…giúp các công ty bảo 

hiểm dễ dàng tiếp cận cơ sở khách hàng tiềm năng rộng lớn. Các nhiệm vụ ở bước này có 

thể kể đến là quản lý sở hữu khách hàng, tư vấn, bán sản phẩm và hỗ trợ sau bán hàng. 

Bước 4: Thẩm định bảo hiểm 

Thẩm định bảo hiểm (Underwriting) là một quá trình phân loại, đánh giá và lựa 

chọn rủi ro của công ty bảo hiểm.  

Thẩm định bảo hiểm có nhiệm vụ: nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro một cách chính 

xác vào đầy đủ; phân nhóm rủi ro một cách chính xác; từ đó ra các quyết định thẩm định 

bao gồm chấp nhận hay từ chối yêu cầu bảo hiểm. 

Các công ty bảo hiểm xem xét mọi yếu tố định lượng có sẵn để xây dựng hồ sơ rủi 

ro bảo hiểm cao và thấp. Mức độ rủi ro quyết định phí bảo hiểm. Thông thường, các hợp 

đồng bảo hiểm liên quan đến các yếu tố có rủi ro bồi thường cao hơn sẽ được tính phí cao 

hơn. Với nhiều thông tin trong tay, doanh nghiệp bảo hiểm có thể đánh giá rủi ro của hợp 

đồng bảo hiểm với độ chính xác cao hơn nhiều. Để đạt được điều này, doanh nghiệp bảo 

hiểm thu thập một lượng lớn thông tin về chủ hợp đồng và đối tượng được bảo hiểm. Các 

phương pháp và công cụ thống kê dựa trên kỹ thuật khai thác dữ liệu có thể được sử dụng 

để phân tích hoặc để xác định mức độ rủi ro của hợp đồng bảo hiểm.  

Bước 5: Dịch vụ khách hàng và Quản lý hợp đồng bảo hiểm 

Sau khi bán một hợp đồng, bước tiếp theo là viết hợp đồng. Hầu hết các nhà cung 

cấp bảo hiểm nhân thọ sử dụng hệ thống quản lý hợp đồng bảo hiểm để xử lý các đơn 

đăng ký, thay đổi hợp đồng và các chức năng quan trọng khác của doanh nghiệp. Bước 

này liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ đầy đủ và cung cấp hỗ trợ cho tất cả các giao dịch 

trong toàn bộ hợp đồng - từ các vấn đề về hợp đồng, thanh toán, thu thập và xử lý hợp 

đồng cho đến yêu cầu bồi thường. 

Hoạt động dịch vụ khách hàng liên quan đến việc phục vụ các nhu cầu của khách 

hàng cho đến khi các hợp đồng bảo hiểm của họ hết hiệu lực. Dịch vụ khách hàng rõ ràng 

là rất quan trọng để giành được khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại. Dịch vụ 

khách hàng theo truyền thống thuộc một trong ba loại chính: dịch vụ tư vấn, dịch vụ thông 

tin hoặc dịch vụ giao dịch. Dịch vụ tư vấn là hạng mục có tính tương tác cao nhất và 

thường tập trung vào các mối quan hệ lâu dài hơn, đảm bảo rằng nhu cầu của khách hàng 

được thỏa mãn với các sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm thích hợp. Dịch vụ thông tin 

cung cấp thông tin chính xác và kịp thời để giải đáp các thắc mắc của khách hàng bao 

gồm các yêu cầu về địa chỉ hoặc trạng thái thanh toán, yêu cầu hoặc trạng thái hợp đồng 

cũng như thông tin tài chính và xếp hạng. Dịch vụ giao dịch là các yêu cầu cụ thể kích 

hoạt các hành động hoặc thay đổi, thường là thay đổi quan trọng đối với hợp đồng, thay 

đổi quản trị hoặc thực hiện hợp đồng, chẳng hạn thông báo đầu tiên về việc mất, việc bổ 

sung một chiếc xe hoặc bổ sung các hạng mục bảo hiểm vào một hợp đồng bảo hiểm hiện 
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có, thay đổi phạm vi bảo hiểm, thay đổi địa chỉ, yêu cầu về thẻ căn cước và biểu mẫu. 

Bước 6: Quản lý các yêu cầu bồi thường 

Khách hàng đã trả phí bảo hiểm có thể yêu cầu bồi thường. Quản lý yêu cầu bồi 

thường hiệu quả là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của cả các công ty lớn và nhỏ 

làm việc trong ngành bảo hiểm. Các thành phần chính của quy trình xử lý khiếu nại bao 

gồm phát triển các chiến lược để cắt giảm chi phí và giảm gian lận trong khi vẫn giữ hài 

lòng khách hàng. Người khiếu nại được tiếp cận với bộ phận bồi thường của công ty 

và/hoặc bên trung gian (nếu có). Nếu một bên trung gian là người liên hệ ban đầu với 

người yêu cầu bồi thường, các khiếu nại phải được gửi đến bộ phận khiếu nại của công 

ty trong một khoảng thời gian thích hợp. Công ty bảo hiểm liên hệ với bên mua bảo hiểm 

hoặc gửi xác nhận đã nhận ngay khi nhận được yêu cầu bồi thường. Sau khi đơn khiếu 

nại đã được nộp và, sau khi nhận được tài liệu bổ sung cần thiết (nếu có) để xử lý bồi 

thường, khách hàng phải được thông báo về việc chấp nhận hoặc từ chối bồi thường. Sau 

khi đạt được thỏa thuận giữa công ty và khách hàng về số tiền bồi thường, việc thanh toán 

sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian hợp lý.  

Bước 7: Quản lý tài sản và trách nhiệm pháp lý (ALM) 

Quản lý tài sản và trách nhiệm pháp lý là quá trình liên tục xây dựng, thực hiện, 

giám sát và sửa đổi các chiến lược liên quan đến tài sản và nợ phải trả để đạt được các 

mục tiêu tài chính, đối với một tập hợp các ràng buộc và sự chấp nhận rủi ro nhất định. 

Hai yếu tố chính của ALM bao gồm: đo lường mức độ rủi ro và quản lý rủi ro. 

1.2.  Chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm 

1.2.1. Công nghệ tác động như thế nào đến bảo hiểm? 

Những nền tảng công nghệ mới là Trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain, các thiết bị 

kết nối điện tử... khiến cho thế giới phát triển một cách vũ bão. Điều này đã, đang và sẽ 

tác động đến toàn bộ chuỗi giá trị của các công ty bảo hiểm trên thị trường.  

Tác động rõ ràng đầu tiên đến chuỗi giá trị bảo hiểm truyền thống là cách mà các 

công ty bảo hiểm tương tác với khách hàng của họ (ví dụ: bán hàng, dịch vụ khách hàng) 

và cách họ thích ứng với hành vi của khách hàng. Trong khi khách hàng truyền thống cần 

tương tác cá nhân (đại lý, người môi giới, ngân hàng, …) để biết thông tin sản phẩm, ngày 

nay họ nhận được hầu hết thông tin trực tuyến và trực tiếp so sánh sản phẩm, giá cả thông 

qua nền tảng tổng hợp. Một số sản phẩm có thể được mua trực tuyến mà không có bất kỳ 

tương tác cá nhân nào. Trong các giai đoạn sau của chuỗi giá trị, các công nghệ kỹ thuật 

số chẳng hạn như các ứng dụng trên các thiết bị điện thử cung cấp sự giúp đỡ và hỗ trợ 

báo cáo yêu cầu bồi thường. 

Thay đổi rõ ràng thứ hai liên quan đến việc số hóa tất cả các quy trình dọc theo 

chuỗi giá trị, dẫn đến việc tự động hóa các quy trình kinh doanh (ví dụ: xử lý tự động các 
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hợp đồng, báo cáo tự động các khiếu nại) và các quyết định (ví dụ: thẩm định rủi ro tự 

động, giải quyết khiếu nại, cung cấp sản phẩm). Trong khi các ngành sử dụng nhiều giao 

dịch như bảo hiểm y tế đã và đang sử dụng rộng rãi quá trình xử lý nền thì việc sử dụng 

dữ liệu lớn sẽ kích hoạt làn sóng tự động hóa hơn nữa trong ngành bảo hiểm. Ít nhất hai 

thách thức nảy sinh trong việc sử dụng dữ liệu lớn. Đầu tiên, các công ty bảo hiểm cần 

một lực lượng lao động và các công cụ để phân tích các tập dữ liệu lớn, thường không có 

cấu trúc và được tạo ra bởi các thiết bị viễn thông, mạng xã hội hoặc các nguồn internet 

khác (ví dụ: phản hồi của khách hàng, hình ảnh, video). Thứ hai, việc sử dụng dữ liệu lớn 

đặt ra các câu hỏi về pháp lý và đạo đức. Các chính trị gia hiện đang thảo luận về việc 

liệu công ty bảo hiểm có được phép sử dụng tất cả dữ liệu đã tạo để ra quyết định, họ có 

thể lưu trữ dữ liệu trong bao lâu và công ty bảo hiểm phải thực hiện những hành động nào 

để bảo vệ dữ liệu. 

Tác động rõ rệt thứ ba là số hóa làm thay đổi các sản phẩm hiện có (ví dụ: bảo hiểm 

viễn thông) và cho phép cung cấp sản phẩm mới (ví dụ: bảo hiểm rủi ro an ninh mạng). 

Thiết bị viễn thông được sử dụng trong bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ý tế và bảo hiểm xe 

cơ giới để xây dựng các nhóm rủi ro hẹp hơn, chính xác hơn và đưa ra mức giá phù hợp 

với từng loại rủi ro. Nền kinh tế chia sẻ, tức là cho vay hoặc đi vay vật dụng cá nhân trong 

một thời gian ngắn, tạo ra nhu cầu về loại bảo hiểm mà phí bảo hiểm được trả theo thời 

gian thuê. Đối với các dịch vụ mới, các yêu cầu thông báo vi phạm dữ liệu ở Hoa Kỳ đã 

kích hoạt sự phát triển của thị trường bảo hiểm cho rủi ro an ninh mạng, cho cả cá nhân 

và thương mại. Các tiến bộ công nghệ cũng giúp cho chúng ta có thể thẩm định các rủi ro 

mà trước đây không thể được bảo hiểm. Hơn nữa, hợp đồng thông minh - tức là chương 

trình tự động thực hiện thanh toán bồi thường theo các điều kiện được xác định trước 

được lưu trữ trong blockchain - có tiềm năng trở thành sản phẩm kỹ thuật số và tự động 

hoàn toàn. 

1.2.2. Chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm 

Sau khi một số công ty khởi nghiệp công nghệ đã để lại dấu ấn của họ trong lĩnh 

vực ngân hàng, các công ty khởi nghiệp khác hiện đang tập trung vào lĩnh vực bảo hiểm 

(được gọi là InsurTechs). Có thể thấy điều này qua số tiền đầu tư vào InsurTechs: từ năm 

2014 đến năm 2015, các khoản đầu tư mạo hiểm tăng gần 5 lần, đạt 2,5 tỷ USD năm 

2015; trong khi đó, tiền đầu tư vào thị trường FinTechs chỉ tăng gấp đôi trong cùng một 

khoảng thời gian (2014: 7,3 tỷ USD; 2015: 14,5 tỷ USD).  

InsurTechs, viết tắt của công nghệ bảo hiểm, là một thuật ngữ dùng để chỉ công 

nghệ được thiết kế để nâng cao hoạt động của các công ty bảo hiểm và ngành bảo hiểm 

nói chung. Các công ty bảo hiểm đang tận dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ 

nhân tạo, thiết bị đeo cho người tiêu dùng và ứng dụng điện thoại thông minh để nâng 

cao hiệu quả, tiết kiệm và thay đổi cách họ kinh doanh.  

Các công ty khởi nghiệp về InsurTechs hiện có có thể được chia thành ba loại: họ 
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cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể nhắm vào: (1) trải nghiệm khách hàng (ví dụ: 

GetSafe, Backbase, Oscar), (2) quy trình kinh doanh (ví dụ: Getsurance, Check24) hoặc 

(3) sản phẩm mới (ví dụ: Trov, Metromile, Guevera). Trong lĩnh vực trải nghiệm khách 

hàng, InsurTechs thường tận dụng lợi thế tương tác giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách 

hàng. Ví dụ: GetSafe cung cấp một công cụ quản trị trực tuyến cho tất cả các hợp đồng, 

độc lập với công ty bảo hiểm. Backbase cung cấp phần mềm cho các công ty bảo hiểm 

để cho phép khách hàng theo dõi đơn đăng ký của họ, xem hợp đồng hoặc tin nhắn của 

họ với đại diện dịch vụ. Đối với quy trình kinh doanh, InsurTechs thường hoạt động dưới 

dạng nền tảng tổng hợp hoặc hỗ trợ xử lý bồi thường. Trang tổng hợp tạo ra sự minh bạch 

hơn cho khách hàng, nhưng để tạo ra lợi nhuận khách hàng phải mua sản phẩm thông qua 

trang web của họ. Về xử lý yêu cầu bồi thường, một số công ty bảo hiểm hỗ trợ khách 

hàng (ví dụ: RightIndem, Unfallfuchs) hoặc thậm chí cung cấp toàn bộ quy trình quản lý 

việc bồi thường cho công ty bảo hiểm (ví dụ: Claimable). Đối với nhóm thứ ba, cung cấp 

sản phẩm mới, các công ty công nghệ bảo hiểm thường tập trung vào các sản phẩm đơn 

lẻ và không bao quát đầy đủ các rủi ro có thể bảo hiểm. Một số công ty đáp ứng nhu cầu 

về bảo hiểm nền kinh tế chia sẻ và bảo hiểm nền kinh tế theo yêu cầu (ví dụ: Trov, 

SafeShare) và các công ty khác sử dụng các thiết bị viễn thông cho sản phẩm có sẵn (ví 

dụ: Metromile). Một số công ty bảo hiểm công nghệ cung cấp bảo hiểm P2P (ví dụ: 

Guevera, Friendsurance): nếu yêu cầu bồi thường thấp, tiền sẽ được trả lại cho nhóm rủi 

ro được bảo hiểm. Lemonade cung cấp bảo hiểm nhà kỹ thuật số với một khoản phí cố 

định và nếu còn tiền thì trả lại cho các mục đích từ thiện được xác định trước. 

Công nghệ được áp dụng trong mọi giai đoạn của chuỗi giá trị bảo hiểm, từ khâu 

nghiên cứu thị trường, marketing, khâu thiết kế sản phẩm, đánh giá rủi ro, bán sản phẩm, 

sau bán hàng cho đến giải quyết chi trả quyền lợi cho khách hàng. 

Các bước trong 

chuỗi giá trị 

Đặc điểm 

Nghiên cứu thị 

trường 

Sử dụng dữ liệu lớn:  

• Nhiều nguồn dữ liệu hơn sẽ giúp cho việc phân loại khách 

hàng tốt hơn 

• Tính toán tuổi thọ khách hàng và tiềm năng bán chéo tốt hơn 

Sử dụng nền tảng video:  

• Sử dụng video để giải thích cho khách hàng / khách hàng 

tương lai về sản phẩm, tin tức công ty, chủ đề về quản lý tài 

sản, quy định, v.v. 

Sử dụng trang web, mạng xã hội và tin nhắn:  

• Thông tin / quảng cáo sản phẩm 
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Thiết kế sản phẩm 

và định giá 

Sử dụng dữ liệu lớn:  

• Việc có nhiều dữ liệu cho phép công ty bảo hiểm tổ chức lại 

nhóm rủi ro và áp dụng kỹ thuật định giá phù hợp hơn với từng 

loại rủi ro 

 Sử dụng Internet vạn vật:  

• Sản phẩm mới tập trung vào bảo hiểm phòng ngừa hoặc bảo 

hiểm tình huống, ví dụ: bảo hiểm du lịch khi nhận phòng khách 

sạn 

Công nghệ Blockchain:  

• Hợp đồng thông minh, ví dụ: Fizzy của AXA  

Phân phối và chào 

bán các sản phẩm 

bảo hiểm 

Sử dụng dữ liệu lớn:  

• Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng có thể tự động được cải 

tiến bằng dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác như các trang web… 

Sử dụng điện toán đám mây:  

• Thông tin hợp đồng được lưu trữ kỹ thuật số  

Sử dụng Chatbot và trí tuệ nhân tạo:  

• Việc bán sản phẩm cho khách hàng có thể được tiến hành tự 

động thông qua chatbot, một trải nghiệm tương tự như trò 

chuyện với một con người thực sự. 

Sử dụng mạng xã hội và tin nhắn  

• Các kênh mua lại mới: messenger, mạng xã hội  

Sử dụng cuộc gọi video và thiết bị di động:  

• Bán hàng không phụ thuộc vào địa điểm thông qua việc sử 

dụng máy tính bảng, cuộc gọi video, v.v.  

Sử dụng trang web và ứng dụng:  

• Kênh thông tin và kênh bán hàng mới, một phần hoặc toàn bộ 

là tự động  

• Một số bước do khách hàng tự thực hiện (ví dụ: dữ liệu đầu 

vào) 

Thẩm định bảo hiểm 

Sử dụng trí tuệ nhân tạo:  

• Các cách thức mới để đánh giá rủi ro, ví dụ: thông qua xử lý 

hình ảnh hoặc ngôn ngữ  

Sử dữ liệu lớn:  

• Nhiều dữ liệu hơn để đánh giá rủi ro (giảm thông tin bất đối 

xứng) 

Sử dụng Internet vạn vật:  
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• Các thiết bị viễn thông được sử dụng để lấy dữ liệu của khách 

hàng nhằm tính toán rủi ro và định giá  

Công nghệ Blockchain:  

• Tất cả thông tin được lưu trữ để thẩm định bảo hiểm một cách 

tự động  

Điện toán đám mây: • Thông tin hợp đồng được lưu trữ kỹ thuật 

số 

Dịch vụ khách hàng 

và Quản lý hợp đồng 

bảo hiểm 

 

Sử dụng Internet vạn vật:  

• Nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ hơn đối với quy trình dịch vụ 

khách hàng 

Sử dụng điện toán đám mây:  

• Thông tin hợp đồng được lưu trữ kỹ thuật số; khách hàng có 

thể thay đổi (thay đổi quy trình) Chatbots và trí tuệ nhân tạo:  

• Trả lời tự động các truy vấn dịch vụ  

Sử dụng cuộc gọi điện video, mạng xã hội, tin nhắn và trò 

chuyện:  

• Cuộc gọi video hoặc trò chuyện trực tiếp cho các câu hỏi về 

dịch vụ 

Quản lý yêu cầu bồi 

thường 

Sử dụng Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn:  

• Phòng chống gian lận thông qua phân tích dữ liệu từ hình ảnh, 

video… 

• Tự động tính toán và thanh toán số tiền bồi thường  

Công nghệ Blockchain:  

• Lưu trữ thông tin cho thanh toán tự động  

Sử dụng thiết bị di động có ứng dụng:  

• Khách hàng gửi yêu cầu của họ qua điện thoại thông minh 

Quản lý tài sản và 

trách nhiệm pháp lý 

(ALM) 

Sử dụng cố vấn robo:  

• Quản lý tài sản tự động  

Sử dụng công nghệ Blockchain:  

• Do sử dụng một cơ sở dữ liệu trung tâm, chi phí giao dịch có 

thể giảm  

Sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn:  

• Ra quyết định tự động, ví dụ: chuyển đổi rủi ro hoặc báo cáo 

tự động 
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1.2.3. Một số con số thống kê về InsurTechs trong những năm vừa qua 

Bàn về vốn đầu tư và các thương vụ đầu tư, vào năm 2012, các công ty bảo hiểm 

công nghệ huy động được 348 triệu đô la Mỹ thông qua 46 thương vụ. Tuy nhiên, đến 

năm 2013, lượng vốn đầu tư vào InsurTechs toàn cầu chỉ đạt mức 276 triệu đô la, giảm 

gần 21% so với năm trước đó. Năm 2014 chứng kiến một sự phát triển nhảy vọt về việc 

thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm công nghệ khi số vốn được huy động đạt mức 

868 triệu đô. Chưa dừng lại ở đó, số tiền đầu tư đã đạt mức tỷ đô kể từ năm 2015.  

Vào năm 2020, đầu tư InsurTechs toàn cầu tiếp tục tăng trưởng trong một năm đầy 

biến động bởi đại dịch Covid - 19. Tổng tài trợ InsurTechs hàng năm đạt mức cao nhất 

mọi thời đại là 7,1 tỷ đô la Mỹ, thông qua 377 thương vụ - cao nhất trong bất kỳ năm nào 

cho đến nay. So với năm 2019, tổng tài trợ tăng 12% trong khi khối lượng giao dịch tăng 

20%. Cụ thể, trong quý 4 năm 2020, InsurTechs đã huy động được 2,1 tỷ đô la Mỹ thông 

qua 103 thương vụ. InsurTechs phi nhân thọ tiếp tục huy động vốn và giao dịch nhiều 

hơn so với InsurTechs về nhân thọ và y tế, thu hút 67% tổng số tiền tài trợ và 73% tổng 

số giao dịch trong Q4 2020. InsurTechs về nhân thọ và y tế chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn 

1,6 %- giảm điểm trong tỷ trọng giao dịch với tổng tài trợ giảm 8,4 điểm phần trăm so 

với quý 3 năm 2020.  

 

Nguồn: Willis Towers Watson 

Hình 2: Vốn đầu tư vào InsurTechs và số thương vụ đầu tư giai đoạn 2012 - 2020 
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Nguồn: CB Insights 

Hình 3: Vốn đầu tư (theo quý) vào InsurTechs theo lĩnh vực phi nhân thọ và nhân 

thọ & y tế giai đoạn 2014 - 2020 

 

Nguồn: CB Insights 

Hình 4: Top 12 công ty InsurTechs nổi bật toàn cầu 

Những công ty "kỳ lân công nghệ" -  được định giá là ít nhất 1 tỷ USD trở lên trong 

lĩnh vực này bao gồm GUSTO, ROOT, OSCAR, ZENEFITS, Lemonade, DevotedHealth, 

Wefox… 
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Nguồn: InsurTech Global Outlook 2020 

Hình 5: Top các công ty bảo hiểm đầu tư mạnh vào Insurtechs giai đoạn 2010 – 2019 

Trong khi giai đoạn 2010 – 2018 hầu hết các công ty bảo hiểm đầu tư vào hệ sinh 

thái InsurTechs được thực hiện bởi các công ty Hoa Kỳ, từ năm 2018 đến năm 2019 các 

công ty châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương đã tăng đáng kể thị phần của họ. Các công 

ty châu Âu là những công ty tích cực nhất. Trong giai đoạn 2010 – 2019, Top 10 công ty 

bảo hiểm đầu tư vào nhiều InsurTechs bao gồm Axa, Massmutual, Munich Re, Allianz, 

American Family, Aegon, Mationwide, RGA, Liberty, Assurance.  

2. Tác động của COVID-19 đến chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm trên thế giới 

COVID-19 có tác động đáng kể đến toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm. Tuy nhiên, 

không phải tất cả những điều này sẽ gây bất lợi, ngược lại, đây là cơ hội để ngành bảo 

hiểm tiếp tục số hóa các quy trình hiện tại. 

Các tác động bắt nguồn từ đại dịch COVID-19 trong ngắn hạn sẽ gây bất lợi cho 

ngành bảo hiểm trên tất cả các lĩnh vực của chuỗi giá trị. 

Việc phát triển sản phẩm sẽ bị tạm dừng vì lo ngại về tính thanh khoản sẽ hạn chế 

nguồn lực sẵn có của các quỹ cần thiết cho việc phát triển các sản phẩm mới và thâm 

nhập vào các thị trường khác. Việc phát triển các sản phẩm mới cũng sẽ bị ảnh hưởng do 

các công ty bảo hiểm sẽ tập trung vào các thị trường cốt lõi của họ, nơi hoạt động hiệu 

quả nhất, để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục. Những thay đổi trong hành vi của 

khách hàng liên quan đến đại dịch và thay đổi nhận thức về rủi ro sẽ ảnh hưởng đến bản 

chất của bảo hiểm mà họ tìm kiếm và rất có thể làm tăng mức độ và phạm vi mà họ mong 

muốn được bảo hiểm. 

Có bằng chứng cho thấy việc tiếp thị và phân phối sản phẩm đã bị ảnh hưởng, với 
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việc một số công ty bảo hiểm tạm dừng bán các sản phẩm mới tại các thị trường, như bảo 

hiểm du lịch, vì họ muốn hạn chế phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường và bảo vệ các 

khách hàng hiện tại. Ngoài ra, việc giãn cách xã hội khiến cho các trung tâm tổng đài 

không thể hoạt động và các đại lý không có cơ hội tương tác trực tiếp với khách hàng 

cũng ảnh hưởng đến năng lực tiếp thị và phân phối sản phẩm. 

Trong thẩm định rủi ro, rất cần thiết phải xem xét các điều khoản hợp đồng để xác 

định các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra khi các điều khoản loại trừ hoặc điều khoản hợp 

đồng không được nêu rõ ràng. Mặc dù rất khó khắc phục điều này, doanh nghiệp bảo 

hiểm cần phải cố gắng chuẩn bị cho các chi phí liên quan. COVID-19 khiến cho nền kinh 

tế toàn cầu gặp gián đoạn trên tất cả các ngành, các yêu cầu bồi thường trên nhiều lĩnh 

vực kinh doanh sẽ gia tăng gây áp lực cho các công ty bảo hiểm. Biện pháp giãn cách xã 

hội được áp dụng trên một số lượng lớn các quốc gia cũng khiến cho việc quản lý và xử 

lý các khiếu nại sẽ bị kéo dài đáng kể. 

Tuy nhiên, bất chấp những tác động tiêu cực này, trong dài hạn ngành bảo hiểm sẽ 

có nhiều cơ hội. Đại dịch COVID-19 đã nâng cao tầm quan trọng của ngành bảo hiểm đối 

với sự phát triển và khả năng phục hồi kinh tế của các doanh nghiệp và cá nhân. Nhiều 

quốc gia đang ban bố lệnh giãn cách xã hội để làm chậm sự lây lan của virus. Các biện 

pháp này buộc nhiều doanh nghiệp không hoạt động trong các dịch vụ thiết yếu phải tạm 

thời đóng cửa. Mặc dù điều này có tác động rất lớn đến tất cả các doanh nghiệp, nhưng 

nó có khả năng ảnh hưởng nặng nề nhất đến các doanh nghiệp siêu nhỏ và vừa (MSME). 

Nếu không có dự phòng đầy đủ, các giải pháp bảo hiểm thích hợp hoặc khả năng tiếp cận 

tín dụng dễ dàng, nhiều MSME bị buộc phải sa thải công nhân - hoặc tệ hơn là đóng cửa 

vĩnh viễn. Điều này lại có những tác động tàn phá đến phúc lợi của các cá nhân và nền 

kinh tế trên quy mô lớn. 

Bên cạnh đó, những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng xảy ra trong thời 

gian giãn cách xã hội và làm việc tại nhà, chẳng hạn như tăng tốc chuyển dịch sang mua 

hàng trực tuyến, nhu cầu đột ngột sửa đổi hợp đồng, nhu cầu linh hoạt quá trình gia hạn 

và thời gian gia hạn hợp đồng…  sẽ dẫn đến cơ hội phát triển các sản phẩm mới chỉ tập 

trung vào các kênh kỹ thuật số và các yêu cầu cải tiến quy trình hoạt động liên quan đến 

việc sử dụng sự tiến bộ của công nghệ.  

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã chỉ ra những hạn chế của các mô hình bảo hiểm 

chưa chuẩn bị đầy đủ cho thị trường kỹ thuật số. Trải nghiệm trực tuyến của khách hàng 

quan trọng hơn bao giờ hết. Khi mọi người làm việc và mua sắm tại nhà, những công ty 

bảo hiểm có các dịch vụ trực tuyến thân thiện đã có thể tiếp tục liên hệ với các khách 

hàng và khách hàng mới vào thời điểm quan trọng khi mọi người đặc biệt lo lắng về bảo 

hiểm của họ. Ngay cả sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc, khách hàng có thể tiếp tục 

mong đợi các quy trình bảo hiểm nhanh hơn và hiệu quả hơn được cung cấp bởi nền tảng 

kỹ thuật số.  
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Trên thực tế, COVID-19 và các tác động của nó đang đẩy nhanh việc triển khai các 

ứng dụng di động mới và các các nền tảng trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu 

dùng. COVID-19 đã thúc đẩy một số xu hướng đang phát triển trong ngành bảo hiểm 

trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm: Mua bảo hiểm tự hướng dẫn trực tuyến, phát hành hợp 

đồng bảo hiểm thông qua các nền tảng kỹ thuật số; mở rộng việc sử dụng các kênh phân 

phối kỹ thuật số và chuyển phát tài liệu và các thông tin liên lạc điện tử; tăng cường thu 

thập và phân tích dữ liệu; và xử lý bồi thường không cần giấy tờ nhanh hơn. 

Bất chấp sự bùng phát COVID-19 và sự suy thoái kinh tế của đại dịch, tổng đầu tư 

InsurTechs cho đến năm 2020 vẫn mạnh mẽ như năm 2019 khi số tiền huy động được đạt 

mức kỷ lục. Tuy nhiên, đầu tư tập trung nhiều vào một số ít InsurTechs, trong khi nhiều 

người có thể phải vật lộn để huy động thêm vốn do nền kinh tế đang có sự gián đoạn và 

sự thay đổi trong nhu cầu và ưu tiên của ngành. Đại dịch đã thúc đẩy nhiều công ty bảo 

hiểm nhấn mạnh nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của họ và tìm kiếm InsurTechs có thể giúp 

đẩy nhanh các tương tác ảo trong bán hàng và yêu cầu bồi thường, cũng như giảm chi 

phí. Sự chú ý cũng được dự kiến sẽ chuyển sang những InsurTechs có thể cung cấp cho 

các công ty bảo hiểm các dịch vụ toàn diện, tổng thể hơn thay vì các giải pháp đơn lẻ cần 

được tích hợp bởi người dùng cuối. 

Tuy nhiên, trước tiên, các công ty InsurTechs, đặc biệt là những công ty đang trong 

giai đoạn phát triển ban đầu, phải vượt qua những thách thức về hoạt động và thanh khoản 

do COVID-19 tạo ra. Thách thức bổ sung vốn lưu động vốn đã cạn kiệt là vấn đề sống 

còn của doanh nghiệp. COVID-19 đã gây ra sự sụt giảm bất ngờ và nhanh chóng về doanh 

thu, gián đoạn lực lượng lao động và sự chậm trễ của các đối tác (bao gồm cả hãng bảo 

hiểm) đối với các hành động bắt buộc đối với các công ty Insurtechs để tiếp tục phát triển 

công nghệ và đổi mới.  

Một số hướng phát triển tiềm năng cho các InsurTechs trong thế giới hậu COVID-

19 bao gồm:  

∙ Thay đổi về sở thích và nhận thức của người tiêu dùng về những tiến bộ của công 

nghệ. Trong thời đại kỹ thuật số, người tiêu dùng sẽ muốn cá nhân hóa nhiều hơn và các 

cách mua bảo hiểm và gửi yêu cầu bồi thường hiểm hiệu quả hơn (ví dụ: bảo hiểm ô tô 

theo quãng đường khách hàng đã đi; viễn thông, thiết bị đeo được, IoT và mạng xã hội 

cung cấp dữ liệu cá nhân để giúp công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro cá nhân và cung cấp 

cho khách hàng phạm vi bảo hiểm phù hợp).  

Hợp tác nội bộ ngành bảo hiểm nhiều hơn với các công ty bảo hiểm mạnh và có 

nhiều khả năng mua bán / hợp nhất / quan hệ đối tác do nhu cầu hợp lực để đáp ứng những 

thách thức ngắn hạn do COVID-19 đặt ra. Trong điều kiện của đại dịch, các điểm nhấn 

trong kỳ vọng của khách hàng có nhiều thay đổi, theo đó chính sách của các nhà bảo hiểm 

liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ khách hàng cũng nên thay 

đổi. Theo World InsurTech Report 2020, khoảng 67% doanh nghiệp bảo hiểm muốn hợp 
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tác với InsurTechs, và 83% InsurTechs muốn làm việc với các công ty bảo hiểm. Đồng 

thời, hơn 60% doanh nghiệp bảo hiểm và InsurTechs tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các 

công ty công nghệ lớn. Bằng cách hợp tác trong hệ sinh thái mở - thay vì coi nhau chỉ là 

đối thủ cạnh tranh – các công ty có thể cùng nhau chia sẻ chiến thắng. 

Tăng cường hợp tác với các công ty từ các ngành khác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe, công ty thực phẩm và dinh dưỡng / lối sống lành mạnh, công ty thiết 

bị tiêu dùng và các nhà cung cấp dịch vụ nhân viên...) 

 Sử dụng nhiều giao dịch công nghệ hơn để cắt giảm chi phí và cải thiện hoạt 

động (ví dụ: nâng cao nền tảng kỹ thuật số thông qua cấp phép, các thỏa thuận 

dịch vụ hoặc liên doanh và sử dụng trí tuệ nhân tạo để tích hợp cố vấn robot và 

cải tiến phát hiện gian lận / đánh giá tổn thất). 

 Cạnh tranh để truy cập, bảo vệ và phân tích dữ liệu tốt hơn trong bối cảnh các 

quy định giám sát bảo mật dữ liệu và sử dụng công nghệ trong bảo hiểm ngày 

càng tăng (ví dụ: Mô hình thẩm định bảo hiểm tự động cần phải nhất quán với 

các điều luật về quyền riêng tư và dữ liệu và quy định về bảo hiểm của nhà nước). 

3. Những kinh nghiệm cho trường hợp Việt Nam để phát triển chuỗi giá trị công 

nghệ bảo hiểm dưới tác động của COVID-19 

3.1.  Đối với nhà làm chính sách  

Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị công nghệ bảo 

hiểm là cần thiết và có tính tất yếu. Tuy nhiên, với những thách thức và cơ hội của công 

nghệ bảo hiểm dưới tác động của đại dịch COVID – 19, những nhà làm chính sách cần 

chú trọng thực thi các khía cạnh sau đây: 

Một là, cần xác định mục tiêu và chiến lược phát triển công nghệ bảo hiểm trên quy 

mô quốc gia. Đây là bước đầu tiên và cũng là bước thực hiện đóng vai trò rất quan trọng. 

Bởi vì việc xác định đúng mục tiêu chiến lược sẽ là căn cứ, định hướng chỉ đạo cho các 

bước tiếp theo. Mặt khác, nó còn là căn cứ để đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Mục 

tiêu được xác định phải phù hợp với bối cảnh thực tế hiện tại cũng như xu thế phát triển 

trong tương lai của bản thân quốc gia và của khu vực cũng như của thế giới. Mục tiêu 

cũng phải phù hợp với tiềm năng của quốc gia. Việt Nam cũng phải đối diện với những 

khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra cho kinh tế - xã hội như các quốc gia khác. Cân 

đối giữa cơ hội – thách thức, cân nhắc điểm mạnh – điểm yếu của quốc gia cần được xem 

xét một cách toàn diện trong bước xác định mục tiêu này.  

Hai là, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật số hợp lý cho chuỗi giá trị công nghệ bảo 

hiểm, đồng thời xác định chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số kết hợp với lộ trình thực hiện 

hợp lý. Việc này đòi hỏi nguồn vốn lớn, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả để tránh lãng 

phí và không bị sớm lạc hậu trong điều kiện công nghệ phát triển nhanh như hiện nay. 
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Ba là, hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bảo 

hiểm hoặc hỗ trợ vốn chuyển đổi số cho những doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm truyền 

thống. Các doanh nghiệp công nghệ bảo hiểm có thể phải đối mặt với những thách thức 

về vốn trong ngắn hạn và cả trong dài hạn. Mặc dù có thể nhu cầu bảo hiểm trên nền tảng 

kỹ thuật số của khách hàng tăng tức thời do những rủi ro và biến động khó lường trong 

giai đoạn diễn ra đại dịch nhưng doanh nghiệp chưa kịp đáp ứng, do đó doanh nghiệp cần 

vốn đầu tư nhanh trong ngắn hạn. Đồng thời doanh nghiệp cũng cần hỗ trợ vốn đầu tư 

cho các mục tiêu dài hạn để thích ứng với kinh doanh bảo hiểm trong bối cảnh bình 

thường mới do dịch bệnh COVID-19. Các doanh nghiệp bảo hiểm truyền thống có thể 

thiếu hụt vốn do phải thực thi nhiều khoản bồi thường bảo hiểm do thiệt hại gây ra bởi 

COVID-19, đồng thời các doanh nghiệp này cũng cần vốn để chuyển đổi sang hoạt động 

trên nền tảng kỹ thuật số trong khi nguồn vốn tích lũy của bản thân doanh nghiệp không 

đủ để đáp ứng hai nhu cầu này cùng lúc. 

Bốn là, chính phủ cần xây dựng hệ thống văn bản pháp luật mới, tiên tiến và phù 

hợp với bối cảnh hiện nay để tạo hành lang an toàn cho kinh doanh và phát triển chuỗi 

giá trị công nghệ bảo hiểm trong bối cảnh COVID-19. Hệ thống văn bản pháp luật này 

phải tương thích với hệ thống luật hiện hành nhưng cũng đủ linh hoạt để thích ứng với sự 

biến đổi nhanh của công nghệ nói chung và công nghệ bảo hiểm nói riêng. Một số quy 

định truyền thống dù có thể áp dụng được cho công nghệ bảo hiểm nhưng cũng vẫn cần 

thay đổi để phù hợp trong điều kiện COVID-19. Ví dụ, ở Hàn Quốc, các yêu cầu quy định 

về thực hiện hợp đồng trực tiếp cũng đang được nới lỏng để đáp ứng các yêu cầu về dãn 

cách xã hội. Các biện pháp tương tự cũng đã được thực thi ở Hồng Kông, Trung Quốc. Ở 

Singapore, việc mua các gói bảo hiểm y tế do Medisave, một chương trình tiết kiệm y tế 

quốc gia, được phép kết thúc qua điện thoại. Ở Nga, các quy định hạn chế phân phối trực 

tuyến một số sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm xe cơ giới cũng đã được gỡ bỏ và chuyển 

dần sang hợp đồng bảo hiểm dạng điện tử. Tại Trung Quốc, các công ty bảo hiểm đã được 

khuyến khích đơn giản hóa hoặc loại bỏ các yêu cầu đối với tài liệu yêu cầu trên giấy, sử 

dụng hệ thống yêu cầu trực tuyến và trong trường hợp bảo hiểm y tế, thanh toán trực tiếp 

cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để nâng cao hiệu quả. Tại Ý, một quy 

định pháp lý đã được phê duyệt để cho phép các công ty bảo hiểm (và các tổ chức tài 

chính khác) chấp nhận sự đồng ý của khách hàng bằng các phương tiện kỹ thuật số (với 

một số điều kiện nhất định). 

Năm là, trong tương lai gần, nhu cầu nhân lực cho chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm 

sẽ ngày càng tăng cao. Những nhà làm chính sách cũng cần chú trọng thực hiện chính 

sách đào tạo hoặc định hướng đào tạo nguồn nhân lực để chủ động đáp ứng nhu cầu thị 

trường. Mỗi một mắt xích trong chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm đều đòi hỏi nhân lực 

với những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng đặc thù. Vì vậy, chính sách đào tạo nhân lực 

cũng phải toàn diện, chất lượng và hiệu quả.  
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3.2.  Đối với doanh nghiệp bảo hiểm 

Đại dịch COVID-19 đang buộc hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm 

phải đẩy nhanh việc chuyển đổi kỹ thuật số của họ và phát triển các cách thức tương tác 

linh hoạt với khách hàng trong điều kiện giãn cách xã hội và phòng ngừa ngay cả khi dịch 

bệnh đã được khống chế. Vì vậy, nhu cầu nâng cấp doanh nghiệp để tham gia chuỗi giá 

trị bảo hiểm trong điều kiện COVID-19 là hết sức cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Vì 

vậy, các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và công nghệ bảo hiểm tại Việt Nam có thể 

học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp tương tự trên thế giới để hoàn thiện và phát 

triển. Có thể chia thành các nhóm doanh nghiệp cụ thể như sau: 

Thứ nhất, nhóm các giải pháp phát triển sức mạnh nội tại của doanh nghiệp, bao 

gồm: 

 Doanh nghiệp Insurtech trong bối cảnh chuỗi giá trị công nghệ bảo hiểm thay đổi 

toàn diện do COVID-19 cần chú ý phân tích tiềm năng thị trường, dự báo xu thế 

phát triển kinh tế - xã hội, hiểu rõ các quy định bảo hiểm liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của công ty mục tiêu là rất quan trọng. Mặc dù đảm bảo tuân thủ quy 

định là điều cần thiết cho tất nhiên, nhưng việc phân tích hiệu suất và xác định 

mục tiêu và chiến lược của công ty trong bối cảnh này là hết sức quan trọng. 

COVID-19 đã buộc phải thay đổi quy định nhanh chóng đối với ngành bảo hiểm 

và các công ty có khả năng dự đoán và điều hướng những thay đổi này rõ ràng sẽ 

có ưu thế so với các doanh nghiệp khác. 

 Đổi mới công nghệ, xây dựng cơ chế linh hoạt thích ứng thay đổi thị trường, hiểu 

xác định điểm mạnh – điểm yếu, cơ hội – thách thức, phát triển sản phẩm mới, 

tăng cường hợp tác với các đối tác .v.v… là những giải pháp truyền thống không 

chỉ dành riêng cho doanh nghiệp Insurtech mà cũng là giải pháp chung cho các 

doanh nghiệp khác tham gia trên thị trường.  

Thứ hai, nhóm các giải pháp về hợp tác và liên kết lẫn nhau giữa các doanh nghiệp  

 Doanh nghiệp có thể kết hợp với các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm tương 

đồng để tăng quy mô vốn, tăng năng lực cạnh tranh và loại bỏ sự trùng lắp trên thị 

trường. Việc mua bán và sáp nhập giữa các doanh nghiệp Insurtech cũng sẽ cho 

phép hợp nhất các giải pháp điểm riêng lẻ thành một bộ sản phẩm toàn diện hơn.  

 Doanh nghiệp có thể kết hợp với các công ty thiên về phát triển công nghệ để đẩy 

nhanh tiến độ số hóa các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm bảo hiểm của doanh 

nghiệp để nhanh chóng tham gia tất cả các khâu của chuỗi giá trị công nghệ bảo 

hiểm, đáp ứng nhu cầu của thị trường một cách nhanh chóng và chủ động.  

 Doanh nghiệp có thể kết hợp với các ngân hàng để phát triển các dịch vụ thanh 
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toán trực tuyến, thanh toán di động để tạo sự thuận lợi cho việc kinh doanh các 

sản phẩm bảo hiểm cũng như thực hiện bồi thường hợp đồng cho khách hàng. 

Trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19 thì các dịch vụ thanh 

toán trực tuyến và các dịch vụ tương tự lại càng được khách hàng ưa thích và sử 

dụng nhiều hơn.  

  Doanh nghiệp có thể kết hợp với các mạng xã hội để quảng bá rộng rãi đến khách 

hàng các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Việc gia tăng quảng cáo, đẩy 

mạnh lượng tương tác và nhận biết thương hiệu trên mạng xã hội đang là một xu 

hướng phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây, khi mà các hoạt động quảng 

bá cần gặp gỡ trực tiếp đã không còn hiệu quả do giãn cách xã hội. 

 Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm truyền thống có thể kết hợp với các doanh 

nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ bảo hiểm để kết hợp bề dày thị 

trường của doanh nghiệp với những ý tưởng mới, thường mang tính đột phá của 

các doanh nghiệp khởi nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh bình thường mới do 

COVID-19, khi mà các sản phẩm bảo hiểm hiện có chưa kịp thay đổi để thích ứng 

thị trường thì một ý tưởng tốt cộng với sự kết hợp hiệu quả sẽ đem lại những kết 

quả vượt trội.  

 Hầu hết các hội nghị thường niên, định kỳ hoặc các hoạt động trực tiếp trong nước 

và quốc tế đều bị hoãn lại hoặc trở thành trực tuyến. Thông thường, các hội nghị 

này là một trong những cơ hội để các nhà đầu tư và công ty khởi nghiệp gặp gỡ 

và làm quen tốt hơn, cũng như đàm phán trực tiếp các thỏa thuận tài chính. 

COVID-19 cũng đã làm suy yếu sự tương tác giữa các cá nhân tạo điều kiện cho 

việc tài trợ InsurTech. Tuy nhiên, các giải pháp trực tuyến lại là lợi thế của các 

doanh nghiệp Insurtech, vì vậy việc đổi mới các hoạt động hội nghị trực tuyến, 

thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia và tạo cảm giác thoải mái, an toàn cho các đối 

tác tham dự hội thảo, sẽ là một minh chứng sinh động cho chất lượng hoạt động 

của doanh nghiệp Insurtech và sẽ càng thuyết phục các đối tác. 

Thứ ba, nhóm các giải pháp về ứng xử với các đối thủ cạnh tranh 

 Các công ty bảo hiểm phải có tầm nhìn xa hơn các công ty bảo hiểm cạnh tranh 

khác. Tầm nhìn của doanh nghiệp phải mang tính toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá 

trị, mang tính cụ thể cho từng mắt xích của chuỗi giá trị, mang tính dài hạn với 

khả năng dự báo thay đổi của thị trường, mang tính khả thi với tiềm lực hiện tại 

của doanh nghiệp và mang tính bền vững để doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu 

dài. Đây không phải là một công việc dễ dàng nhưng để thích nghi với sự thay đổi 

của chuỗi giá trị COVID-19, các doanh nghiệp cần quan tâm và dành thời gian 

xác định tầm nhìn và chiến lược phù hợp.  

Thứ tư, nhóm các giải pháp liên quan đến khách hàng và phát triển thị trường 
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 Đại dịch COVID-19 diễn ra đã cắt giảm đáng kể các hoạt động của chuỗi giá trị 

bảo hiểm, đặc biệt là các hoạt động nghiên cứu mở rộng thị trường, tiếp cận và 

chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm 

nói riêng. Tuy nhiên, công nghệ và giải pháp trực tuyến là thế mạnh của các công 

ty Insurtech. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng các hoạt động tiếp xúc khách hàng 

hiện có và tìm ra các giải pháp mới đặc sắc khi giao tiếp và giải quyết công việc 

trực tuyến với khách hàng cũng sẽ càng thuyết phục khách hàng về chất lượng 

hoạt động của doanh nghiệp InsurTech.  

 Việc tiến hành thẩm định tài chính, pháp lý và chiến lược đối với công ty mục tiêu 

là quan trọng hơn bao giờ hết để đánh giá các tác động ngắn hạn và dài hạn của 

COVID-19 và khả năng của công nghệ và đổi mới để theo kịp với các xu hướng 

thị trường bảo hiểm đang thay đổi nhanh chóng. Một trong những yếu tố mang 

tính sống còn của doanh nghiệp đó là sản phẩm bảo hiểm mà doanh nghiệp đưa 

ra để chào mời khách hàng của mình. Doanh nghiệp cần chú ý nghiên cứu và phát 

triển các sản phẩm có chất lượng, phù hợp nhu cầu khách hàng trong tình hình 

mới. Trong bối cảnh COVID-19 và những thay đổi khó dự đoán của thị trường thì 

yếu tố này lại càng đóng vai trò then chốt.  

Tài liệu tham khảo 

Rossum, A. V. (2002). The Debate on the Insurance Value Chain. The Geneva Papers on 

Risk and Insurance, Vol. 27, No. 1, 89-101. 

Eling, M., & Lehmann, M. (2017) The Impact of Digitalization on the Insurance 

Value Chain and the Insurability of Risks, The Geneva Papers on Risk and 

Insurance - Issues and Practice, volume 43, 359–396. 

Meyer Brown (2020).  COVID-19 Impact on Insurtech: Considerations for Insurtech 

Companies, Their Investors and Traditional Insurers. Retrieved from 

https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-

events/publications/2020/05/covid-19-impact-on-insurtech-considerations-for-

insurtech-companies-their-investors-and-traditional-insurers 

Mori & Bruno Abril. (2020). Insurtech Global Outlook. Retrieved from 

https://de.nttdata.com/Insights/Whitepapers/Insurtech-report-summary 

CB Insights Research. (2020). Insurance Tech Q4 2020. Retrieved from 

https://www.cbinsights.com/research/report/insurance-tech-q4-2020/ 

Willis Towers Watson (2020). Quarterly InsurTech Briefing Q4 2020. Retrieved from 

https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/quarterly-insurtech-

briefing-q4-2020 

 

https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/05/covid-19-impact-on-insurtech-considerations-for-insurtech-companies-their-investors-and-traditional-insurers
https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/05/covid-19-impact-on-insurtech-considerations-for-insurtech-companies-their-investors-and-traditional-insurers
https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2020/05/covid-19-impact-on-insurtech-considerations-for-insurtech-companies-their-investors-and-traditional-insurers
https://de.nttdata.com/Insights/Whitepapers/Insurtech-report-summary
https://www.cbinsights.com/research/report/insurance-tech-q4-2020/
https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/quarterly-insurtech-briefing-q4-2020
https://www.willistowerswatson.com/en-US/Insights/2021/01/quarterly-insurtech-briefing-q4-2020


 

48 

 

  



 

49 

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN  

BẢO HIỂM VIỆT NAM 

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE 

VIETNAM’S INSURANCE MARKET 
 

Nguyễn Thị Thanh Hà1  
1Khoa KHCB-CMC, Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Lâm Đồng 

(ĐTDĐ: 0937072902; Email: thanhha@ktktld.edu.vn) 

Tóm tắt 

Năm 2020, dịch COVID-19 làm đảo lộn và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời 

sống kinh tế - xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Cũng như nhiều ngành kinh tế 

khác, tác động của COVID-19 đến doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy dịch bệnh khiến lãnh 

đạo các doanh nghiệp bảo hiểm phải xem xét, đánh giá lại mô hình hoạt động, phân phối 

của họ qua ba khía cạnh: khách hàng, lực lượng bán hàng và hỗ trợ. Điều này giúp cho 

doanh nghiệp bảo hiểm có thể chuẩn bị cho những rủi ro không thể dự đoán trước được. 

Hơn một nửa số doanh nghiệp bảo hiểm cho biết các quyết định liên quan đến quản trị rủi 

ro, quản trị nhân lực, quản lý dịch vụ và hỗ trợ khách hàng, tiếp cận khách hàng và chuyển 

đổi số đang từng bước thay đổi cùng với sự bùng phát của dịch bệnh. Trong bài viết này, 

tác giả sẽ trình bày thị trường hiểm Việt Nam trong bối cảnh tác động của COVID-19 

hiện nay. 

Abstract  

By 2020, the COVID-19 epidemic will upset and negatively impact many aspects of 

socio-economic life in all countries around the world. Like many other economic sectors, 

the impact of COVID-19 on insurers shows that the epidemic has prompted the leaders 

of insurance companies to review and re-evaluate their operating and distribution models 

through three aspects edge: customer, sales force, and support. This helps insurers prepare 

for unpredictable risks. More than half of insurance companies report that decisions 

related to risk management, human resource management, service management and 

customer support, customer outreach and digital transformation are changing step by step 

with the outbreak of the disease. In this article, the author will present the Vietnam 

dangerous market in the context of the impact of COVID-19 present. 

Từ khoá: Bảo hiểm, COVID-19, Tác động, Việt Nam. 

Keywords: Insurance, COVID-19, Impact, Vietnam.  

1. Đặt vấn đề 

Sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và quay trở lại tại Việt Nam 

mà chưa có biện pháp chữa trị và giảm tốc độ lây lan trên toàn cầu. Điều này, buộc các 

quốc gia phải sử dụng các biện pháp như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng, 
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rửa tay thường xuyên, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để hạn chế sự lây 

lan của dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 đang tác động mạnh mẽ lên mọi mặt của đời sống 

kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao 

động, việc làm và thu nhập của người lao động. 

Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các các quốc gia nói chung và với 

Việt Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã 

trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Thực tế hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm đã cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của ngành bảo hiểm và 

nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Thị trường bảo hiểm đang ngày càng được đa 

dạng hóa và mở rộng không ngừng. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, bảo hiểm 

Việt Nam cũng chịu nhiều thách thức trước những vấn đề khó khăn chung của toàn xã 

hội. Các doanh nghiệp trong hệ thống bảo hiểm Việt Nam phải có giải pháp và hướng đi 

mới. Từ đó, đánh giá và nhìn nhận tiềm năng thị trường bảo hiểm trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19. 

2. Thị trường bảo hiểm Việt Nam 

2.1. Khái niệm bảo hiểm - thị trường bảo hiểm 

Trong ngành bảo hiểm có rất nhiều thuật ngữ “cơ bản” liên quan đến ngành nghề, 

một trong những thuật ngữ mà chúng ta quan tâm nhất là “bảo hiểm”. Với xu thế phát 

triển của xã hội, con người càng đối mặt với nhiều rủi ro xảy về tài chính, sức khoẻ. Một 

trong những cứu cánh lúc này là bảo hiểm. Bảo hiểm có thể hiểu là một hoạt động qua đó 

một cá nhân có quyền được hưởng trợ cấp bảo hiểm nhờ vào một khoản đóng góp cho 

mình hoặc cho người thứ 2 trong trường hợp xảy ra rủi ro. Khoản trợ cấp này do một tổ 

chức trả, tổ chức này có trách nhiệm đối với toàn bộ các rủi ro và đền bù các thiệt hại theo 

các phương pháp của thống kê. 

Khi đề cập đến “thị trường bảo hiểm” có rất nhiều cách diễn đạt khác nhau từ những 

hiểu biết và phương pháp tiếp cận khác nhau. Chúng ta có thể hiểu một cách khái quát 

nhất, thị trường bảo hiểm là nơi hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm. Có thể nói 

rằng, thị trường bảo hiểm bao gồm toàn bộ khách hàng hiện tại và khách hàng tương lai 

của một loại sản phẩm bảo hiểm nào đó. 

2.2. Thị trường bảo hiểm Việt Nam 

Như chúng ta được biết, mở đầu cho sự ra đời của thị trường bảo hiểm Việt Nam là 

sự thành lập của Doanh nghiệp bảo hiểm Bảo Việt từ năm 1964. Đến năm 1993, Chính 

phủ ra NĐ100/1993/NĐ-CP quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động của các 

doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. 

 Sau này hàng loại các doanh nghiệp bảo hiểm được ra đời theo sự phân phối doanh 

nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ và Việt Nam có các doanh nghiệp sau: Bảo Minh (1994), PJICO (1995), Bảo Long 

(1995), PVI (1996), PTI (1998), Bảo Việt Nhân thọ (1996) và hàng loạt các doanh nghiệp 
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khác. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài: VIA (1996), 

UIC (1997), Allianz (1999), Việt Úc (1999) và các doanh nghiệp Nhân thọ: Bảo Minh 

CMG (1999), Prudential (1999), Manulife (1999) và sau cùng sự ra đời của các doanh 

nghiệp bảo hiểm trên các lĩnh vực môi giới, tái bảo hiểm… Đồng thời, Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam cũng được thành lập vào năm 25/12/1999. 

Để đảm bảo kinh doanh cho các doanh nghiệp trong thị trường bảo hiểm Việt Nam. 

Năm 2000 Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời. Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường 

bảo hiểm Việt Nam nói chung và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng ngày càng 

phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế trong việc kinh doanh bảo hiểm. 

Hàng năm, doanh thu của ngành Bảo hiểm vượt mức định mức do Nhà nước đề ra. Việc 

gia nhập WTO cũng mở ra nhiều cơ hội cho thị trường Bảo hiểm phát triển. Nhiều ngành 

nghề ra đời cùng với sự đổi của biến động của xã hội dẫn đến việc xuất hiện những nhu 

cầu bảo hiểm mới. 

Hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính 

đáng của người tiêu dùng. Nghĩa là sẽ phát sinh theo nhu cầu bảo hiểm gắn liền với thực 

tiễn cuộc sống như: bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiển tài sản, bảo hiểm rủi ro tài chính … 

Luật kinh doanh bảo hiểm sẽ được sửa đổi, bổ sung nhằm phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của của các doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 

của người tham gia Bảo hiểm là môi trường thuận lợi để thị trường bảo hiểm phát triển.  

Năm 2018, 18 doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ với tổng số tiền là hơn 

20,4 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu bảo hiểm toàn ngành đạt 160.444 tỷ đồng, tương 

đương 2,9% GDP. Chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 38.524 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) ước đạt 19.874 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm 

nhân thọ (BHNT) ước đạt 18.650 tỷ đồng.  

Bảng 1: Một số chỉ tiêu thống kê ngành bảo hiểm năm 2018 

 

                              Nguồn: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) 
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Tính đến năm 2019, thị trường bảo hiểm Việt Nam có tổng cộng trên 20 doanh 

nghiệp bảo hiểm tham gia hoạt động trong hệ thống thị trường Bảo hiểm Việt Nam. Các 

loại hình sản phẩm bảo hiểm ngày càng đa dạng, phong phú. Dựa vào tài chính và các 

nhu cầu của khách hàng khác nhau trong mỗi thời điểm. Hiện nay, sản phẩm bảo hiểm 

trên thị trường ước tính bảo hiểm phi nhân thọ: 850 sản phẩm và bảo hiểm nhân thọ: 450 

sản phẩm. Với sự lớn mạnh không ngừng của thị trường bảo hiển, mạng lưới tư vấn viên 

và kinh doanh bảo hiểm không ngừng được phát triển. Các doanh nghiệp tham gia kinh 

doanh bảo hiểm đều có đại lý và văn phòng đại diện trên phạm vi cả nước. Ngành bảo 

hiểm vẫn sẽ giữ vững vị trí tăng trưởng đồng thời đảm bảo sự an toàn, hiệu quả và phát 

triển bền vững. Nó sẽ đáp ứng được nhu cầu đa dạng của xã hội. Tuy nhiên, sự cạnh tranh 

khốc liệt về doanh thu, gói sản phẩm, số lượng khách hàng, thị phần thị trường kinh doanh 

không thể tránh khỏi. Chưa kể tác động của cuộc cách mạng mạng công nghiệp 4.0 lên 

ngôi và vị thế của AI trong các hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. 

 

 

            Nguồn: Vietnam Report, 2019 

3. Đánh giá thực trạng tác động của đại dịch COVID-19 tới thị trường bảo hiểm  

Việt Nam  

Khi đại dịch Covid-19 diễn ra đầu năm 2020 với tốc độ lây nhiễm trên toàn cầu một 

cách nhanh chóng. Số lượng người chết và bị lây nhiễm báo động đồng thời kinh tế toàn 

cầu thụt giảm chưa từng có trong lịch sử. Nó ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm toàn cầu, 

tuy nhiên sự tác động của đại dịch Covid-19 tại thị trường bảo hiểm Việt Nam là không 

đáng kể. Cho đến thời điểm hiện tại, tác động của dịch đối với lĩnh vực bảo hiểm là không 

lớn, không làm tăng giá cả. Theo đánh giá của Bộ Tài Chính Đối với lĩnh vực bảo hiểm 

phi nhân thọ, về cơ bản, các hợp đồng bảo hiểm được tái tục từ cuối năm trước, hoặc là 

các hợp đồng bao nên tổng doanh thu phí bảo hiểm không có nhiều biến động.  

Tuy nhiên, nếu dịch bùng phát trên diện rộng tại Việt Nam và kéo dài, các doanh 

nghiệp bảo hiểm có thể sẽ phải tăng chi phí bồi thường bảo hiểm, ảnh hưởng đến hiệu 
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quả kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải điều chỉnh tăng phí bảo 

hiểm. Đồng thời, trường hợp thị trường chứng khoán sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả 

đầu tư cổ phiếu của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Vietnam Report đã công bố kết qủa điều tra các doanh nghiệp bảo hiểm vào ngày 

9/7/2020. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, 

doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi 

trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng. Tổng doanh thu và doanh thu phí bảo 

hiểm của Quý 1 năm 2020 của 100% doanh nghiệp phản hồi đều tăng so với cùng kỳ năm 

trước.  

Đồng thời, nhìn vào thị trường bảo hiểm Việt Nam chúng ta thấy sự tăng trưởng và 

doanh nghiệp đã ứng phó với dịch Covid-19 bằng những gói sản phẩm phù hợp. Điều này 

làm doanh thu của các doanh nghiệp không ngừng tăng lên trong mùa dịch. Trong lúc 

người dân lo lắng dịch bệnh bùng phát và lo lắng cho sức khỏe của mình, nắm bắt nhu 

cầu đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tung ra nhiều chương trình nhằm hỗ trợ cho khách 

hàng nếu bị nhiễm virus Corona. 

- Prudential Việt Nam: công ty triển khai “Chương trình hỗ trợ y tế đặc biệt dành 

cho các khách hàng không may bị nhiễm virus 2019-nCoV” từ ngày 06/02/2020 đến hết 

30/4/2020 trên toàn quốc. 

- Bảo hiểm AIA: cam kết chi trả các quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm phát 

sinh do nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). 

- Manulife Việt Nam: cũng cam kết sẽ chi trả đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm đối với 

các sự kiện bảo hiểm có liên quan đến Viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV (virus 

Corona). 

- Bảo hiểm Viễn Đông (VASS): ra mắt gói bảo hiểm Corona Care cho khách hàng 

bị thiệt hại do virus Corona.  

- Tổng CTCP Bảo Hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH): ra mắt chương trình bảo hiểm 

nCoV Shield.  

- Tổng Công ty Bảo hiểm PVI: bảo hiểm Corona ++ dành cho người Việt từ 16 đến 

60 tuổi.  

Về nhóm các công ty bảo hiểm nói chung, dịch virus Corona tại Việt Nam sẽ khiến 

chi phí bồi thường tăng lên ở mức vừa phải, do hầu hết các chi phí y tế sẽ được bảo hiểm 

xã hội chi trả. Ngoài ra, việc thanh toán chi phí bồi thường thực tế có thể chỉ xảy ra 1- 2 

tháng sau sự cố, do đó kết quả kinh doanh của ngành trong quý 1 sẽ ít bị ảnh hưởng. 

Quý I/2020 các tập đoàn và doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tài chính mức doanh 

thu quý. Nhìn chung, doanh thu của thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trường so với với 

cùng kỳ của năm 2019. Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất của BVH cho thấy doanh 

https://finance.vietstock.vn/AIA-cong-ty-tnhh-bao-hiem-nhan-tho-aia-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VASS-ctcp-bao-hiem-vien-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/BSH-ctcp-bia-sai-gon-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/PVI-ctcp-pvi.htm
https://vietgiaitri.com/bao-cao-tai-chinh-key/
https://vietgiaitri.com/doanh-thu-key/
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thu phí bảo hiểm tăng 9% lên 8.755 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm gốc đạt 8.682 tỷ đồng. 

Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm cũng tăng 6% lên 6.344 tỷ đồng. Lợi nhuận sau 

thuế hợp nhất giảm mạnh 72% so với cùng kỳ năm ngoái khi chỉ đạt 114 tỷ đồng.  

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, sản phẩm bảo hiểm liên 

kết chung chiếm tỷ trọng 53,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 7,3%; 

sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,7%. 

Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,92%. Thống kê cũng cho thấy, đến hết tháng 

9/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 

2.194.800 hợp đồng. 

Trong năm 2020, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt những thành tích đáng kể. 

Điều này chứng tỏ ngành bảo hiểm vẫn giữ ưu thế và ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2020 ước đạt 48.223 tỷ đồng (tăng 11,4% so 

với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.108 tỷ 

đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 25.115 tỷ đồng (tăng 10%). 

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, đóng góp vào 

sự phát triển nền kinh tế xã hội. Cụ thể, đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460.457 tỷ đồng 

(tăng 22% so với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước 

đạt 51.308 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 409.149 tỷ đồng (tăng 

23,5%). 

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 552.403 tỷ đồng (tăng 20% so 

với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 95.949 tỷ 

đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng (tăng 23,3%). 

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm toàn thị trường vẫn duy trì ở mức tăng cao, ước 

đạt 355.240 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ ước đạt 27.125 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 328.115 

tỷ đồng (tăng 22,6%). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 113.523 tỷ đồng (tăng 18% so 

với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.035 tỷ 

đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 82.488 tỷ đồng (tăng 25,2%). 

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2020 ước đạt 9.679 tỷ đồng (tăng 16% 

so với cùng kỳ 2019), trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới ước đạt 7.019 tỷ 

đồng (tăng 17,6%), phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2.660 tỷ đồng (tăng 

16,5%). 

4. Dự báo tác động của đại dịch covid-19 tới thị trường bảo hiểm Việt Nam  

Kế thừa mức độ tăng trưởng của năm 2020, thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 

năm 2021 vẫn sẽ duy trì kế hoạch tăng trưởng 2 con số, cho dù dịch bệnh có được khống 

chế ở Việt Nam hay không. Tử những kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch Covid-

https://vietgiaitri.com/doanh-thu-key/
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19 năm 2020 sẽ giúp các doanh nghiệp bảo hiểm vượt quá khó khăn dễ dàng. 

Năm 2021, tình hình phòng chống dịch bệnh có nhiều khả quan là một trong những 

yếu tố cơ bản và đầy triển vọng cho thị trường bảo hiểm. Đồng thời, Việt Nam là một 

trong những nước trên thế giới có GDP tăng trưởng trong năm 2020. Chính điều này sẽ 

tạo nhiều sự thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển trong đó có doanh nghiệp bảo 

hiểm. 

Thực tế, thị trường bảo hiểm dù tăng trưởng khá, nhưng quy mô vẫn còn nhỏ so với 

tiềm năng. Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP hiện nay mới đạt 3,07%, thấp hơn so 

với mức trung bình của khối ASEAN (3,35%), châu Á (5,37%) và mức trung bình thế 

giới (6,3%). Đặc biệt, một số nghiệp vụ như bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản công, 

bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe... vẫn chưa được khai 

thác hết dư địa. 

Theo công bố mới nhất từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 

ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với 2019). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh 

vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2029), lĩnh vực bảo hiểm nhân 

thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6%). Dự báo năm 2021, bảo hiểm phi nhân thọ ước 

đạt doanh thu 70.000 tỷ đồng tăng 15%, còn bảo hiểm nhân thọ ước đạt 160.000 tỷ đồng, 

tăng 22%. 

Cùng với những thuận lợi thì thị trường bảo hiểm Việt Nam là một trong những 

ngành tiềm năng. Song ngành bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm phải đối mặt với 

nhiều thách thức trong thời gian sắp tới. 

Thứ nhất, các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt để chiếm lĩnh thị trường kinh 

doanh.  

Vietnam Report đánh giá, hơn 92% số doanh nghiệp nhận định “cạnh tranh trong 

ngành ngày càng gay gắt” là khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay. 

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, có 18 công ty có vốn nước ngoài, điều này dẫn 

đến sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường bảo hiểm. Ngược lại, Bảo hiểm phi nhân thọ 

(các gói bảo hiểm như tài chính, xe cộ, nghề nghiệp…) đang hấp dẫn các nhà đầu tư mới 

khi nhu cầu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhỏ 

đang ngày càng mạnh hơn và sẵn sàng cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn.  

Thứ hai, tổng doanh thu bảo hiểm cũng là vấn đề làm các doanh nghiệp bảo hiểm 

định hướng phát triển thị phần.  

Nhìn vào mức độ tăng trưởng của toàn ngành Bảo hiểm Việt Nam năm 2018, 2019, 

2020 đều đạt mức trên hai con số. Tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp chỉ là 

do tăng trưởng phí bảo hiểm. Còn xét về mặt thực tế thì hơn 50% doanh nghiệp bảo hiểm 

nhân thọ vẫn bị lỗ. Nguyên nhân thì nhiều nhưng chủ yếu ảnh hưởng Luật kinh doanh 
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bảo hiểm và giảm lãi xuất trái phiếu của Chính phủ. 

Thứ ba, thách thức đến từ việc ứng dụng AI trong ngành bảo hiểm toàn cầu cũng 

như thị trường bảo hiểm tại Việt Nam. 

 Vì là một ngành tiềm năng nên ngành bảo hiểm có một lượng khách hàng rất lớn 

cũng như thông tin, dữ liệu về khách hàng rất lớn. Đây mà một lợi thế cho việc sử dụng 

AI trong việc bảo quản, phân tích và gia tăng khả năng tiếp cạnh các khách hàng. Từ đó, 

nó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại việc ứng dụng chưa thật sự mang tính khả thi vì 

những vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật khách hàng, an ninh mạng, chiến lược 

phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm còn chưa đồng bộ và thống nhất. 

5. Giải pháp góp phần duy trì tăng trưởng thị trường bảo hiểm Việt Nam  

Theo thông tư số 01/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính đã có hiệu lực từ ngày 

16/2/2019 và Thông tư số 50/2017/TT-BTC sửa đổi cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm 

nhân thọ thực hiện một số thay đổi liên quan đến lãi suất được sử dụng để lập dự phòng 

nghiệp vụ. Điều này sẽ giúp tình hình về vốn, lãi của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân 

thọ được cải thiện đáng kể. Với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, nếu tận dụng 

tốt việc am hiểu thị trường, thói quen và mạnh dạn ứng dụng công nghệ AI, chắc chắn cơ 

hội để các doanh nghiệp bảo hiểm mở rộng thị phần trong tương lai sẽ rất lớn. 

Từ các kết quả đánh giá nêu trên, bài viết đề xuất một số giải pháp quan trọng góp 

phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và thị trường bảo 

hiểm Việt Nam nói chung. 

Thứ nhất, Bộ Tài Chính phải có những chính sách tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp bảo hiểm phát triển thương hiệu của mình. Đồng thời, tạo cơ hội cho những doanh 

nghiệp bảo hiểm tiếp cận và hình thành những gói sản phẩm mới theo xu thế của ngành 

bảo hiểm toàn cầu. 

Thứ hai, các doanh nghiệp bảo hiểm phải phát triển hệ thống truyền thông nhằm 

quảng bá và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp mình. Nắm bắt xu hướng và nhu 

cầu của các khách hàng. Đánh giá được khách hàng tiềm năng và có những chiến lược 

phát triển doanh nghiệp của mình. 

Thứ ba, phải có Luật bảo hiểm hoàn thiện hơn nữa để các doanh nghiệp bảo hiểm 

tự do cạnh tranh một cách lành mạnh. Thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam với những 

gói sản phẩm bảo hiểm đa dạng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

Thứ tư, cần phải đào tạo hệ thống tư vấn viên một cách bài bản, chuyên nghiệp và 

nắm vững nhu cầu của khách hàng. Bởi vì, tư vấn viên sẽ là người thuyết phục khách 

trong việc ký hợp đồng bảo hiểm.  
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6. Kết luận  

Đại dịch COVID-19 đã và vẫn đang tác động đến mọi mặt lên nền kinh tế toàn cầu 

và Việt Nam nói riêng. Cùng với tác động và ảnh hưởng của ngành bảo hiểm trên toàn 

thế giới, mức độ tăng trưởng của ngành bảo hiểm Việt Nam vẫn khả quan. Cùng với sự 

thách thức của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 mang lại nó cũng mở ra những cơ hội 

mới cho ngành bảo hiểm. Khi mà người dân nhận thức được hơn tầm quan trọng của bảo 

hiểm trong đời sống xã hội. Đồng thời, công nghệ AI với bước phát triển tạo điều kiện 

tiền đề để các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển hệ thống bảo hiểm của mình. Doanh 

nghiệp bảo hiểm nào tận dụng được cơ hội, lợi thế của mình sẽ tạo điều kiện phát triển 

dù cả trong Covid-19 hay hậu Covid-19. 
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Tóm tắt 

Thế giới hai năm qua đã chứng kiến đại dịch Covid 19 hoành hành khắp nơi, gây ra thiệt 

hại to lớn cả về sức khỏe con người lẫn nền kinh tế. Tuy nền kinh tế toàn cầu đã hứng 

chịu những ảnh hưởng tiêu cực nặng nề, nhưng vẫn còn một số ngành nhất định tồn tại 

và phát triển, trong đó có bảo hiểm. Bài viết trình bày các khái niệm chính về virus, quá 

trình hình thành và phát triển của đại dịch trên thế giới cũng như Việt Nam, thông qua 

đánh giá và phân tích những tác động của dịch Covid19 đến ngành bảo hiểm để đề xuất 

một số giải pháp thiết thực.  

Abstract 

Over the past two years, the world has seen the Covid 19 raged everywhere, causing great 

damage for human health and economies. Although the global economy has suffered 

heavily negative impacts, certain industries have still existed and thrived, and the 

insurance is one of them. This paper presents key concepts about the virus, the process of 

formation and development of the pandemic in the world as well as in Vietnam, by 

assessing and analyzing the Covid19’s impacts on the insurance industry to propose some 

practical solutions. 

Từ khóa: Covid19, Covid 19 và bảo hiểm, Tác động covid19, Thị trường bảo hiểm  

Key words: Covid19, Covid19 and insurance, Impacts of covid19, Insurance market 

1. Khái niệm về COVID-19 

1.1. Khởi nguồn dịch cúm  

Bệnh virus corona 2019 hay COVID-19 (tên tiếng Anh là Coronavirus disease 

2019) còn được gọi là bệnh viêm phổi do virus corona mới (tên tiếng Anh là Novel 

Coronavirus Pneumonia). Tên bệnh được gọi ngắn gọn là COVID-19, tên virus là SARS-

CoV-2. Loại virus cúm này ban đầu bắt nguồn từ động vật tại chợ hải sản Hoa Nam thuộc 

tỉnh  Vũ Hán (Trung Quốc), tuy nhiên hiện nay nó chủ yếu lây lan từ người sang người.  

Thởi điểm xuất hiện dịch bệnh này hiện vẫn còn đang trong vòng tranh cãi. Ngày 

31-12-2019, ngành y tế Trung Quốc báo cáo với văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
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tại Trung Quốc về việc phát hiện một chủng virus mới chưa từng biết tới, gây ra căn bệnh 

giống như viêm phổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sau đó lan rộng ra toàn bộ 31/31 

tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Đó chính là thời điểm chính thức được thừa nhận là khởi 

phát dịch cúm Covid-19. Tuy nhiên, hiện đang có một luồng ý kiến tranh luận khác. Theo 

nghiên cứu công bố ngày 24/01/2020 trên tạp chí The Lancet, do nhóm các nhà nghiên 

cứu Trung Quốc và các bác sĩ đang làm việc tại Vũ Hán thực hiện, lại cho rằng chủng 

virus mới này đã xuất hiện từ nhiều tuần trước khi Trung Quốc chính thức báo cáo về 

dịch bệnh này. Sau khi xem xét các biểu đồ lâm sàng, hồ sơ bệnh án, kết quả phòng thí 

nghiệm và hình chụp X-quang ngực của 41 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên, cùng 

một số thí nghiệm khác, nhóm nghiên cứu đã đưa ra công bố gây chấn động: ca đầu tiên 

nhiễm loại virus này  thậm chí còn không liên quan tới chợ hải sản Hoa Nam, nơi được 

chính thức công nhận là ổ dịch đầu tiên; thêm nữa, vào thời điểm Trung Quốc bắt đầu báo 

động với thế giới về dịch COVID-19 thì đã có rất nhiều ca nhiễm bệnh này rồi.  

Tốc độ lây lan nhanh 

Sự nguy hiểm của dịch bệnh này nằm ở chỗ nó lây lan qua những con đường tiếp 

xúc thông thường giữa người với người, thậm chí lây giữa người với những vật thể mà 

virus bám vào (lâu nhất là ở những bề mặt kính, đặc biệt là màn hình smartphone, virus 

có thể trú ẩn lâu đến 96 giờ); thời gian ủ bệnh lâu (thời gian ủ bệnh theo Tổ chức Y tế thế 

giới và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo để cách ly y tế 14 

ngày, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt có thể lên đến 27 ngày); những triệu 

chứng ban đầu của nó thường không rõ ràng, và tốc độ lây lan rất nhanh chóng. Nguy 

hiểm nhất là cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị cũng như vắc xin phòng bệnh. 

Cơ chế lây nhiễm của Covid-19 rất giống như H1N1 hay cúm hơn là SARS. Nó có 

thể lây nhiễm ngay khi các triệu chứng vẫn còn nhẹ, thậm chí từ những người không có 

triệu chứng bệnh. Do thế số ca nhiễm COVID-19 cứ liên tục lây lan với tốc độ nhanh 

chưa từng thấy. Chỉ sau 10 ngày bùng phát, dịch cúm viêm phổi Covid-19 đã khiến WHO 

phải nâng mức độ báo động lên mức tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu 

Theo ước tính “rất thận trọng” của TS.Asok Kurup (2020), Chủ tịch Hiệp hội tiến 

sĩ có chuyên môn bệnh truyền nhiễm, Học viện Y khoa Singapore, mỗi người mắc bệnh 

COVID-19 có thể lây cho ít nhất 3 hoặc 4 người khác. Sau đó những người này lại tiếp 

tục lây lan ra cộng đồng, khiến cho con số mắc bệnh dễ dàng tăng lên theo cấp số nhân, 

nếu không bị kiềm chế kịp thời. Hiện con số người nhiễm bệnh và các ca tử vong trên 

toàn thế giới tăng lên mỗi ngày, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. 

1.2. Diễn biến chính của đại dịch 

Theo nhóm chuyên gia nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân, Trong vòng 3 

tháng qua, diễn biến của đại dịch COVID-19 có thể được chia làm hai giai đoạn tương 

đối rõ ràng. Giai đoạn 1 là giai đoạn bùng phát ở Trung Quốc và các nước Châu Á lân 
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cận với tâm dịch là Vũ Hán. Giai đoạn 2 diễn ra sau đó, khi Trung Quốc đã qua đỉnh dịch 

và có dấu hiệu được kiểm soát thì dịch bệnh lại bùng lên nhanh chóng tại Châu Âu và 

Bắc Mỹ, sau đó lan rộng ra khắp thế giới.  

 
Nguồn: Financial Time (2020) 

Biểu đồ 1: Diễn biến số ca nhiễm COVID-19 tại một số nước 

Lưu ý: trục hoành là số ngày tính từ ngày ghi nhận 100 ca dương tính 

Tại Việt Nam, trường hợp xác nhận nhiễm bệnh đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23 

tháng 1 năm 2020. Tính đến nay, diễn biến dịch bệnh có thể chia các giai đoạn như sau: 

Bảng 1: Khái quát tình hình dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam 

Giai 

đoạn 

Thời gian Số ca 

nhiễm 

Diễn biến chính 

1 23/1/2020 - 

25/2/2020 

16 Dịch bùng phát tại Việt Nam 

2 6/3/2020 -

19/3/2020 

69 Dịch lây lan toàn cầu, lan rộng tại Việt Nam 

3 20/3/2020 - 

21/4/2020 

183 Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ổ dịch Bạch 

Mai. Nguồn gốc lây nhiễm chưa được truy vết hết. 

4 22/4/2020 - 

24/7/2020 

145 Dịch bệnh được kiểm soát, thực hiện mục tiêu kép, 

vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế 

5 25/7/2020 - 636 Phát hiện các ca nhiễm mới lây lan trong cộng 

đồng. Ổ dịch lớn tại Đà Nẵng. Tái giãn cách xã 
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6/9/2020 hội tại các vùng dịch. Ngày 31/7, Việt Nam ghi 

nhận ca tử vong đầu tiên 

6 7/9/2020 - 

27/1/2021 

502 Dịch bệnh được kiểm soát, việc chống dịch dài 

hơn 

7 28/1/2021 - nay 943 Phát hiện các ca nhiễm mới lây lan trong cộng 

đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, lây lan mạnh 

ra nhiều tỉnh thành khác. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp (2021) 

 

Nguồn: Bộ Y tế (2021) 

Biểu đồ 2: Tổng số ca bệnh xác nhận, đang điều trị và hồi phụ 

Theo số liệu cập nhật đến ngày 5/3/2021, trên thế giới hiện có 116.297.413 người 

mắc bệnh và 2.583.210 người tử vong; còn tại Việt Nam, có 2.494 người mắc; 1.920 ca 

khỏi bệnh và 35 ca tử vong. Dịch bệnh đã lan ra 46 tỉnh thành trên nước ta.  
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1.3 Các triệu chứng của cúm Covid-19 

Bảng 2: Phân biệt các triệu chứng của Covid-19 so với các bệnh cảm cúm khác 

 

Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai (2020) 

Covid-19 là chủng mới hoàn toàn chưa được xác định trước đây. Cùng với SAR-

CoV, MERS-CoV, COVID-19 là những chủng coronavirus nguy hiểm. Khi xâm nhập 

vào cơ thể người, nó sẽ gây ra hội chứng viêm đường hô hấp cấp, dẫn đến suy hô hấp, 

thậm chí tử vong. Triệu chứng COVID-19 có thể từ nhẹ đến nặng, bao gồm:  

 Đau nhức đầu, khó chịu 

 Sốt cao (trên 38 độ) 

 Chảy nước mũi 

 Ho hoặc đau họng 

 Cảm thấy khó thở 

 Đau cơ, mệt mỏi 

Các triệu chứng ban đầu khi nhiễm virus COVID-19 khá giống với bệnh cảm cúm 

thông thường, do đó dễ gây nhầm lẫn. Chính vì thế, để xác định chính xác có mắc bệnh 

này hay không cần phải tiến hành xét nghiệm.  

Do sức đề kháng của từng người bệnh khác nhau nên sẽ có những biểu hiện khác 
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nhau. Trong giai đoạn ủ bệnh COVID-19 thông thường theo quy ước quốc tế là từ 2 đến 

14 ngày này, cơ thể con người đã bị virus xâm nhập nhưng chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. 

Khi khởi phát, bệnh sẽ làm cho người bị sốt cao, tổn thương đường hô hấp; trong trường 

hợp nặng, người bệnh sức đề kháng yếu, hay do phát hiện muộn, bệnh sẽ gây viêm phổi 

khiến bệnh nhân tử vong, nhất là các trường hợp có bệnh nền. 

Con đường lây lan 

Theo giới khoa học, hiện nay chủng mới virus corona COVID-19 lây truyền qua 4 

con đường chính như sau: 

 
Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Hình 1. Các con đường lây lan chính của virus cúm SARS-CoV-2 

Cụ thể như sau: 

(1) Lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh: giọt nước bọt văng ra từ ho, 

hắt hơi, sổ mũi. 

(2) Lây trực tiếp: Do tiếp xúcvới người bệnh, bao gồm cả việc bắt tay mà không 

thực hiện các biện pháp phòng tránh. 

(3) Lây gián tiếp: Khi con người vô tình chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus, sau 

đó đưa lên mắt, mũi, miệng. 

(4) Lây nhiễm qua đường phân: thường thì những người chăm sóc bệnh nhân có 

thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. 

TS. Leong Hoe Nam (2020), chuyên gia tại Trung tâm Mount Elizabeth Novena, 

cảnh báo: “Số lượng lớn những người không có triệu chứng bị bệnh hoặc có các triệu 

chứng thứ yếu, ví dụ như cảm lạnh thông thường, có thể nhiều hơn 4 lần so với số bệnh 

nhân mà chúng ta đang hiện đang thấy. Họ chính là những người phát tán virus”. 

Con 
đường lây 
lan Covid-

19

Tiếp xúc 
với người 

bệnh

Tiếp xúc 
bề mặt 
nhiễm 
bệnh

Lây qua 
đường phân

Tiếp xúc 
với dịch cơ 
thể người 

bệnh
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1.4. Tác hại của dịch cúm Covid-19 đến kinh tế toàn cầu 

Hầu hết các chuyên gia kinh tế hàng đầu và các tổ chức kinh tế lớn của thế giới đều 

dự báo dịch cúm Covid-19 sẽ kích hoạt một đợt suy thoái mới.  

Bloomberg (2020) đưa ra 4 kịch bản u ám cho nền kinh tế toàn cầu như sau: 

(1) Đòn lớn giáng vào Trung Quốc và lan rộng ra toàn thế giới 

(2) Bùng phát gây gián đoạn cục bộ 

(3) Truyền nhiễm lan rộng 

(4) Đại dịch toàn cầu 

Nền kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 2009 

và có nguy cơ rơi vào suy thoái nếu dịch Covid-19 kéo dài, không được kiểm soát. Giới 

chuyên gia cảnh báo dịch bệnh viêm phổi cấp này sẽ tàn phá nền kinh tế toàn cầu nặng 

nề hơn dịch SARS nhiều lần. Giáo sư kinh tế Warwick McKibbin (2020) của Úc xác định 

tổn thất từ dịch virus corona có thể cao gấp 3-4 lần so với dịch SARS, tức vào khoảng 

150 tỉ USD. Lý do là vai trò của kinh tế Trung Quốc, nước khỏi phát dịch cúm, hiện nay 

lớn hơn nhiều so với thời điểm diễn ra dịch SARS, chiếm khoảng 18% GDP toàn cầu 

(trước đây khoảng 4%). Thêm nữa, tính liên kết, kết nối và phụ thuộc lẫn nhau giữa kinh 

tế Trung Quốc với kinh tế thế giới hiện nay chặt chẽ hơn nhiều so với thời điểm dịch 

SARS. Còn Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới đang gánh chịu những hậu quả nặng nề, do là 

nước nhiễm Covid-19 nặng nhất thế giới. Tuy nhiên, con số thiệt hại theo các chuyên gia 

kinh tế của Hãng tư vấn Oxford Economics ước tính còn cao hơn nhiều, đó là nền kinh tế 

toàn cầu sẽ thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD, do năng suất lao động giảm, sản xuất đình đốn, 

chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thương mại và đầu tư giảm, ngành du lịch bị tàn phá… 

Theo báo cáo ngày 03/03/2020 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), 

dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 2,4% trong năm 2020; tuy nhiên, nếu dịch 

Covid-19 tiếp tục lan rộng và kéo dài thì có thể chỉ đạt 1,5%, nền kinh tế nhiều quốc gia 

sẽ rơi vào tình trạng suy thoái. Ngân hàng Thế giới (2020) đã ước tính chi phí của đại 

dịch cúm nghiêm trọng có thể ở mức 4,8% GDP toàn cầu, xấp xỉ với cuộc khủng hoảng 

tài chính thế giới năm 2009. Còn theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) (2020), thế giới đang 

đối mặt với “một trận suy thoái tương đương, hoặc tệ hơn khủng hoảng tài chính 2008”.   

Ngân hàng Thế giới (WB) (2020) đánh giá các quốc gia đang phát triển có khả năng 

bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19, vì thiếu hệ thống y tế đủ mạnh, trong khi số 

lượng người dân nghèo lại quá lớn. WB cảnh báo kinh tế các nước đang phát triển có thể 

suy thoái sâu hơn dự kiến nếu không hồi phục nhanh sau đại dịch Covid-19; kịch bản dự 

báo tăng kinh tế ở các nước đang phát triển sẽ giảm 2% trong năm nay, đánh dấu lần suy 

giảm đầu tiên kể từ năm 1960.  

Nhìn chung, những ngành, lĩnh vực chịu tác động nặng nhất của đại dịch thế kỷ này 

sẽ là: Du lịch, hàng không, bán lẻ, thương mại, tiêu dùng, vận tải; các chuỗi sản xuất, 
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cung ứng toàn cầu và khu vực bị gián đoạn, nhất là các chuỗi cung ứng thiết bị, linh kiện 

điện tử, điện thoại, công nghệ cao, phụ tùng ô tô...Đại dịch đã và đang ảnh hưởng đến đời 

sống xã hội và tình hình kinh tế các quốc gia trên phạm vi toàn cầu, gây đình trệ sản xuất 

kinh doanh, tắc nghẽn giao thương quốc tế; làm suy giảm nhu cầu từ Trung Quốc đối với 

các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, ảnh hưởng tới tăng trưởng của khu vực và toàn cầu. Việt 

Nam có độ mở của nền kinh tế lớn và ở sát biên giới với Trung Quốc, chắc chắn sẽ phải 

gánh chịu những ảnh hưởng không nhỏ. 

1.5. Phản ứng chính sách của các quốc gia trên thế giới 

Các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã ra sức thực thi các giải pháp 

nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn, hướng tới khôi phục kinh tế hậu đại 

dịch. Tổng hợp các nhóm giải pháp như sau: 

Bảng 3: Phản ứng chính sách của một số quốc gia để đối phó dịch Covid 19 
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Nguồn: Nhóm chuyên gia đại học Kinh tế Quốc dân (2020) 

2. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến thị trường bảo hiểm Việt Nam 

2.1. Tình hình chung 

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới do những tác động nặng nề 

mà dịch Covid 19 mang lại, ngành bảo hiểm toàn cầu đã có một năm kinh doanh khá ấn 

tượng. Tổng doanh thu cũng như phí bảo hiểm từ các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, 

EU, Nhật Bản, Canada… không giảm nhiều;  năm 2020 các thị trường châu Á nhìn chung 

vẫn tăng trưởng tính đến so với năm 2019. 

Đặc biệt đối với bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, dịch bệnh Covid-19 đã làm tăng 
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nhu cầu về bảo hiểm bởi vì người dân nhận thức rõ hơn về sức khỏe và chăm sóc y tế 

quan trọng như thế nào. Những người mắc virus Covid 19 có thể phải được chăm sóc đặc 

biệt dài hạn rất tốn kém. Ở nhiều quốc gia, chính các hợp đồng bảo hiểm đã và đang chi 

trả rất nhiều quyền lợi để trang trải các chi phí này cho khách hàng. 

Theo ông Chung Bá Phương (2020), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

TC Advisors (TCA), trên toàn cầu, do tác động của dịch Covid-19, ngành bảo hiểm nhân 

thọ đã chậm lại một chút nhưng vẫn đang phát triển. Đặc biệt là tại các thị trường đang 

phát triển. Tốc độ tăng trưởng nếu có một thời gian chậm lại trong năm cũng là do người 

dân có thu nhập thấp hơn vì kinh tế giảm sút. 

Ngành bảo hiểm toàn cầu đã trở nên rất chuyên nghiệp với sự tư vấn chuyên nghiệp 

và sản phẩm phù hợp cho khách hàng, nên tỷ lệ duy trì khách hàng cũ và phát triển khách 

hàng mới rất tốt. Quyền lợi bảo hiểm cũng được chi trả nhanh chóng, hiệu quả và chuyên 

nghiệp. Ngành bảo hiểm toàn cầu đã đi vào nề nếp, số hóa và tăng cường sử dụng công 

nghệ. Điều này cũng giúp đáp ứng và giải quyết các vấn đề của khách hàng trên mạng để 

giảm bớt tác động của việc lây lan Covid-19.  

Theo ông Greg Solomon (2021), chuyên gia cao cấp công ty Tái bảo hiểm Peak Re, 

tác động gián tiếp của dịch bệnh Covid 19 đến ngành bảo hiểm sẽ khó đánh giá, trong khi 

tác động trực tiếp có thể sẽ được hạn chế; nhưng mọi biểu hiện đều cho thấy rằng ngành 

này sẽ vẫn phát triển mạnh mẽ và tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính cho những người tham 

gia bảo hiểm. 

Ở Việt Nam, luật sư Nguyễn Khắc Thành Đạt (2020) (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí 

Minh) nhận định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với thị trường bảo hiểm 

Việt Nam thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Còn theo ông Ngô Việt Trung (2021), 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính cho biết thị trường 

bảo hiểm Việt Nam năm 2020 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. 

2.2. Tình hình tăng trưởng khá tốt 

Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tăng trưởng mạnh về doanh thu trong năm nay bất chấp 

các ngành nghề khác bị lao đao khi dịch Covid-19 bùng phát. 

Hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng của thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2020 đều 

duy trì ở mức hai con số. Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê (2021), ước tính cả năm 

2020, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm tăng 17% so với năm trước; trong đó doanh 

thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 21%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.  

Theo số liệu từ Bộ Tài chính (2020), qua 11 tháng của năm 2020, tổng tài sản của 

thị trường bảo hiểm ước đạt 542.757 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019. Tính 

hết cả năm 2020, so với năm 2019, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước cả năm 2020 

đạt 552.403 tỷ đồng, tăng 20%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460.457 tỷ đồng, tăng 

22%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 115.945 tỷ đồng, tăng 21,5%; tổng doanh thu 
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phí bảo hiểm ước đạt 184.662 tỷ đồng, tăng 15%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 

45.675 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước 

đạt 54.154 tỉ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 111.627 tỉ đồng. Các doanh nghiệp 

bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 449.355 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 

năm 2019, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư ước đạt 48.172 tỉ 

đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 401.183 tỉ đồng. Trên đây là những 

con số đáng mơ ước của nhiều ngành trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch Covid-19 

và thiên tai, bão lũ hoành hành.  

Được cho là ngành ít chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, đa phần doanh 

nghiệp bảo hiểm có kết quả kinh doanh tăng trưởng trong 12 tháng năm 2020. Hiện toàn 

thị trường bảo hiểm có 69 doanh nghiệp kinh doanh, bao gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 22 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 18 

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Bên cạnh đó còn có 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ nước ngoài. VietstockFinance (2020) thể hiện số liệu cho thấy, doanh thu 

thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 9 tháng đầu năm của 11 doanh nghiệp bảo 

hiểm trên cả 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM đạt hơn 40,586 tỷ đồng, tăng thêm hơn 2,935 

tỷ đồng, tương đương 8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù chi phí hoạt động kinh doanh 

bảo hiểm chiếm hơn 39,712 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức 

tăng doanh thu thuần), nhưng tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn 

đạt gần 2,591 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Xét về giá trị tuyệt đối, Tập đoàn Bảo 

Việt (BVH) giữ vị trí dẫn đầu với hơn 1,124 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 8% so với cùng kỳ 

năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu tài chính là lãi tiền gửi (4,286 tỷ đồng) tăng 29% so 

với cùng kỳ năm trước. 

 

Nguồn: Vietstock (2020) 

Biểu đồ 3: Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu  

Việt Nam năm 2020 
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Tình hình kinh doanh của Bảo hiểm Xã hội cũng đạt được những tiến triển khả quan. 

Diện bao phủ Bảo hiểm Xã hội được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,6% 

lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó: Số người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện 

gần 1,1 triệu người, tăng 494 nghìn người, gần gấp đôi so với năm 2019; đạt khoảng 2,2% 

lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia 

Bảo hiểm Xã hội HỘI  tự nguyện (chỉ tiêu tại Nghị quyết 28-NQ/TW đến hết năm 2021 là 

1% nhưng đến năm 2020 đã vượt chỉ tiêu được giao), tăng gấp gần năm lần so năm 2015... 

Chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm Y tế tiếp tục có bước tăng trưởng ấn tượng với khoảng 88 triệu 

người tham gia, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu Nghị quyết số 01 của Chính 

phủ, tăng 25,6% so năm 2015. So với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị vượt 10,85%. Với tỷ lệ bao phủ 

này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn dân và về đích trước 

thời hạn. So với các quốc gia phát triển trên thế giới, để đạt mục tiêu Bảo hiểm Y tế toàn 

dân cần từ 40 đến 80 năm, trong khi Việt Nam là 17 năm. 

Đặc biệt, công tác ứng dụng CNTT trong quản lý đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Hết năm 2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai thực hiện 19 dịch vụ công (DVC) 

trực tuyến cấp độ 3, 4 trên Cổng DVC của ngành; dự kiến năm 2021, 100% số DVC của 

ngành được thực hiện ở mức độ 4. Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động tích 

hợp, cung cấp 15 DCV mức độ 4 của ngành, DVC liên thông các bộ, ngành trên Cổng 

DVC quốc gia. Xây dựng và đưa vào triển khai thành công ứng dụng “VssID - Bảo hiểm 

xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động. Hiện đã triển khai thí điểm việc sử dụng hình 

ảnh thẻ Bảo hiểm Y tế trên ứng dụng VssID thay thế cho thẻ Bảo hiểm Y tế bằng giấy (bị 

hỏng, mất do bão lũ) để đi khám, chữa bệnh tại 10 tỉnh khu vực miền trung - Tây Nguyên 

bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão lũ. 

2.3. Ứng phó của doanh nghiệp bảo hiểm đối với dịch bệnh 

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, năm 2020 đứng trước những khó khăn do dịch 

Covid-19 gây ra, các doanh nghiệp bảo hiểm đã rất chủ động trong việc thích nghi hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm đã chủ động rà 

soát, cắt giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bổ sung vốn điều lệ để tăng cường 

năng lực tài chính và mở rộng các kênh phân phối, nhất là kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng, 

đẩy mạnh các hình thức phân phối bảo hiểm trực tuyến, tăng cường giao dịch online với 

khách hàng, triển khai đa dạng các kênh thu phí trực tuyến và gia hạn thời gian đóng phí bảo 

hiểm trong giai đoạn khách hàng không thể đóng phí do giãn cách xã hội.... 

Mặt khác, các doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng, như 

triển khai chương trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến (Eclaim), thẻ bảo lãnh 

viện phí điện tử, tư vấn bảo hiểm trực tuyến thông qua Chatbot, ứng dụng chăm sóc sức 

khỏe trên nền tảng AI, ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, tư vấn bán hàng 

từ xa, xây dựng hệ sinh thái số toàn diện cho đội ngũ kinh doanh và khách hàng… 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đẩy mạnh triển khai các sản phẩm bảo 
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hiểm sức khỏe và chăm sóc y tế với đa dạng quyền lợi như bảo hiểm bệnh ung thư, chi 

trả chi phí nằm viện, phẫu thuật, khám chữa bệnh, phạm vi bảo hiểm tại Việt Nam và trên 

toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày một cao của người dân. Các 

doanh nghiệp cũng đẩy mạnh triển khai các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư gắn với sự 

tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2020 trong bối cảnh lãi suất 

tiền gửi ngân hàng tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp. Vì vậy, các doanh nghiệp bảo 

hiểm vẫn đảm bảo năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và 

quản trị rủi ro của các doanh nghiệp bảo hiểm được nâng cao. 

2.4. Hỗ trợ mạnh mẽ từ cơ quan nhà nước 

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội  Việt Nam Lê Hùng Sơn (2021), cho 

biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bảo hiểm xã hội  

Việt Nam trong năm 2020 đã luôn chủ động bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương 

triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Về cơ bản ngành Bảo hiểm đã thực hiện tốt các chế độ Bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia; mở rộng đối tượng tham gia; giảm nợ đọng 

Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tăng cường giải pháp để kiểm soát, hạn chế, 

ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội , Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 

thất nghiệp,... đặc biệt là những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người 

dân trước những ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, do thiên tai bão lũ gây ra. 

Theo ông Ngô Việt Trung (2021), Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 

(Bộ Tài chính) cho biết, những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc giãn cách, cách ly xã hội đã 

làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác mới cũng như phục vụ khách hàng của các doanh 

nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm). Mặc dù vậy, với tình hình kiểm soát tốt dịch 

bệnh Covid-19 tại Việt Nam, Chính phủ đã và đang nỗ lực triển khai hàng loạt các chính 

sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, thị trường bảo hiểm 

năm 2020 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Theo ông, “Việc kiểm soát tốt dịch 

bệnh cũng tạo điều kiện và môi trường ổn định cho các doanh nghiệp nói chung, doanh 

nghiệp bảo hiểm nói riêng khôi phục, đẩy mạnh triển khai hoạt động kinh doanh”. 

Nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phục hồi, phát triển kinh 

tế, Chính phủ đã triển khai đồng bộ hàng loạt chính sách vĩ mô, tiến hành các giải pháp ở 

cấp Trung ương lẫn địa phương.  Những hành động thiết thực và cấp bách thông qua các 

gói kích cầu lớn nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, từ đó đã 

thúc đẩy tiêu dùng, khôi phục trước mắt hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng 

trưởng kinh tế. Hiện Việt Nam là một trong các quốc gia hiếm hoi trên thế giới có tăng 

trưởng kinh tế năm 2020 là 2,91%, thuộc hàng cao nhất thế giới.  

Xét riêng về ngành bảo hiểm, trong năm qua Bộ Tài chính, mà cơ quan quản lý trực 

tiếp là Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, đã luôn bám sát thị trường và nắm bắt tình hình 
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thực tế để tăng cường sửa đổi, bổ sung các chính sách quản lý ngành nhằm mục tiêu phát 

triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả; cũng như kịp thời hoàn 

thiện các giải pháp căn cơ hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành. Tiêu biểu là Thông tư số 

89/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 11/11/2020, đã thực hiện sửa 

đổi, bổ sung 4 thông tư trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; trong đó đặc biệt có nội dung 

sửa đổi về trích lập dự phòng nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp giảm sức ép về vốn trong 

ngắn hạn và có khoảng thời gian phù hợp để thực hiện các phương án tài chính tổng thể, 

ổn định kinh doanh trong bối cảnh lãi suất đầu tư, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh 

và dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường. Quan trọng nhất, Bộ Tài chính cũng thông tin 

thường xuyên, kịp thời đến các doanh nghiệp về định hướng nghiên cứu, xây dựng Luật 

Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi nhằm đảm bảo sự phát triển của thị trường trong dài hạn. 

Bên cạnh các chính sách thiết thiết thực về giãn, hoãn, giảm thuế cho hệ thống 

doanh nghiệp trong nước, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường 

bảo hiểm, tiêu biểu như giảm mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm trong năm 

2020 từ 0,15% xuống còn 0,05% tổng doanh thu phí bảo hiểm; giãn, hoãn kế hoạch kiểm 

tra các doanh nghiệp sang năm 2021… 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2020) cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-

19 nên các tổ chức, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thiếu 

hụt dòng tiền. Điều này dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế xảy ra trên phạm vi cả nước. Để tháo gỡ khó khăn này, Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam đã ban hành Công văn số 2533/Bảo hiểm xã hội-BT hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các 

địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 

12/2020. 

2.5. Ngân hàng làm thay bảo hiểm 

Một nét mới khá nổi bật trong năm vừa qua là sự bắt tay của các công ty bảo hiểm 

với ngân hàng trong phối hợp kinh doanh. Nhìn chung, ở Việt Nam các ngân hàng thương 

mại đã bán bảo hiểm tốt hơn các đại lý truyền thống, mang lại doanh thu bền vững hơn. 

Các công ty bảo hiểm đã cạnh tranh khá gay gắt để tiếp cận với các ngân hàng, chấp nhận 

chào mời các khoản trả trước lớn hàng trăm triệu USD, thời gian hợp tác độc quyền kéo 

dài đến hơn 15 năm. 

Năm 2017, hàng loạt hợp đồng bancassurance độc quyền đã diễn ra như Ngân hàng 

Kỹ thương (Techcombank) kí với Manulife Việt Nam thời hạn 15 năm; bảo hiểm AIA ký 

thỏa thuận hợp tác với ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phân phối độc quyền 

15 năm; Dai-ichi ký hợp đồng độc quyền với ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trong 

15 năm. Đến năm 2018, ngân hàng Quốc dân (NCB) ký hợp đồng bancassurance độc 

quyền với Prévoir Việt Nam. Năm 2020, ngân hàng Công thương (VietinBank) và 

Manulife Việt Nam ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác độc quyền 16 năm phân 

phối bảo hiểm nhân thọ. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thực hiện 

thương vụ hơn 400 triệu USD hợp tác với FWD độc quyền phân phối trong thời hạn 15 

năm. Gần đây nhất, ngân hàng Á Châu (ACB) đã ký hợp tác độc quyền phân phối sản 
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phẩm bảo hiểm nhân thọ của Bảo hiểm Sun Life Việt Nam kéo dài 15 năm với mức phí 

trả trước khoảng 370 triệu USD. 

3. Giải pháp đề xuất 

3.1. Các cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp bao hiểm Việt Nam trong 

thời gian tới 

3.1.1. Các cơ hội 

Khảo sát các doanh nghiệp bảo hiểm do Vietnam Report (2021) thực hiện đã chỉ ra 

Top 3 cơ hội lớn nhất của ngành bảo hiểm trong thời gian tới, cụ thể gần nhất là năm 

2021, như sau: 

 

Nguồn: Vietnam Report (2021) 

Hình 2. Top 3 cơ hôi lớn nhất của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trong năm 2021 

 

Nguồn: Vietnam Report (2021) 

Hình 3.  Top 3 lợi ích lớn nhất của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam năm 2021 
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Khảo sát người tiêu dùng của Vietnam Report cho thấy trong bối cảnh hiện nay, 

dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, thì trước khi mua bảo hiểm, 75,7% khách 

hàng đã sử dụng công cụ kỹ thuật số để đưa ra quyết định mua sản phẩm bảo hiểm hay 

không. 

3.1.2. Những thách thức 

Mặc dù bối cảnh năm 2021 mở ra những thuận lợi như trên, các doanh nghiệp bảo 

hiểm cũng phải đối mặt với khá nhiều thách thức, trong đó nổi bật lên 4 thách thức chính 

là  

(1) Cạnh tranh trong ngành càng gia tăng 

(2) Rủi ro từ yếu tố thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh; 

(3) Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao 

(4) Hạ tầng Công nghệ thông tin bất cập. 

Tỷ lệ cụ thể như sau: 

 

Nguồn: Vietnam Report (2021) 

Hình 4:  Top 4 thách thức lớn nhất mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng trong 

thời gian tới 

3.2. Các giải pháp đề xuất 

Trong những năm vừa qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam dù tăng trưởng ổn định 

nhưng quy mô vẫn còn nhỏ so với tiềm năng sẵn có. Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên 

GDP hiện nay mới chỉ đạt mức 3,07%, thấp hơn so với mức trung bình của châu Á 



 

75 

(5,37%) và mức trung bình thế giới (6,3%). Vì vậy, vẫn còn những điều cần cải thiện để 

nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành bảo hiểm.  

Từ những thực trạng trên, nghiên cứu xin đề xuất một số giải pháp để góp phần phát 

triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid19 vẫn còn 

tác động đáng kể đến nền kinh tế. Cụ thể như sau:  

- Nhà nước, Bộ Tài chính cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, sớm trình 

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm đã sửa đổi, cũng như xây dựng các nghị 

định, thông tư hướng dẫn thi hành.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm. Ý thức người dân là yếu tố rất quan trọng 

cho ngành bảo hiểm. Nhà nước và cơ quan chủ quản ngành bảo hiểm, cũng như các doanh 

nghiệp bảo hiểm cần hướng dẫn cụ thể cho người dân nắm rõ những lợi ích và vai trò to 

lớn của bảo hiểm trong giai đoạn hiện nay, là sự dự phòng cần thiết cho sức khỏe của các 

cá nhân, hộ gia đình trong bối cảnh Covid19 hiện nay. 

- Cơ quan Nhà nước nên sớm ban hành các giải pháp chính sách hỗ trợ cho doanh 

nghiệp bảo hiểm, nhất là khối trong nước, trong bối cảnh không thể khắc phục một sớm 

một chiều các tác động của dịch bệnh Covid lên nền kinh tế quốc gia. 

- Tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử 

phạt hành chính. Nâng cao các hình phạt để mang tính răn đe với các hành vi trục lợi từ 

bảo hiểm. 

- Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu 

cho thị trường bảo hiểm. Theo cùng đà phát triển của cuộc cách cách mạng công nghệ 

4.0, doanh nghiệp cần phát triển và số hóa các kênh phân phối bảo hiểm theo kịp với sự 

phát triển tiên tiến của thế giới. 

- Các công ty cần kiểm soát tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm sát sao hơn. Nên chăng 

Toàn ngành cần quản lý tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của các công ty tương 

tự như cách ngành ngân hàng quản lý nợ xấu. Ngân hàng nào, chi nhánh nào để cho tỷ lệ 

nợ xấu tăng cao, không xử lý được nợ xấu, hay quản lý nợ xấu không tốt thì không cho 

tăng trưởng tín dụng. 

- Bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm cần nâng cao tính minh bạch thông tin của 

mình, nhất là các doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán. 

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực và chất lượng 

đội ngũ, nhất là các chuyên viên trình độ cao luôn là nhu cầu bức thiết của ngành bảo 

hiểm. Để săn tìm được đội ngũ chất lượng cao, cần tăng cường vai trò của các hội nghề 

nghiệp, các đầu mối nhân sự của toàn thị trường, cầu nối với các cơ quan có liên quan. 

 



 

76 

Tài liệu tham khảo 

Bệnh viện Bạch Mai (2020). “Phân biệt giữa nhiễm virus corona và cảm cúm, cảm lạnh”. 

Website bệnh viện Bạch Mai, truy cập tại http://bachmai.gov.vn/tin-tuc-va-su-

kien/y-hoc-thuong-thuc-menuleft-32/6010-infographics-phan-biet-giua-nhiem-

virus-corona-va-cam-cum-cam-lanh.html vào ngày 06/03/2021 

Chung Thanh Phong (2020). “Covid-19 ảnh hưởng thế nào tới ngành bảo hiểm nhân 

thọ?”. Thời báo Tài chính Việt Nam, truy cập tại 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2020-09-13/covid-19-

anh-huong-the-nao-toi-nganh-bao-hiem-nhan-tho-92201.aspx vào ngày 

06/03/2021 

Duy Thái (2021). “Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021: Giữ tăng trưởng cao, chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp tốt”. Thời báo Tài chính Việt Nam, truy cập tại 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2021-02-18/thi-truong-

bao-hiem-viet-nam-nam-2021-giu-tang-truong-cao-chinh-sach-ho-tro-doanh-

nghiep-tot-99941.aspx vào ngày 06/03/2021 

Mai Ca (2020). “Tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam sẽ ít hơn các 

nước khác?”. Tạp chí Tài chính Việt Nam, truy cập tại 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/tac-dong-cua-covid19-doi-voi-nen-

kinh-te-viet-nam-se-it-hon-cac-nuoc-khac-321629.html vào ngày 06/03/2021 

VietnamReport (2020). “Năm 2020, thị trường bảo hiểm dự báo tăng trưởng trên 20%”. 

Tạp chí Tài chính Việt Nam, truy cập tại https://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/nam-

2020-thi-truong-bao-hiem-du-bao-tang-truong-tren-20-325559.html vào ngày 

06/03/2021  

 

  



 

77 

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG  

BẢO HIỂM NHÂN THỌ TRONG BỐI CẢNH BÙNG PHÁT DỊCH 
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Tóm tắt  

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, thị trường bảo hiểm nói chung và thị 

trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức 

nghiêm trọng. Bởi đại dịch COVID-19 đã thay đổi căn bản nhận thức của người tiêu dùng 

về vai trò và giá trị của bảo hiểm nhân thọ và làm đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu dùng 

BHNT của người dân. Bằng phương pháp khảo sát thực tế kết hợp với phương pháp điều 

tra các tài liệu thứ cấp, bài viết phân tích: 1) Thực trạng nhận thức của người tiêu dùng 

BHNT trong bối cảnh tác động dịch COVID-19; 2) Những vấn đề đặt ra trong việc nâng 

cao nhận thức của người tiêu dùng về vai trò và giá trị của BHNT. Trên cơ sở đó, bài viết 

đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về vai trò và giá trị của BHNT. 

Abstract  

In the context of epidemic COVID-19 raging, the insurance market in general and the life 

insurance market in particular are facing many serious challenges.  Because the COVID-

19 epidemic has fundamentally changed consumers' perceptions of the role and value of 

life insurance and disrupted the supply chain of consumers for life insurance.  By the 

method of practical survey combined with methods of investigating secondary 

documents, analytical articles: 1) The status of perceptions of consumers of life care 

disease in the context of epidemic effects COVID-19;  2) Issues posed in raising 

consumer awareness about the role and values of life insurance.  On that basis, the article 

proposes solutions to raise consumer awareness about the role and values of life 

insurance. 

Từ khóa: Bảo hiểm nhân thọ, Covid – 19, Người tiêu dùng  

Keywords: Covid - 19, Consumers, Life Insurance 

1. Giới thiệu  

Những năm gần đây, thị trường BHNT thực sự nở rộ tại các nước đang phát triển 

như Việt Nam và mang lại nhiều lợi ích to lớn đối với người tiêu dùng như góp phần ổn 

định cuộc sống, tạo sự an tâm về sức khỏe trong các trường hợp rủi ro như bị tử vong hay 
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thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, thực hiện các kế hoạch tương lai (Hàng, 2019)...Với ý 

nghĩa to lớn như thế nhưng tỷ lệ dân số tham gia BHNT của nước ta còn ít, chỉ khoảng 

8,5% trong tổng số hơn 90 triệu người dân Việt Nam (Thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm 

Việt Nam, 2019). Như vậy, lượng khách hàng tham gia bảo hiểm còn khá khiêm tốn, vẫn 

chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của thị trường. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng 

trên do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 khiến người tiêu dùng chưa nhận thức được tầm 

quan trọng của việc tham gia BHNT. Do đó, phân tích ảnh hưởng của dịch Covid – 19 

đến nhận thức của người tiêu dùng BHNT là cần thiết để giúp các công ty BHNT xây 

dựng chiến lược sản phẩm, nguồn nhân lực và các chính sách thị trường, góp phần phát 

triển thị trường BHNT tại Việt Nam thời gian tới. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1.  Nhận thức của người tiêu dùng 

Hiện nay, có rất nhiều định nghĩa khác nhau về nhận thức, tuy nhiên chúng ta sẽ 

tìm hiểu khái niệm được nhiều người chia sẻ nhất.  

Trên thế giới, theo quan điểm triết học Mác-Lênin cho rằng nhận thức được định 

nghĩa là quá trình phản ánh biện chứng hiện thực khách quan vào trong bộ óc của con 

người, có tính tích cực, năng động, sáng tạo, trên cơ sở thực tiễn. Theo Wikipedia nhận 

thức (tiếng Anh: cognition) là hành động hay quá trình tiếp thu kiến thức và những am 

hiểu thông qua suy nghĩ, kinh nghiệm và giác quan, bao gồm các qui trình như là tri thức, 

sự chú ý, trí nhớ, sự đánh giá, sự ước lượng, sự lí luận, sự tính toán, việc giải quyết vấn 

đề, việc đưa ra quyết định, sự lĩnh hội và việc sử dụng ngôn ngữ. Theo tác giả Ally và 

Bacon (1994) cho biết “Nhận thức liên quan đến sự tìm hiểu những quá trình mà ngang 

qua đó chúng ta giải thích và tổ chức các thông tin cảm giác để có được kinh nghiệm của 

chúng ta về sự vật và mối quan hệ của các sự vật”. Đến năm 2008, tác giả Walters người 

Mỹ cho rằng: “Nhận thức là toàn bộ quá trình mà qua đó một cá nhân ý thức về môi 

trường và giải thích nó để nó phù hợp với khung tham chiếu nhận thức của người ấy” 

(Lam, Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu 

thụ thịt tại thị xã Hương Thủy, 2016)… 

Ở Việt Nam, theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, nhận thức là quá trình biện chứng 

của sự phản ánh thế giới khách quan trong ý thức con người, nhờ đó con người tư duy và 

không ngừng tiến đến gần khách thể. Năm 2010 tác giả Vũ Huy Thông cho rằng: “Nhận 

thức là tập hợp những thông tin được thu thập, xử lý, lưu trữ trong bộ nhớ. Lượng thông 

tin càng nhiều, được tổ chức càng hợp lý, khách hàng càng có khả năng đưa ra quyết định 

đúng đắn, khi đó trình độ nhận thức của khách hàng càng cao (Lam, Nghiên cứu nhận 

thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại thị xã Hương 

Thủy, 2016). 

Dựa vào đó, các lý thuyết về nhận thức của người tiêu dùng đã được xây dựng, ứng 
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dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Những lý thuyết điển hình có thể đề cập tới của 

LeonSchiffman & các tác giả (2001) về quá trình ra quyết định của người tiêu dùng; Philip 

Kotler (2000) về tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng hay thuyết hành động hợp 

lý TRA (Ajzen và Fishbein, 1975)... (Anh & Mạnh, 2019). Như vậy, chúng ta có thể hiểu 

được định nghĩa nhận thức của người tiêu dùng là tập hợp các thông tin được người tiêu 

dùng thu thập, xử lý và lưu trữ trong bộ nhớ. Những thông tin trên thị trường để đánh giá 

vai trò và giá trị của sản phẩm mà người tiêu dùng sử dụng quan tâm. 

Từ căn cứ trên, chúng tôi thấy rằng: Nhận thức của người tiêu dùng bảo hiểm nhân 

thọ là tập hợp những thông tin về bảo hiểm nhân thọ được người tiêu dùng thu thập, xử 

lý và lưu trữ trong bộ nhớ, từ đó đưa gia đánh giá về vai trò và giá trị của sản phẩm bảo 

hiểm nhân thọ. 

2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

Bằng phương pháp khảo sát thực tế tại các tỉnh/ thành phố Hà Nội, Hải Dương, 

Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh... chịu ảnh hưởng lớn của dịch covid-19 năm 2021, tổng 

số phiếu điều tra là 286 phiếu, với nội dung nhận thức của người tiêu dùng BHNT trong 

bối cảnh bùng phát dịch Covid-19. Đồng thời kết hợp với phương pháp điều tra các tài 

liệu thứ cấp, bài viết phân tích thực trạng nhận thức của người tiêu dùng về vai trò và giá 

trị BHNT trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

3. Kết quả và thảo luận  

Dựa vào kết quả các phiếu điều tra, từ đó tiến hành phân tích, đánh giá, tổng hợp, 

chúng tôi nhận thấy thực trạng nhận thức của người tiêu dùng BHNT trước ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 như dưới đây. 

3.1.  Nhận thức của người tiêu dùng bảo hiểm nhân thọ trước tác động dịch 

Covid-19 

Theo số liệu khảo sát thu thập được, trong số 286 ý kiến trả lời về tác động của dịch 

bệnh Covid-19 tới nhận thức người tiêu dùng bảo hiểm nhân thọ có đến 79,9% đánh giá 

ở mức “có thay đổi” tạo sự an tâm cho sức khỏe và có 65,2% đánh giá “có thay đổi” về 

ổn định cuộc sống và cũng ở mức độ này có 56,9% đánh giá “có thay đổi” về thực hiện 

các kế hoạch tương lai. 
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Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm khảo sát, 2021 

Biểu đồ 1: Tác động dịch Covid-19 tới nhận thức người tiêu dùng bảo hiểm nhân thọ 

Như vậy, trước ảnh hưởng của Covid-19 nhận thức của người tiêu dùng về vai trò 

và giá trị của bảo hiểm nhân thọ ngày càng được nâng cao. Bảo hiểm nhân thọ đã tạo sự 

an tâm về sức khỏe cho người tiêu dùng, mang đến sự ổn định cuộc sống, giúp người tiêu 

dùng có thể thực hiện được các kế hoạch tương lai, do đó nhiều người đã quan tâm đến 

lĩnh vực này. Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chỉ tính riêng 6 tháng đầu 

năm 2019, có hơn 1,2 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được ký kết, nâng số lượng hợp 

đồng đang khai thác lên 9,3 triệu hồ sơ (Linh, 2019). Tuy nhiên, tỉ lệ không thay đổi, 

không biết/ không trả lời về nội dung ổn định cuộc sống và thực hiện các kế hoạch tương 

lai vẫn ở mức cao. Cụ thể số phiếu trả lời không ổn định cuộc sống (56 phiếu, đạt 15,9%) 

và không biết/ không trả lời (34 phiếu, đạt 11,6%) còn số phiếu trả lời không thực hiện 

các kế hoạch tương lai (57 phiếu, đạt 19,8%) và không biết/ không trả lời (31 phiếu, đạt 

10,8%). Như vậy, có thể khẳng định, trước ảnh hưởng của dịch covid-19 còn bộ phận 

không nhỏ người tiêu dùng chưa nhận thức đúng về vai trò và giá trị của bảo hiểm nhân 

thọ cho nên tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm vẫn còn thấp. Thực tế, theo thống kê của Hiệp 

hội Bảo hiểm Việt Nam thị trường Việt Nam gần 100 triệu dân mà chỉ có 8,5 dân số có 

bảo hiểm, trong đó nhiều khách hàng sở hữu trên hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 

Trong số 286 phiếu có 76,0% phiếu trả lời có nhận thức được vai trò và giá trị bảo 

hiểm nhân thọ qua Tivi/ radio; 62,9 % phiếu trả lời có nhận thức được vai trò và giá trị 

bảo hiểm nhân thọ qua Sách, báo, tạp chí; 79,6 % phiếu trả lời có nhận thức được vai trò 

và giá trị bảo hiểm nhân thọ qua tư vấn bán hàng; 80,5 % phiếu trả lời có nhận thức được 

vai trò và giá trị bảo hiểm nhân thọ qua hội thảo; 86,6 % phiếu trả lời có có nhận thức 

được vai trò và giá trị bảo hiểm nhân thọ qua mạng internet. Tuy nhiên, còn 16,8% phiếu 

trả lời không biết vai trò và giá trị bảo hiểm nhân thọ qua Tivi/ radio; 12,3% phiếu trả lời 

không biết vai trò và giá trị bảo hiểm nhân thọ qua Sách, báo, tạp chí; 5,1 % phiếu trả lời 

không biết vai trò và giá trị bảo hiểm nhân thọ qua Hội thảo (Bảng 1). Nguyên nhân là do 

ảnh hưởng dịch covid-19 người tiêu dùng ít tiếp xúc các thông tin về bảo hiểm nhân thọ 

trên Tivi/ radio, Sách, báo, tạp chí và do các địa phương Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, 

TP. Hồ Chí Minh... thực hiện giãn cách xã hội nên ít tổ chức hội thảo hay tư vấn trực tiếp. 
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Như tỉnh TP. Hà Nội mức độ nhận thức về bảo hiểm nhân thọ của người tiêu dùng hiện 

chưa cao, có sự chênh lệch giữa khu vực nội thành và ngoại thành, tỷ lệ người tiêu dùng 

về bảo hiểm nhân thọ ở các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng… cao hơn các 

khu vực khác; thấp nhất thuộc huyện Mỹ Đức. 

Bảng 1. Nhận thức của người tiêu dùng bảo hiểm nhân thọ dưới tác động dịch 

Covid-19 

Đơn vị: % 

Nhận thức về 

BHNT 

Có 

biết 

Có biết nhưng 

không liên quan 
Không 

Không biết/ 

không trả lời 

Tivi/ radio 

Sách, báo, tạp chí 

Tư vấn bán hàng 

Hội thảo 

Internet 

76,0 

62,9 

79,6 

80,5 

86,6 

4,9 

18,3 

14,0 

10,9 

7,9 

16,8 

12,3 

4,0 

5,1 

2,3 

2,3 

6,5 

2,4 

3,5 

3,2 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm khảo sát, 2021. 

Theo kết quả ước lượng mô hình logistic về tác động dịch covid-19 đến hoạt động 

sản xuất nông nghiệp của người tiêu dùng bảo hiểm gây thiệt hại gấp 1,957 lần so với 

trước đây. Khác biệt trên có ý nghĩa thống kê p < 0,01 tương ứng với 99% khoảng tin cậy 

(Odds Ratio = 1,957, 99%). Kết quả khảo sát cho thấy thiệt hại về sản xuất nông nghiệp 

bao gồm ảnh hưởng đến lúa, hoa màu và cây trồng khác chiếm tỉ lệ thiệt hại cao hơn. Cụ 

thể, thiệt hại về lúa, hoa màu, cây trồng khác có 89,9% ý kiến đánh giá “có thiệt hại” dù 

ít hay nhiều và 76,9% ý kiến đồng ý có thiệt hại về chăn nuôi. Minh chứng theo đánh giá 

của người tiêu dùng BHNT tỉnh Hải Dương nhiều diện tích rau màu đến kỳ thu hoạch 

nhưng thương lái không về cân mua do Hải Dương đang thực hiện cách ly xã hội toàn 

tỉnh. Đặc biệt, tại Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hiện có khoảng 116ha rau các loại với 

sản lượng khoảng 4.400 tấn (bắp cải, su hào, súp lơ, rau gia vị...) do dịch COVID-19, việc 

tiêu thụ rất khó khăn. Ông Phạm Văn Xô, trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ 

cho biết 7 sào su hào gia đình ông trồng đã quá ngày thu hoạch mà không có thương lái 

về thu mua (Minh, 2021). Tỉnh Quảng Ninh, các loại rau màu như khoai tây, ngô, rau các 

loại cũng đang vào vụ thu hoạch với sản lượng ước khoảng 30.000 tấn, nhưng thị trường 

truyền thống đối với sản phẩm nông nghiệp bị ngưng trệ, giá nông sản giảm khoảng 10 

đến 20% so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Điều này, gây ảnh hưởng 

rất lớn đời sống và nhu cầu tiêu dùng bảo hiểm nhân thọ của người dân trong vùng có 

dịch (Thọ, 2021). Theo đó, dịch Covid-19 tác động xấu đến hoạt động sản xuất nông 

nghiệp của người tiêu dùng bảo hiểm thời gian qua. 
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Bảng 2. Kết quả ước lượng mô hình logistic về tác động dịch Covid-19 đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của người tiêu dùng bảo hiểm 

Biến số độc lập nguồn thu nhập OddsRatio Mức ý nghĩa (p) 

Sản xuất nông nghiệp  

Hoạt động chăn nuôi  

Hoạt động kinh doanh buôn bán  

Tiền công làm thuê hàng ngày  

Tiền cung cấp dịch vụ 

1,957 

0,829 

0,775 

0,003 

0,030 

0,001 

0,000 

0,04 

0,003 

0,015 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm khảo sát, 2021. 

Tóm lại, bên cạnh việc tiếp nhận nguồn thông tin rộng rãi về BHNT nhưng trước 

ảnh hưởng của dịch covid-19 nhận thức của người tiêu dùng ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng 

Ninh, TP. Hồ Chí Minh... còn không ít hạn chế, thiếu sót và và đem đến những điều không 

mong đợi. Việc triển khai tổ chức hội thảo ở một số địa phương chưa hiệu quả; nhiều hoạt 

động tuyên truyền qua Tivi/ radio, sách, báo, tạp chí hiệu quả thấp, còn hạn chế; chương 

trình tư vấn bán hàng nhằm tuyên truyền nhận thức cho người tiêu dùng về vai trò và giá 

trị của bảo hiểm nhân thọ trong bối cảnh tác động dịch covid-19 ở Hà Nội, Hải Dương, 

Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh... thiếu thường xuyên, thiếu chặt chẽ và chưa đồng bộ. 

3.2. Những vấn đề đặt ra trong nâng cao nhận thức người tiêu dùng bảo hiểm 

nhân thọ. 

Do các địa phương thực hiện cách ly và giãn cách toàn xã hội nên người tiêu dùng 

BHNT không có cơ hội tham gia hội họp, các chương trình tư vấn bán hàng, nên dẫn đến 

tình trạng người tiêu dùng BHNT ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh... 

chưa thích ứng và chưa nhận thức đúng về lợi ích của BHTN trong bối cảnh tác động dịch 

covid-19. 

Tư duy, nhận thức của người tiêu dùng BHNT trong bối cảnh tác động dịch covid-

19 còn lệch lạc, phiến diện, chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHNT.  

Các doanh nghiệp BHNT ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh... 

thiếu những quyết sách phù hợp, mềm dẻo ứng phó và thích nghi trước tác động tiêu cực 

của dịch covid-19. Chưa có chính sách pháp luật về hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, 

kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch covid-19 nên làm đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu dùng 

BHNT của người dân. 

Các thông tin về BHNT trên Tivi/ radio, sách, báo, tạp chí rất quan trọng nhưng ít 

được người tiêu dùng chú ý, do người tiêu dùng BHNT ít tiếp xúc với các phương tiện 

trên, mặt khác là do các doanh nghiệp ít tổ chức hội họp hay chương trình tư vấn BHNT 
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cho người tiêu dùng nắm bắt.  

Cơ chế điều phối thực hiện nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng BHNT trước 

tác động tiêu cực của dịch covid-19 ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí 

Minh... thiếu thường xuyên, thiếu chặt chẽ. 

Nhận thức đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn bán hàng về nâng cao nhận thức cho 

người tiêu dùng BHNT trước tác động của covid-19 ở các địa phương chưa đồng bộ. 

4. Kết luận và Khuyến nghị giải pháp 

Nghiên cứu cho thấy trong bối cảnh tác động dịch Covid-19 nhận thức của người 

tiêu dùng đã thay đổi và nhận thức đúng lợi ích của BHNT trong 3 nội dung: ổn định cuộc 

sống, tạo sự an tâm về sức khỏe, góp phần thực hiện các kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, 

vẫn còn nhiều người tiêu dùng chưa nhận thức đúng về vai trò và giá trị của BHNT cho 

nên tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm vẫn còn thấp. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tác động của dịch Covid-19 đến nhận thức của người 

tiêu dùng BHNT phù hợp với giả thuyết nghiên cứu. Điều này cho thấy người tiêu dùng 

chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của BHNT trong bối cảnh tác động dịch Covid-

19. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp BHNT phải đưa ra những chính sách kinh doanh 

phù hợp nhằm phát triển thị trường BHNT tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, TP. Hồ 

Chí Minh... 

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nhận thức của người tiêu dùng có tác động 

quan trọng đến quyết định tham gia BHNT. Điều này có tác động tích cực trong việc xây 

dựng phát triển chương trình tư vấn trong các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ… 

Do vậy, để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng BHNT trong bối cảnh tác động 

của covid-19 là vấn đề có tính bức thiết và đầy thách thức. Do vậy, các doanh nghiệp 

BHNT phải nhận rõ được ảnh hưởng tiêu cực của dịch covid-19 đối với thị trường bảo 

hiểm nhân thọ và phải thực hiện các giải pháp sau: 

Tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng tác động của dịch covid-19 đến thị trường 

BHNT để có ý tưởng tốt, tận dụng hiệu quả các ứng dụng công nghệ hiện đại như phát 

triển mạng lưới bán hàng online, qua mạng xã hội, sử dụng trí tuệ nhân tạo để thẩm định, 

chi trả quyền lợi bảo hiểm… để người tiêu dùng hiểu được lợi ích của BHNT, sẽ có được 

hàng ngàn, hàng triệu khách hàng. 

Sau cách ly và giãn cách xã hội tiếp tục truyền thông với hình thức đa dạng, linh 

hoạt nhằm nâng cao nhận thức người tiêu dùng BHNT sau tác động của covid-19. Đồng 

thời, tổ chức các hội thảo, các chương trình tư vấn để người tiêu dùng nắm bắt các lợi ích 

của BHNT. 

Các doanh nghiệp BHNT phải có chính sách pháp luật để hỗ trợ người tiêu dùng 

phát triển sản xuất, kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch covid-19 để không làm đứt gãy 
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chuỗi cung ứng tiêu dùng BHNT. 

Làm tốt công tác dự báo ảnh hưởng tiêu cực của dịch covid-19 đến thị trường 

BHNT, để có những quyết sách phù hợp, mềm dẻo ứng phó và thích nghi với dịch covid-

19. Có như vậy người tiêu dùng BHNT mới nhận thức đầy đủ về lợi ích của BHNT trong 

bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid-19.../. 
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Tóm tắt  

Mục tiêu của bài báo nghiên cứu hoạt động ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Việt Nam 

và các giải pháp phát triển ngành BHNT Việt Nam trong giai đoạn dịch Covid-19. Thị 

phần của doanh thu phí BHNT khai thác mới sẽ phản ảnh bức tranh về thị trường BHNT 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho rằng, doanh thu phí khai thác mới năm 2020 ước đạt 

40.964 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2019. Top 3 công ty đứng đầu vẫn là: Bảo Việt 

Nhân thọ, Prudential và Manulife về doanh thu phí BHNT toàn thị trường bao gồm doanh 

thu khai thác mới và phí định kỳ của những hợp đồng khai thác các năm trước. Các doanh 

nghiệp cũng tăng cường đầu tư công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh khai thác 

bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ để người dân có cơ hội tiếp cận các sản phẩm nếu nhiễm 

dịch Covid-19. Qua phân tích, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp phát triển ngành 

bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.  

Abstract  

The purpose of this research is Vietnam's life insurance industry activities and providing 

solutions to develop Vietnam's life insurance industry in the Covid-19 situation. The 

market share of the new life insurance premium will reflect the picture of the Vietnamese 

life insurance market. Research results show that the revenue from new insurance 

contracts in 2020 is estimated at 40,964 billion VND, an increase of 18.9% compared to 

2019. The top 3 companies are: Bao Viet Life insurance company, Prudential and 

Manulife in terms of sales, and life insurance premium of new contracts and periodical 

premium of old contracts in previous years. Enterprises also increase investment in 

information technology and digital transformation to improve service quality and 

customer experience. Enterprises have promoted the exploitation of health care insurance 

so that people can have access to products if infected with Covid-19 epidemic. Through 

analysis, we propose solutions to develop the life insurance industry in Vietnam. 

Từ khóa: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ, Doanh thu phí khai thác mới, Dịch 

COVID- 19, Thị phần của công ty bảo hiểm. 

Keywords: Life insurance, Bao Viet Life Insurance, Premium from new exploration, 

COVID-19 pandemic, Market share of insurance company. 



 

86 

1. Giới thiệu   

Trong xu hướng kinh tế- xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày được 

nâng cao thì nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao và càng gia tăng về mọi mặt. Đặc biệt, nhu 

cầu về sức khoẻ, an toàn trong cuộc sống và tài sản… Bảo hiểm đã góp phần thực hiện 

các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn sức 

khoẻ cho người dân với các chính sách bảo hiểm thí điểm vì mục tiêu an sinh xã hội như 

bảo hiểm nhân thọ với đại dịch SAR COV-2, nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản…Một số 

chính sách bảo hiểm thiên tai đang được triển khai nghiên cứu sẽ có ý nghĩa quan trọng 

trong thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đối khí hậu... 

Với mục đích mang lại cảm giác an toàn, cụ thể là sự bảo vệ tài chính cho những 

rủi ro bất ngờ, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đã ra đời. Ngành Bảo hiểm đã và 

đang góp phần bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội. Hiện nay, khoảng 11,6 triệu 

người tham gia BHNT, tương đương 12% dân số; trên 12 triệu học sinh được bảo hiểm 

sức khỏe, tai nạn; 18 triệu lượt khách được bảo hiểm hàng không; trên 12 triệu lượt khách 

được bảo hiểm tai nạn đường sắt; 1.620 triệu lượt khách được bảo hiểm tai nạn hành 

khách vận chuyển đường bộ. Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 

ước đạt 184.662 tỷ đồng (tăng 15% so với 2019). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh 

vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ đồng (tăng 8% so với 2029), lĩnh vực bảo hiểm nhân 

thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng (tăng 19,6%).  

Cuối năm 2019, sự bùng phát của coronavirus mới (COVID-19) là mối quan tâm 

lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, kinh tế, giao thông vận tải 

trong nước cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam là một quốc gia 

thuộc khu vực Đông Nam Á và có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc nên cũng bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng từ đại dịch lần này. Tuy nhiên, theo Ông Larry Madge Tổng Giám 

đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam, cho rằng: “Nền kinh tế Việt Nam đã 

tăng trưởng khoảng 6-7% những năm gần đây và có xu hướng tiếp tục tăng trưởng mạnh 

trong giai đoạn tiếp theo. Việt Nam đã thực hiện rất tốt trong việc kiểm soát dịch Covid-

19 cũng như là nền kinh tế. Hơn nữa, hiện đóng góp từ thị trường bảo hiểm Việt Nam chỉ 

chiếm 1,4% GDP, trong khi mức trung bình toàn cầu là 3,4%... nên chúng tôi có thể kỳ 

vọng trong nhiều năm về sau, tăng trưởng từ ngành bảo hiểm sẽ cao hơn tăng trưởng 

GDP.” 

Trước tình hình đại dịch Covid-19, tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ đặt việc 

phòng, chống, kiểm soát dịch, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân là nhiệm vụ ưu 

tiên, quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó thực hiện đồng thời nhiều biện pháp tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch duy trì hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. 

Do đó, mục tiêu của bài báo nghiên cứu tác động Covid-19 ảnh hưởng thế nào tới 



 

87 

ngành bảo hiểm nhân thọ qua thị phần của doanh thu phí BHNT khai thác mới, doanh thu 

phí khai thác mới và các giải pháp phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. 

2. Tổng quan lý thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu     

2.1. Bảo hiểm nhân thọ là gì? 

Lý thuyết về BHNT được xây dựng trên cơ sở kế thừa lý thuyết tối ưu hóa hữu dụng 

của cá nhân trong điều kiện không chắc chắn; nên về bản chất của bảo hiểm nhân thọ là 

cách thức dự phòng tài chính an toàn cho tương lai với mục đích thay thế nguồn thu nhập 

khi người tham gia gặp rủi ro bất trắc (quyền lợi BHNT). 

Theo quy định tại khoản 12 Điều 3, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2020 quy định: 

BHNT là sự cam kết giữa công ty bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm mà trong đó 

công ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm (số tiền bảo hiểm) cho người tham 

gia khi người tham gia có những sự kiện đã định trước còn người tham gia bảo hiểm có 

trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn. Ví dụ:  bảo hiểm sức khỏe… 

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của các công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ con người 

trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng. Đơn giản là người tham 

gia thỏa thuận và ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm về việc sẽ đóng đúng 

những khoản phí đều đặn vào quỹ dự trữ tài chính do công ty bảo hiểm quản lý để được 

chi trả số tiền nhất định khi không may gặp rủi ro hoặc đến thời điểm đáo hạn. 

Bảo hiểm nhân thọ được hiểu như một sự đảm bảo, bảo vệ tài chính, một hình 

thức tiết kiệm và mang tính chất tương hỗ. Do đó đây là kênh duy nhất kết hợp được bảo 

vệ tài chính, tiết kiệm có kỷ luật, đầu tư an toàn, giáo dục cho con cái. 

Theo Ông Phùng Đắc Lộc, cựu Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã nhận 

định: “BHNT là loại bảo hiểm thực hiện các cam kết của người bảo hiểm và người tham 

gia bảo hiểm liên quan đến sự sống hoặc cái chết của người được bảo hiểm hoặc cho 

chính người tham gia bảo hiểm”.  

 Tại Việt Nam, BHNT được hiểu theo hai phương diện: pháp lý và kỹ thuật (Hiệp 

hộI bảo hiểm Việt Nam, 2011):  

- Về mặt pháp lý: BHNT là bản hợp đồng, trong đó để nhận được phí bảo hiểm của 

người tham gia bảo hiểm (người ký kết hợp đồng) thì người bảo hiểm cam kết sẽ trả cho 

một người hay nhiều người thụ hưởng bảo hiểm một số tiền nhất định hoặc những khoản 

trợ cấp định kỳ trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hay người được bảo 

hiểm sống đến một thời điểm ghi rõ trên hợp đồng.  

- Về mặt kỹ thuật: BHNT là nghiệp vụ bao hàm những cam kết mà sự thi hành 

những cam kết này thuộc chủ yếu vào tuổi thọ của con người.  

Tại Việt Nam, vào năm 1987, công ty Bảo Việt đã lập đề án “BHNT và việc vận 

https://www.manulife.com.vn/vi/bao-hiem-nhan-tho.html
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dụng vào Việt Nam”, nhưng vào lúc đó điều kiện đất nước còn gặp nhiều khó khăn và thu 

nhập của người dân còn thấp và chưa có những quy định mang tính chất pháp lý để điều 

chỉnh mối quan hệ giữa công ty bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Đến năm 1990, 

Bộ Tài chính cho phép công ty Bảo Việt triển khai dịch vụ “Bảo hiểm sinh mạng con 

người thời hạn 1 năm” và loại hình bảo hiểm này chủ yếu đáp ứng nhu cầu cho những 

người lớn tuổi. Nhằm đáp ứng những yêu cầu về quản lý quỹ bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài 

chính ban hành Quyết định số 568/QĐ/TCCB ngày 22/6/1996 thành lập công ty BHNT 

trực thuộc Bảo Việt. Đây được xem là thời điểm đánh dấu bước ngoặt phát triển của ngành 

bảo hiểm Việt Nam (Bộ Tài chính, 1996).  

Hình thức BHNT có 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ cơ bản là bảo hiểm sinh kỳ, bảo 

hiểm tử kỳ, và bảo hiểm hổn hợp, theo đó các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các công 

ty bảo hiểm đều xuất phát từ 3 loại này. Bảo hiểm nhân thọ ra đời và phát triển hơn 25 

năm tại Việt Nam và có rất nhiều gói sản phẩm ra đời để đáp ứng những nhu cầu khác 

nhau của khách hàng. Song tổng quát thì bảo hiểm nhân thọ được chia thành 2 nhóm 

chính sau: bảo hiểm nhân thọ truyền thống, bảo hiểm nhân thọ liên kết chung. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam đã phát hiện và nhấn mạnh sự ảnh 

hưởng của các yếu tố cốt lõi – nhân khẩu học và đặc điểm kinh tế của cá nhân đến hành 

vi tham gia hợp đồng BHNT. Theo nghiên cứu Wang (2010), Shiferaw (2017) cho rằng 

yếu tố giới tính thể hiện tương quan tích cực đến quyết định tham gia BHNT, theo đó phụ 

nữ có xu hướng quan tâm và tham gia hợp đồng BHNT nhiều hơn so với nam giới. Ngoài 

ra, độ tuổi, tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn cũng được xem là những yếu tố quan 

trọng có ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHNT của cá nhân hay không, kể cả đối với 

bên cung cấp dịch vụ BHNT (Li, 2008; Ćurak & cộng sự, 2013; Shiferaw, 2017). Ngoài 

ra, sự tác động của yếu tố môi trường xã hội như truyền thông, tư vấn từ những doanh 

nghiệp bảo hiểm, tác động của đồng nghiệp,... được xem như yếu tố tham chiếu ảnh hưởng 

phần nào đến quyết định tham gia BHNT của cá nhân (Beck & Webb, 2003). Theo quan 

điểm dưới góc độ tài chính, người tham gia BHNT như là một nhà đầu tư cho nên họ sẽ 

xem xét nên tham gia hợp đồng BHNT hay đầu tư vào một dự án nào đó như kinh doanh 

bất động sản, mua trái phiếu, cổ phiếu,... nhằm có được một khoản thu nhập kỳ vọng 

trong tương lai (Li, 2008). Tại Việt Nam đã cho thấy có sự tương đồng của các nhóm 

nhân tố cá nhân, gia đình và xã hộI ảnh hưởng đến quyết định tham gia cũng như lựa chọn 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BHNT để thực hiện hợp đồng BHNT (Vương Quốc Duy, 

2016; Lê Long Hậu, 2017; Nguyễn Hoài Trâm Anh, 2017).  

Tóm lại, các nghiên cứu cho rằng yếu tố giới tính thể hiện tương quan tích cực đến 

quyết định tham gia BHNT, độ tuổi, tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn cũng được 

xem là những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHNT của cá 

nhân; yếu tố môi trường xã hội như truyền thông, tư vấn từ những doanh nghiệp bảo hiểm, 

tác động của đồng nghiệp,... được xem như yếu tố tham chiếu ảnh hưởng phần nào đến 
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quyết định tham gia BHNT; người tham gia BHNT luôn xem xét, phân tích nên tham gia 

hợp đồng BHNT hay đầu tư vào một dự án nào đó như kinh doanh bất động sản, mua trái 

phiếu, cổ phiếu,…nhóm nhân tố cá nhân, gia đình và xã hội ảnh hưởng đến quyết định 

tham gia cũng như lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BHNT. Do đó, các công ty 

BHNT cần xem xét tác động của các yếu tố trên để triển khai các sản phẩm BHNT đến 

khách hàng, tăng thị phần BHNT ở từng doanh nghiệp bảo hiểm. 

2.2. Những lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang đến cho người tham gia 

Khi tham gia BHNT, người tham gia BHNT luôn xem xét, phân tích nên tham gia hợp 

đồng BHNT với hình thức nào và có những lợi ích gì? Có 4 lợi ích của BHNT như sau: 

 

Nguồn: Nhóm Tác giả nghiên cứu 

Hình 1. Những lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang đến cho người tham gia 

 Là sản phẩm nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến sức 

khỏe, thân thể, tính mạng 

BHNT sẽ bảo vệ cho khách hàng trước những rủi ro về sức khỏe như nằm viện, cấp 

cứu, phẫu thuật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ, bệnh lý nghiêm trọng… 

bằng cách tiến hành chi trả theo điều khoản trong hợp đồng.  

Là sản phẩm nhằm bảo vệ 

con người trước những rủi ro 

liên quan đến sức khỏe, thân 

thể, tính mạng 

Là sự chuẩn bị tài 

chính vững vàng cho 

tuổi già vui khỏe, độc 

lập. 

 

Là hình thức tiết kiệm 

dài hạn và có kỷ luật; Là 

hình thức chia sẻ những 

điều không may mắn 

trong cuộc sống 

 

Lợi ích 

BHNT cho 

người tham 

gia 
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 Là hình thức tiết kiệm dài hạn và có kỷ luật 

Không giống như những hình thức tiết kiệm thông thường khác như gửi ngân hàng, 

mua vàng, USD… không mang lại lợi ích như mong muốn vì phòng ngừa rủi ro cho sức 

khoẻ. Do đó, bảo hiểm nhân thọ, giải pháp giúp tích lũy, tiết kiệm kỷ luật trong một thời 

gian dài và không ai vì “tùy hứng” mà hủy đi kế hoạch tài chính lâu dài, xây dựng tương 

lai vững vàng, ổn định cho bản thân và gia đình. 

 Là hình thức chia sẻ những điều không may mắn trong cuộc sống 

BHNT hoạt động theo nguyên tắc số đông bù số ít, chia sẻ những điều không may 

mắn trong cuộc sống. Bởi nhiều người cùng tham gia bảo hiểm, nhưng không phải tất cả 

đều gặp phải rủi ro. Và đơn vị bảo hiểm sẽ trích phần tiền từ quỹ rủi ro để chi trả quyền 

lợi cho người không may mắn. 

 Là sự chuẩn bị tài chính vững vàng cho tuổi già vui khỏe, độc lập 

Khi không gặp bất cứ rủi ro nào về sức khỏe, sống khỏe mạnh đến khi kết thúc hợp 

đồng, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được khoản tiền đáo hạn. Khi đó, khoản tài chính 

này sẽ giúp bạn thực hiện kế hoạch tương lai còn dang dở, an hưởng tuổi già độc lập, an 

nhàn, vui khỏe cùng con cháu. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được thực hiện trên phương pháp nghiên cứu định tính 

trên cơ sở thống kê mô tả, phân tích, so sánh, diễn giải, quy nạp, tổng hợp các số liệu từ 

Cục Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính và Hiệp Hội Bảo hiểm để thực hiện nghiên cứu, 

đạt các mục tiêu của bài báo. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Tổng quan về hoạt động ngành bảo hiểm Việt Nam trong thời gian qua 

Hiện tại, BHNT đang cung cấp cho khách hàng 50 sản phẩm các loại nhằm đáp ứng 

tốt nhất nhu cầu bảo vệ, đầu tư tài chính của người dân Việt Nam. Mạng lưới rộng khắp 

trên 63 tỉnh thành và hơn 300 điểm phục vụ khách hàng cũng là một ưu điểm vượt trội 

của Bảo Việt Nhân thọ. Có thể nói BHNT là doanh nghiệp duy nhất có trụ sở tại hầu hết 

khắp các mọi miền trên đất nước với lịch sử hoạt động lâu năm. 

Ngành bảo hiểm toàn cầu đã trở nên rất chuyên nghiệp với sự tư vấn chuyên nghiệp 

và sản phẩm phù hợp cho khách hàng, nên tỷ lệ duy trì rất tốt. Quyền lợi bảo hiểm cũng 

được chi trả nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp. Đây là lý do chính khiến ngành 

bảo hiểm toàn cầu không tăng trưởng chậm lại. Ngành bảo hiểm toàn cầu đã đi vào nề 

nếp, số hóa và tăng cường sử dụng công nghệ. Điều này cũng giúp đáp ứng và giải quyết 

các vấn đề của khách hàng trên mạng để giảm bớt tác động của việc lây lan Covid-19.  

Theo công bố mới nhất từ Bộ Tài chính, năm 2020 doanh thu thị trường BH tiếp 
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tục tăng trưởng cao hơn năm trước, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. 

Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 184.662 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ ước đạt 57.102 tỷ 

đồng, tăng 8% so với năm 2019, lĩnh vực BHNT ước đạt 127.560 tỷ đồng, tăng 19,6%. 

Bảng 1. Doanh thu thị trường Bảo hiểm qua năm 2019- 2020 

ĐVT: Tỷ đồng 

Doanh thu 2019 2020 So sánh 2020/2019 

+/- % (+/-) 

1. Doanh thu phí BH lĩnh vực phi nhân thọ 52.842 57.102 + 4.260 8% 

2. Doanh thu phí BH lĩnh vực nhân thọ 106.919 127.560 + 20.641 19,6% 

Tổng doanh thu phí BH 159.761 184.662 + 24.901 15% 

Nguồn: Cục Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính. 

 

Nguồn: Cục Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính. 

Hình 2. Tổng doanh thu phí Bảo hiểm năm 2019- 2020 



 

92 

 

      Nguồn: Cục Giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính. 

Hình 3. Thị trường bảo hiểm từ năm 2016- 2020 

Trong năm 2020, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết tốt quyền lợi bảo hiểm 

cho khách hàng và được khách hàng tin cậy là tấm lá chắn tài chính an toàn trước những 

rủi ro. Chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2020 ước đạt 48.223 tỷ đồng (tăng 11,4% so 

với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.108 tỷ 

đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 25.115 tỷ đồng (tăng 10%). 

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 552.403 tỷ đồng (tăng 20% so 

với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 95.949 tỷ 

đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng (tăng 23,3%). 

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm toàn thị trường vẫn duy trì ở mức tăng cao, ước 

đạt 355.240 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm 

phi nhân thọ ước đạt 27.125 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 328.115 

tỷ đồng (tăng 22,6%). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 113.523 tỷ đồng (tăng 18% so 

với cùng kỳ 2019), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 31.035 tỷ 

đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 82.488 tỷ đồng (tăng 25,2%). 

3.2. Tổng quan về hoạt động ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong thời  

gian qua  

Theo ông Chung Bá Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TC 

Advisors (TCA) nhận định: “… trên toàn cầu, do tác động của dịch Covid-19, ngành 

BHNT đã chậm lại một chút nhưng vẫn đang phát triển. Tại Việt Nam, ngành này vẫn 

tăng trưởng, song cũng không thực sự khoẻ mạnh và dịch Covid-19 đã làm một số đơn vị 
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“có vấn đề” lộ rõ hơn. Năm 2021, dịch Covid-19 sẽ tiếp tục tạo ra nhiều tác động lên đời 

sống kinh tế - xã hội, cũng như ngành bảo hiểm. Cho dù đã có vaccine cho Covid-19 

nhưng thử thách phía trước vẫn khó lường”. 

Với những bài học kinh nghiệm từ việc ứng phó tốt với các đợt bùng phát Covid-

19, cùng với những nỗ lực và các giải pháp hữu hiệu từ Chính phủ và người dân Việt 

Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn rất lạc quan với mức tăng trưởng 2 con số của thị 

trường bảo hiểm trong năm 2020.  

3.2.1. Phân tích Thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác mới (%) của các công ty 

BHNT 

Tính đến tháng 2 năm 2020, tổng con số các công ty BHNT đang hoạt động tại Việt 

Nam là 18 công ty, trong đó hoạt động sớm nhất tại Việt Nam vẫn là BHNT của Bảo Việt 

và công ty BHNT được thành lập gần đây nhất chính là FWD bắt đầu hoạt động cuối năm 

2016 theo bảng sau: 

Bảng 2: Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm theo thời gian thành lập 

 

Nguồn: Bản tin Thị trường Bảo hiểm Toàn cầu – Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm  

Thị phần của doanh thu phí BHNT khai thác mới sẽ phản ảnh bức tranh về thị 

trường BHNT Việt Nam trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19. Doanh thu phí khai 

thác mới là một trong những chỉ số quan trọng được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ 

Tài chính) xem xét để đánh giá về thị phần của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt 
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Nam theo bảng 3. Theo thống kê,  doanh thu phí khai thác mới năm 2020 ước đạt 40.964 

tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2019. Top 3 công ty đứng đầu vẫn là: Bảo Việt Nhân thọ, 

Prudential và Manulife.  

Bảng 3. Thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác mới (%) của các công ty BHNT  

Công  bảo hiểm nhân thọ 
Thị phần doanh thu bảo hiểm khai thác mới (%) năm 

2020 

Bảo Việt Nhân thọ 21,9% 

Prudential 18,6% 

Manulife 16,5% 

Dai-ichi 11,8% 

AIA 11,4% 

Chubb Life 3,1% 

Generali 2,9% 

Hanwha Life 2,6% 

MB Ageas 2,6% 

Aviva 2,3% 

FWD 1,8% 

Cathay Life 1,3% 

BIDV MetLife 1% 

Sun Life 1% 

Các doanh nghiệp còn lại < 1% 

Nguồn: https://thebank.vn/blog/18436-thi-phan-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-thay-doi-nhu-the-

nao-nam-2020.html 

Về chỉ tiêu phí khai thác mới thực thu nguyên năm của 18 công ty BHNT qua 2 

năm 2019- 2020 ở bảng 4, Top 3 công ty đứng đầu vẫn là: Bảo Việt Nhân thọ, Prudential 

và Manulife.  

  

https://thebank.vn/blog/18436-thi-phan-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-thay-doi-nhu-the-nao-nam-2020.html
https://thebank.vn/blog/18436-thi-phan-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-thay-doi-nhu-the-nao-nam-2020.html
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Bảng 4. Khai thác mới phí thực thu nguyên năm 

  
Đơn vị: Triệu đồng 

DNBH 2019 YTD 2020 YTD 
So sánh 2020/2019 

+/- % (+/-) 

AIA      3,934,118           4,600,900            666,782  16.95% 

Aviva         957,966           1,297,629            339,663  35.46% 

Bao Viet      5,433,013           5,589,169            156,156  2.87% 

BIDV-Met Life         366,793              425,853              59,060  16.10% 

Cathay Life         493,360              701,850            208,490  42.26% 

Chubb Life      1,216,881           1,383,209            166,328  13.67% 

Dai-ichi      4,469,948           4,968,907            498,960  11.16% 

Fubon           31,856                45,320              13,464  42.27% 

FWD Life         881,751           1,684,559            802,808  91.05% 

Generali      1,058,009           2,034,972            976,963  92.34% 

Hanwha      1,050,906              971,874  - 79,032  -7.52% 

Manulife      6,317,588           8,093,395         1,775,807  28.11% 

MAP         260,927              438,457            177,530  68.04% 

MB Ageas      1,291,454           1,581,662            290,208  22.47% 

Phu Hung Life         243,103              213,977  - 29,126 -11.98% 

Prudential      5,040,030           5,478,314  438,284 8.70% 

Sun Life         333,034              631,566  298,532 89.64% 

VCLI         249,684                37,120  - 212,565 -85.13% 

Total    33,630,421         40,178,733         6,548,312  19.47% 

Nguồn: Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam 

Theo Ông Sang Lee Tổng Giám đốc Công ty BHNT Manulife Việt Nam: “Chúng 

tôi đặt mục tiêu để trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về số hoá, đặt 

khách hàng làm trọng tâm. Trên thực tế, Covid-19 đã là cơ hội cho chúng tôi thực hiện 

mục tiêu và sứ mệnh đó”. Đồng thời, Manulife Việt Nam bắt đầu sử dụng Hệ thống Đo 

lường mức độ hài lòng khách hàng (Net Promoter System) vào năm 2017, Chỉ số Đo 

lường sự hài lòng của khách hàng (Net Promoter Score – NPS) của Manulife Việt Nam 

đã tăng trưởng 27 điểm, tương ứng với mức tăng 69%. 
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3.2.2. Phân tích doanh thu phí BHNT của các công ty BHNT Việt Nam  

Các doanh nghiệp BHNT đã thực hiện phát triển và chuyên nghiệp hóa các kênh 

phân phối bảo hiểm theo kịp với sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0 nhằm ổn định 

và phát triển thị phần BHNT so với các doanh nghiệp cùng ngành qua số liệu bảng 5. 

Bảng 5: Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường 2019- 2020 

Đơn vi: Triệu đồng 

DNBH 

  

2019 YTD 

  

2020 YTD 

  

SO SÁNH 2020/2019  

+/- % (+/-) 

AIA        11,441,793         14,404,684                   2,962,891  25.90% 

Aviva          2,226,815           3,066,995                            840,180  37.73% 

Bao Viet        25,451,556         28,019,834                         2,568,278  10.09% 

BIDV-Met Life          1,032,815           1,354,095                            321,280  31.11% 

Cathay Life          1,054,567           1,614,875                            560,308  53.13% 

Chubb Life          3,524,918           4,162,123                            637,205  18.08% 

Dai-ichi        13,054,138         15,614,262                         2,560,124  19.61% 

Fubon               89,306              108,422                              19,116  21.41% 

FWD Life          1,318,450           2,496,770                         1,178,320  89.37% 

Generali          2,674,730           3,773,532                         1,098,802  41.08% 

Hanwha          2,851,146           3,374,493                            523,347  18.36% 

Manulife        15,380,004         21,356,060                         5,976,056  38.86% 

MAP             358,459              418,304                              59,844  16.69% 

MB Ageas          2,274,424           3,398,877                         1,124,453  49.44% 

Phu Hung Life             379,111              402,688                              23,577  6.22% 

Prudential        22,207,068         25,141,671                         2,934,603  13.21% 

Sun Life          1,008,283           1,338,915                            330,632  32.79% 

VCLI             591,654              511,526                        - 80,128  -13.54% 

Total      106,919,238       130,558,126                       23,638,888  22.11% 

Nguồn: Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam 
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Theo bảng 5, doanh thu phí BHNT toàn thị trường bao gồm doanh thu khai thác mới 

và phí định kỳ của những hợp đồng khai thác các năm trước năm 2020 tăng 23.638 tỷ đồng 

hay tăng 11% và Top 3 thị trường vẫn là Bảo Việt Nhân thọ, Prudential và Manulife. Trong 

đó, doanh thu phí BHNT khai thác mới thực thu của 18 công ty theo bảng 6. 

Bảng 6. Khai thác mới phí thực thu 

DNBH 2019 YTD 2020 YTD So sánh 2020/2019 

+/- % (+/-) 

AIA      3,845,235           4,462,934            617,699  16.06% 

Aviva         881,791           1,226,825            345,034  39.13% 

Bao Viet      5,556,480           6,328,663            772,183  13.90% 

BIDV-Met Life         375,108              414,713              39,605  10.56% 

Cathay Life         504,568              774,469            269,901  53.49% 

Chubb Life      1,174,168           1,317,485            143,317  12.21% 

Dai-ichi      4,680,031           5,256,304            576,273  12.31% 

Fubon           30,120                44,578              14,458  48.00% 

FWD Life         919,820           1,704,092            784,272  85.26% 

Generali      1,058,035           2,026,470            968,435  91.53% 

Hanwha      1,044,029              966,077  -77,951  -7.47% 

Manulife      6,108,673           8,269,327         2,160,654  35.37% 

MAP         227,986              351,607            123,621  54.22% 

MB Ageas      1,627,547           1,985,344            357,797  21.98% 

Phu Hung Life         247,422              215,195  -32,227  -13.03% 

Prudential      5,429,716           5,898,847            469,131  8.64% 

Sun Life         344,464              644,478            300,015  87.10% 

VCLI         247,814                34,012  -213,802  -86.28% 

Total    34,303,005         41,921,420         7,618,415  22.21% 

Nguồn: Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam 

Năm 2019 là lần đầu tiên Manulife đứng đầu thị trường về doanh thu phí khai thác 

mới, sau nhiều năm và theo sau là Bảo Việt Nhân Thọ và Prudential. Cả năm 2019, doanh 

thu phí khai thác mới (gồm sản phẩm bổ trợ) của Manulife hơn 6.100 tỷ đồng, chiếm 

17,7% thị phần khai thác mới của toàn thị trường. Theo sau Manulife là Bảo Việt Nhân 

Thọ và Prudential với gần 16,5% và 15,8% thị phần khai thác mới. Năm 2020, doanh thu 

phí khai thác mới của Manulife vẫn đứng đầu thị trường 8.269 tỷ đồng, tăng 35.37% so 

năm 2019 và theo sau vẫn là Bảo Việt Nhân Thọ và Prudential. 
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 Những thành tựu của các doanh nghiệp BHNT trong giai đoạn dịch COVID- 19 

là nhờ vào sự nỗ lực của toàn ngành, cụ thể:  

Thứ nhất, Chính phủ đã thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, vừa 

phục hồi, phát triển kinh tế, Chính phủ đã triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp, chính 

sách nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc kiểm soát tốt 

dịch bệnh cũng tạo điều kiện và môi trường ổn định cho các doanh nghiệp nói chung, 

doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng khôi phục, đẩy mạnh triển khai hoạt động kinh doanh. 

Thứ hai, Bộ Tài chính (Cục Quản ly, giám sát bảo hiểm) đã kịp thời hoàn thiện các 

chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm phát triển toàn diện thị trường bảo 

hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả. Ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

số 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 4 Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, 

trong đó có nội dung sửa đổi về trích lập dự phòng nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp giảm 

sức ép về vốn trong ngắn hạn và có khoảng thời gian phù hợp để thực hiện các phương 

án tài chính tổng thể, ổn định kinh doanh trong bối cảnh lãi suất đầu tư, lãi suất trái phiếu 

Chính phủ giảm mạnh và dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường. 

Thứ ba, Bộ Tài chính luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp bảo hiểm thông qua 

việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Bộ 

cũng đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường bảo hiểm như giảm mức trích nộp Quỹ 

bảo vệ người được bảo hiểm năm 2020 từ mức 0,15% xuống 0,05% tổng doanh thu phí 

bảo hiểm; giãn, hoãn kế hoạch kiểm tra các DN sang năm 2021... 

Thứ tư, các doanh nghiệp bảo hiểm đã rất chủ động thích nghi hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong tình hình mới như: rà soát, cắt giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động, bổ sung vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính và mở rộng các kênh 

phân phối... 

Các doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Các doanh nghiệp cũng 

đẩy mạnh triển khai các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Một số doanh nghiệp đã đẩy 

mạnh khai thác bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ để người dân có cơ hội tiếp cận các sản 

phẩm bảo hiểm nếu nhiễm dịch Covid-19. 

Thứ năm, nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của BHNT, bảo hiểm sức khỏe 

của người tham gia bảo hiểm đã được nâng lên đáng kể. Người dân đã chủ động hơn, 

trong việc tiếp cận và tham gia bảo hiểm.  

 Những hạn chế của các doanh nghiệp BHNT trong giai đoạn dịch COVID- 19, cụ 

thể:  

Thứ nhất, Bộ Tài chính cần ban hành các văn bản chi tiết về BHNT để thực thi Luật 

kinh doanh bảo hiểm năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID- 19, các quy định về an toàn 

sức khoẻ cho các tư vấn viên. 
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Thứ hai, Về sản phẩm BHNT chưa kết hợp với bảo hiểm xã hội, trong ngắn hạn phí 

bảo hiểm du lịch và chi phí bồi thường gián đoạn kinh doanh không quá cao và chưa phát 

sinh chi phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nhiễm Covid-19. Điều này là do 

hầu hết các chi phí y tế sẽ được Bảo hiểm xã hội chi trả. Ngoài ra, việc thanh toán chi phí 

bồi thường thực tế có thể xảy ra 1-2 tháng sau sự cố, do đó tác động tiêu cực sẽ không 

diễn ra ngay đối với kết quả kinh doanh của các công ty bảo hiểm. 

Thứ ba,  Một số doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra cho khách hàng không may nhiễm 

Covid-19 được áp dụng khoảng thời gian nhất định và một trong những hỗ trợ điển hình 

là miễn thời gian chờ, như: AIA, Bảo Việt Nhân thọ, Manulife...Các Công ty BHNT chưa 

đẩy mạnh việc đa dạng hoá các sản phẩm BHNT loại bảo hiểm hổn hợp nhằm gia tăng 

thị phần của công ty, như: Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã nhanh chóng phát triển sản 

phẩm bảo hiểm mới để chung tay với cộng đồng hạn chế rủi ro do dịch bệnh gây ra: Bảo 

hiểm Corona ++. Ứng dụng bảo hiểm công nghệ LIAN thuộc CTCP Bảo hiểm Viễn Đông 

(VASS) cho ra mắt gói sản phẩm có tên là “Corona Care - Chung tay đẩy lùi Corona". 

Thị trường BHNT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định, góp phần thực hiện 

mục tiêu chung là xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh 

tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô. Dự kiến trong các năm tiếp theo, Bảo Hiểm Nhân Thọ 

vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ bởi vì xét cho cùng đây vẫn là ngành non 

trẻ tại thị trường Việt Nam. Hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ đang liên tục cố gắng 

phát triển tối đa các kênh tiếp cận khách hàng dựa vào Đại Lý, Bán hàng Trực Tuyến… 

4. Kết luận và Khuyến nghị giải pháp 

4.1. Giải pháp đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam về phát triển ngành 

bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 

Năm 2021, những cơ hội mà thị trường bảo hiểm sẽ đón nhận sẽ là tiềm năng tăng 

trưởng cao. Việt Nam có dân số trẻ, số người thuộc tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, 

nhưng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ còn khá thấp, chỉ chiếm 9% dân số. Do đó, 

để phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thì các doanh nghiệp cần thực hiện các 

giải pháp sau:  

 Phát triển và đa dạng hóa các hình thức, loại hình sản phẩm BHNT: Xã hội phát 

triển, mức sống và nhu cầu của mỗi người ngày càng được nâng cao vì thế nhu 

cầu được bảo vệ về nguồn tài chính, thu nhập của mỗi người thông qua việc bảo 

vệ về sức khỏe, tính mạng của người được bảo hiểm cần mở rộng hơn về nghề 

nghiệp, bộ phận cơ thể cần được nghiên cứu và phát triển thêm tại Việt Nam. Các 

hình thức sản phẩm cần tăng cường kết nối liên thông giữa các sản phẩm bảo hiểm 

nhân thọ thương mại với các sản phẩm của bảo hiểm xã hội...; khuyến khích phát 

triển các sản phẩm bảo hiểm mà xã hội có nhu cầu cao, đảm bảo hiệu quả, mang 

lại lợi ích tối ưu cho người tham gia bảo hiểm. 

 Ngoài kênh phân phối truyền thống (trực tiếp qua đại lý) hiện tại các doanh nghiệp 



 

100 

BHNT đã phối hợp cùng với các Ngân hàng để đưa vào thêm một số kênh như 

Bancasurance (nhân viên Ngân hang tư vấn bán BHNT hoặc nhân viên tư vấn 

BHNT ngồi tại các Ngân hàng để tư vấn cho KH có giao dịch với ngân hang), tuy 

nhiên trong bối cảnh mới tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài và cả về sau khi 

các cuộc cách mạng công nghệ phát triển hơn, theo xu thế, khả năng con người 

làm việc trực tiếp với con người sẽ hạn chế dần hoặc thời gian cũng không cho 

phép các nhân viên tư vấn BHNT làm mất nhiều thời gian của khách hàng, vì vậy 

việc áp dụng kịp thời công nghệ 4.0 vào việc tư vấn và chốt hợp đồng BHNT là 

xu thế mà bắt buộc các Doanh nghiệp BHNT phải quan tâm ngay từ sớm. Một số 

hình thức hiện đã được khách hàng đón nhận tại thị trường Việt Nam: tư vấn qua 

clip giới thiệu, qua hội nghị Zoom, qua group các mạng xã hội… 

 Để có thể áp dụng được công nghệ 4.0 vào toàn diện các hoạt động tư vấn, chốt 

hợp đồng và phục vụ, chăm sóc khách hàng sau bán hàng thì không chỉ có các 

Doanh nghiệp BHNT cần nâng cao năng lực mà đội ngũ nhân viên tư vấn (đại lý) 

cũng đòi hỏi phải luôn được nâng cao chất lượng về tuổi đời, trẻ hóa độ tuổi tuyển 

dụng; về tính chuyên nghiệp, gắn bó phát triển lâu dài với nghề; về trình độ để dễ 

dàng tiếp thu và áp dụng công nghệ vào phục vụ cho công việc. 

 Tại Việt Nam, tỷ lệ người dân có hợp đồng BHNT chưa đến được con số 10% 

trong gần 25 năm ra đời và phát triển, trong khi tại các nước tiên tiến như Mỹ, 

Nhật bản con số này đã lên đến hơn 90% người dân có trong tay ít nhất một HĐ 

BHNT. Ngay cả trong khu vực như Singapore tỷ lệ người dân có hợp đồng BHNT 

gần 50%, Malaysia gần 30%... chưa kể nếu so sánh về mức phí đóng trong một 

năm mà người tham gia chấp nhận đưa ra để tham gia một hợp đồng so với tổng 

thu nhập của người đó trong một năm còn rất thấp (theo lý thuyết tỷ lệ này tối ưu 

nhất là nhỏ hơn hoặc bằng 20%), vì vậy Số tiền bảo hiểm mà người tham gia 

BHNT tại Việt Nam lựa chọn khi tham gia đa số còn rất thấp, chưa đủ mục tiêu 

bảo vệ kế hoạch tài chính cho chính mình hoặc gia đình trong tối thiểu từ 01 đến 

03 năm gần nhất. Chính vì vậy các Doanh nghiệp BHNT cần tăng cường hơn hoạt 

động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu không chỉ là sản phẩm của Doanh nghiệp 

mà cả khơi gợi, phân tích được nhu cầu phù hợp cho mỗi cá nhân hoặc gia đình 

để người tham gia có thể chọn được một sản phẩm đáp ứng được cả ba quyền lợi 

cơ bản nhất của BHNT là Bảo vệ - Tiết kiệm và Đầu tư. 

 Ngoài các phương pháp Marketing truyền thống như tuyên truyền quảng cáo qua 

báo, đài ... các Doanh nghiệp thường tổ chức các hình thức truyền thông qua số 

đông như hội nghị, hội thảo bán hàng để cớ cơ hội tư vấn, giới thiệu cùng một lúc 

nhiều người, tạo hiệu ứng đám đông và hơn cả là có cơ hội giao lưu trực tiếp với 

khách hàng của mình.     

4.2. Giải pháp đối với Chính phủ và Bộ tài chính 

 Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững thị trường bảo hiểm 



 

101 

nhân thọ, trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tập trung nghiên cứu và xây dựng 

Luật Bảo hiểm (sửa đổi) theo hướng quản lý, giám sát trên cơ sở rủi ro nhằm tăng 

quyền tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động quản trị tài chính, 

quản trị kinh doanh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo 

hiểm, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh bảo hiểm, nâng cao chất lượng 

tăng trưởng của thị trường. 

Đồng thời, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm 

thực hiện công bố thông tin đầy đủ, toàn diện và kịp thời nhằm giúp cho bên mua bảo 

hiểm và các tổ chức có liên quan hiểu rõ về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, kết 

quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà 

nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính. 

 Bên cạnh đó, cần phát triển và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm 

nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo hướng chuyên 

nghiệp; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phân phối 

bảo hiểm, phục vụ tốt nhất bên mua bảo hiểm, tạo điều kiện để đưa các sản phẩm 

bảo hiểm nhân thọ tiếp cận gần hơn với mọi đối tượng khách hàng, tăng độ bao 

phủ của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. 

Ngoài ra, để hệ thống hóa một cách đồng bộ, toàn diện dữ liệu, kiểm soát rủi ro và 

trục lợi bảo hiểm, giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh, các doanh nghiệp bảo hiểm 

cần thiết lập hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại cho thị 

trường bảo hiểm nhân thọ. 
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Tóm tắt 

Đổi mới thông qua ứng dụng các công nghệ mới đang là động lực chính của thay đổi 

trong lĩnh vực tài chính nói chung, lĩnh vực bảo hiểm nói riêng. Làn sóng khởi nghiệp 

InsurTech đang diễn ra với mục tiêu gắn liền với các khâu của chuỗi giá trị bảo hiểm - từ 

tiếp thị, phân phối, định giá rủi ro, cấp đơn và cuối cùng là giải quyết khiếu nại. Bài viết 

tập trung vào việc nhận dạng các ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm 

(InsurTech) trên thế giới và đúc kết những bài học cho thị trường bảo hiểm Việt Nam. 

Abstract 

Innovation through new technologies is a key driver of change in the financial & 

insurance sector.  An InsurTech startup wave has been taking place in the world. These 

startups are targeting all areas of the insurance value chain – from marketing & 

distribution, through to underwriting, pricing of risks, and ultimately to settlement of 

claims. The article focuses on identifying digital technology applications in the insurance 

sector (InsurTech) in the world, from which to withdraw the recommended implications 

for Vietnam's insurance market. 

Từ khóa: Công nghệ số, Thị trường bảo hiểm, Công nghệ bảo hiểm, InsurTech. 

Keywords: Digital Technology, Insurance Market, InsurTech, InsurTech. 

1. Giới thiệu  

Trong một thập niên qua, đổi mới thông qua ứng dụng các công nghệ mới là động 

lực chính của thay đổi trong lĩnh vực tài chính. Sự đa dạng của các công nghệ mới dẫn 

đến các mô hình kinh doanh sáng tạo, các ứng dụng, quy trình hoặc sản phẩm mới làm 

chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Hàng loạt các công ty khởi nghiệp 

InsurTech ra đời có mục tiêu gắn liền với tất cả các khâu của chuỗi giá trị bảo hiểm - từ 

tiếp thị, phân phối, định giá rủi ro, cấp đơn và cuối cùng là giải quyết khiếu nại. Tuy 

nhiên, có lẽ vì còn quá mới, ngay cả ở các quốc gia có công nghệ bảo hiểm phát triển, nội 

hàm của thuật ngữ Insurtech vẫn còn nhiều tranh cãi, dẫn đến việc kết quả nhận diện hoạt 
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động Insurtech cũng rất khác biệt. Bài viết tiến hành nhận diện các đổi mới công nghệ 

trong lĩnh vực bảo hiểm - InsurTech trên thế giới, tiếp cận các cách phân loại khởi nghiệp 

InsurTech, từ đó, đúc kết những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho thị trường 

Việt Nam. 

2. Cơ sở lý thuyết và khung phân tích 

Mặc dù công nghệ đã được sử dụng trong ngành bảo hiểm từ nhiều thập kỷ, thuật 

ngữ InsurTech vẫn chưa được sử dụng cho đến thời điểm năm 2011. Nhưng chỉ vài năm 

sau đó, từ cuối năm 2015 đến nay, nó thực sự đã trở thành một từ thông dụng trên các 

kênh truyền thông.  Có lẽ vì còn quá mới, ngay cả ở các quốc gia có công nghệ bảo hiểm 

phát triển, nội hàm của thuật ngữ Insurtech vẫn còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, điểm 

chung trong các lập luận của các nhà học giả và các cơ quan nghiên cứu, InsurTech luôn 

gắn liền với việc ứng dụng công nghệ số. Cụ thể: 

 Theo Bain & Company (2013), các công ty bảo hiểm đối diện với một yêu cầu bức 

thiết là phải có một chiến lược số hóa tích hợp (integrated digitization strategy) để 

có thể có phản ứng phù hợp với việc thay đổi hành vi của khách hàng. Nghiên cứu 

này khẳng định, chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi phải tập trung vào khách hàng, phát 

triển kênh omni, kết hợp sử dụng mạng lưới phân phối hiện tại, điều chỉnh lõi vận 

hành, phát triển công nghệ thông tin truyền thông, điều chỉnh tổ chức với các điều 

kiện mới của môi trường xung quanh và liên tục nghiên cứu thị trường. 

 McKinsey (2016) chỉ ra rằng số hóa có khả năng định hình lại các sản phẩm, các 

hoạt động marketing, định giá, phân phối, dịch vụ và giải quyết khiếu nại của các 

công ty bảo hiểm hiện có mặt trên thị trường. Để đi đầu xu thế, các công ty bảo 

hiểm cần có một chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số kết hợp với lộ trình thực hiện 

hợp lý. Theo quan điểm này, Willis Towers Watson (2017) xem chuyển đổi số là 

nguồn gốc gây gián đoạn trong chuỗi giá trị của bảo hiểm và nhấn mạnh rằng các 

công ty bỏ qua các thách thức kỹ thuật số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Các công 

ty bảo hiểm đang cần một chiến lược kỹ thuật số và phải hình dung về tương lai của 

doanh nghiệp của họ để xác định các dự án đầu tư bên trong và bên ngoài. Ngoài 

ra, họ nên tiến tới một nền văn hóa về tư duy số. 

 Feilmeier (2016) xác định năm trình điều khiển kỹ thuật số làm thay đổi mô hình 

kinh doanh của ngành bảo hiểm là: Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn, Thiết bị di 

động, Tương tác xã hội và Internet of Things (IoT). Sự ra đời của các yếu tố này sẽ 

gắn liền với các yêu cầu hoàn toàn mới về bảo mật dữ liệu và trình độ của nhân viên 

trong ngành bảo hiểm và trình độ của cả người tiêu dùng. Một nghiên cứu công bố 

ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2016) tập trung vào “hợp đồng thông minh” cũng như 

công nghệ Blockchain liên quan và nêu bật ba ứng dụng tiềm năng trong ngành bảo 

hiểm. Đầu tiên, Hợp đồng thông minh có thể tăng tốc quản lý khiếu nại bằng dữ 

liệu của bên thứ ba và quy tắc thực hiện được mã hóa bằng máy tính. Thứ hai, số 
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hóa các quy trình kinh doanh dẫn đến giảm chi phí hoạt động. Thứ ba, công nghệ 

Blockchain có thể giúp xác định hành vi đáng ngờ và cải thiện các đánh giá rủi ro 

bằng cách lưu trữ thông tin lịch sử khiếu nại. Ngoài ra, nghiên cứu cũng mô tả ba 

điều kiện quan trọng để sử dụng hợp đồng thông minh trong ngành bảo hiểm. 

 Trái ngược với các nghiên cứu nói trên, tập trung vào chiến lược số hóa và vai trò 

của công nghệ, McKinsey (2013, 2016) tập trung đánh giá các thách thức do số hóa 

của ngành bảo hiểm. Theo lý luận của họ, sự chuyển đổi hệ thống phân phối và tự 

động hóa là hai lĩnh vực chính tạo ra thách thức. Do các kênh phân phối kỹ thuật số 

mới ra đời, mô hình đại lý truyền thống có thể bị ảnh hưởng, gián đoạn. Tương tác 

khách hàng sẽ diễn ra trên nhiều kênh: trực tiếp, di động, điện thoại, internet. Đồng 

thời, tự động hóa sẽ phát huy tác dụng đáng kể đối với ngành bảo hiểm trong mười 

năm tới. Nhu cầu nhân sự mới với yêu cầu trình độ rất cụ thể cũng sẽ xuất hiện liên 

quan đến các chuyên gia kỹ thuật số, hỗ trợ tiếp thị và bán hàng cho các kênh kỹ 

thuật số cũng như các chuyên gia phân tích dữ liệu. 

 Theo Hiệp hội quốc tế các nhà quản lý bảo hiểm (IAIS, 2017), FinTech đã được 

IAIS mô tả là những đổi mới tài chính cho phép sử dụng công nghệ có thể tạo ra 

các mô hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình hoặc sản phẩm mới có ảnh hưởng 

quan trọng đến thị trường tài chính và tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính. InsurTech 

được coi là là một nhánh của FinTech, đề cập đến sự đa dạng của các công nghệ 

mới và mô hình kinh doanh sáng tạo có tiềm năng thay đổi hoạt động kinh doanh 

bảo hiểm. 

Như vậy, trên cơ sở phân tích quan điểm và kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên 

cứu đi trước, việc nhận diện InsurTech trong khuôn khổ bài viết này sẽ dựa trên: 

Một là, việc ứng dụng công nghệ số trong một khâu hoặc toàn bộ chuỗi giá trị bảo 

hiểm; 

Hai là, chuyển đổi công nghệ số có thể tạo ra các mô hình kinh doanh, ứng dụng, 

quy trình hoặc sản phẩm mới có ảnh hưởng quan trọng đến thị trường bảo hiểm. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Như phía trên đề cập, vì còn quá mới, vẫn còn nhiều tranh cãi trong khái niệm và 

việc nhận diện chưa xác định rõ ràng. Vì vậy, để có thể đạt được mục tiêu nghiên cứu của 

bài viết là nhận diện InsurTech và khuyến nghị chính sách cho thị trường Việt Nam, chúng 

tôi tiến hành: 

 Tra cứu, phân loại, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu nghiên cứu trước trên thế 

giới về chuyển đổi công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm; 

 Tiến hành phân tích các cách phân loại InsurTech, từ đó, đưa ra một sự nhận diện 

rõ ràng về InsurTech: từ mô hình đến tác dụng cũng như cảnh báo những hậu quả 
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trái chiều của nó, từ đó, có thể đưa ra những khuyến nghị mang hàm ý chính sách 

cho thị trường bảo hiểm Việt Nam. 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Tác động của chuyển đồi kỹ thuật số đến lĩnh vực bảo hiểm 

Trong phần này, chúng tôi tiến hành hệ thống hóa các tài liệu nghiên cứu trước trên 

thế giới về chuyển đổi công nghệ số trong lĩnh vực bảo hiểm để rút ra những tác động của 

kỹ thuật số đến thị trường bảo hiểm. 

Tài liệu Chủ đề Tác động đến thị trường bảo hiểm 

Bain & Company (2013) –

Insurance: The digital 

challenge 

Số hóa thị trường 

bảo hiểm 

Chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi các 

doanh nghiệp bảo hiểm phải tập trung 

vào khách hàng, bên cạnh việc sử dụng 

mạng lưới phân phối hiện tại, cần xây 

dựng và phát triển kênh omni. Muốn 

vậy, cần phát triển công nghệ thông 

tin, điều chỉnh phần mềm lõi, hiệu 

chỉnh mô hình tổ chức phù hợp. 

Boston Consulting Group 

(2016b) – Digitization: the 

Swiss insurance sector in 

transition 

Số hóa thị trường 

bảo hiểm 

Số hóa thị trường bảo hiểm bao gồm 

công nghiệp hóa & tự động hóa các 

quy trình kinh doanh, chuyển đổi 

tương tác giữa khách hàng & công ty 

bảo hiểm, sử dụng trí thông minh nhân 

tạo (AI) tạo ra và sử dụng dữ liệu.  

Feilmeier(2016) – Future 

of digitalization and big 

data 

Số hóa thị trường 

bảo hiểm 

Sự ra đời của điện toán đám mây, Big 

Data, công nghệ di động, internet vạn 

vật đang thúc đẩy số hóa ngành bảo 

hiểm nhằm chuyển đổi sang các mô 

hình kinh doanh kỹ thuật số, dựa trên 

dữ liệu lớn. 

Deloitte (2013) – 

Insurance Tech Trends 

2013: Elements of 

Postdigital 

Mười xu hướng kỹ 

thuật số có khả 

năng ảnh hưởng 

đến kinh doanh bảo 

hiểm trong vòng 18 

đến 24 tháng tới 

Việc ứng dụng công nghệ số sẽ tạo ra 

sự gián đoạn tích cực đối với thị trường 

bảo hiểm hiện tại. Mô hình kinh doanh 

mới có thể sẽ được tạo ra bởi những 

khởi nghiệp insurtech - tác nhân gây 

gián đoạn.  

GDV (2017) – 

InsurTech(s): Between 

competition and 

partnership 

Tác động của làn 

sóng InsurTech đối 

với ngành bảo hiểm 

Đức 

InsurTech đang thay đổi bối cảnh nhà 

cung cấp bảo hiểm nhưng không thay 

thế các công ty hiện hữu. Sự ứng dụng 

công nghệ số tạo ra một động lực cạnh 
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 tranh mới khi xuất hiện những mô hình 

kinh doanh – đối thủ cạnh tranh mới. 

Để đảm bảo cạnh tranh công bằng, thị 

trường cần có một khuôn khổ, quy tắc 

hoạt động mới, phù hợp. 

Institute of Insurance 

Economics (I.VW-HSG) 

(2015) – Industrialization 

of the insurance industry 

in a digital world 

Tác động của số 

hóa đến sự chuyển 

đổi chiến lược của 

ngành bảo hiểm 

Công ty bảo hiểm tương lai thành công 

được đặc trưng bởi các khía cạnh trung 

tâm: chiến lược số hóa, phương pháp 

tiếp cận đa dịch vụ, tự động hóa thích 

ứng với nhu cầu và cảm xúc của khách 

hàng. 

McKinsey(2016a) – 

Automating the Insurance 

Industry 

Tác động của tự 

động hóa đối với 

ngành bảo hiểm 

Có tới 25% vị trí toàn thời gian trong 

ngành bảo hiểm có thể được hợp nhất 

hoặc thay thế. 

McKinsey (2016b) – 

Making Digital Strategy a 

Reality in Insurance 

Tác động của 

chuyển đổi kỹ 

thuật số đối với 

ngành bảo hiểm 

Số hóa sẽ định hình lại các yếu tố kinh 

doanh sau: sản phẩm, tiếp thị, giá cả, 

phân phối, dịch vụ và khiếu nại bảo 

hiểm. 

Morgan Stanley(2016) – 

North America Insight 

Digital Disruption in 

Small Business Insurance 

Tác động của số 

hóa ngành bảo 

hiểm doanh nghiệp 

nhỏ ở Hoa Kỳ 

.Thị trường bảo hiểm doanh nghiệp 

nhỏ 100 tỷ USD đang đối mặt với sự 

gián đoạn kỹ thuật số với 25 tỷ USD sẽ 

bị mất. Sự gián đoạn có thể sẽ được 

thúc đẩy bởi những khởi nghiệp 

InsurTech. 

PWC(2016) – How 

InsurTech is Reshaping 

Insurance 

Tác động của 

InsurTech đối với 

ngành bảo hiểm 

Các công ty bảo hiểm sẽ một phần thị 

trường vào các công ty khởi nghiệp 

InsurTech. Giải pháp cho thị trường là 

hợp tác. 

Insurance industry (2016) 

- Inconvenient 

newcomers: InsurTech’s 

are mixing up sales 

Tác động của 

ngành InsurTech 

đối với ngành bảo 

hiểm Đức 

Các công ty khởi nghiệp InsurTech là 

một mối đe dọa hoạt động kinh doanh 

của các nhà môi giới bảo hiểm. Tuy 

nhiên các công ty bảo hiểm hiện hữu 

trên thị trường có thể được hưởng lợi 

từ hợp tác với các công ty khởi nghiệp 

InsurTech. 

Q-PERIOR(2016) – 

Digital transformation in 

the insurance industry 

Chuyển đổi kỹ 

thuật số trong 

ngành bảo hiểm 

Các mô hình kinh doanh đầy hứa hẹn 

là: bảo hiểm gốc, cổng so sánh và hệ 

thống giám sát cảm biến. Các công 

nghệ quan trọng có thể ứng dụng là: 

Bảo mật thông tin, Dữ liệu lớn và Phân 
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tích dự báo nhằm cải tiến chất lượng 

dịch vụ, quản lý kênh phân phối hiệu 

quả.  

Willis Towers 

Watson(2017) – How 

Diverse Growth Strategies 

Can Advance Digitization 

in the Insurance Industry 

Tác động của số 

hóa đối với ngành 

bảo hiểm 

Các công ty bảo hiểm cần có chiến 

lược kỹ thuật số cho tương lai, thúc đẩy 

đổi mới, sử dụng M&A để có phát triển 

công nghệ. 

World Economic Forum 

(2016) – The Future of 

Financial Infrastructure 

Tác động của công 

nghệ Blockchain 

đến ngành bảo 

hiểm 

Công nghệ chuỗi khối có thể tự động 

hóa xử lý thông qua Hợp đồng thông 

minh, giảm tiềm năng cho các khiếu 

nại gian lận và cải thiện đánh giá rủi ro 

thông qua thông tin lịch sử khiếu nại  

4.2.  Nhận diện InsurTech và ứng dụng của InsurTech đối với lĩnh vực bảo hiểm 

Trong hình 1 là sơ đồ phân loại InsurTech đầu tiên đã được Startupbootcamp 

InsurTech (2015) thực hiện. Họ cho rằng những công nghệ và tác động đáng kể của chúng 

đến bảo hiểm gồm bảy loại sau: (i) Sự tham gia của khách hàng (Customer engagement), 

(ii) Luật và quy định (Regulation and the law), (iii) Quản lý tài sản (Wealth management), 

(iv) Dữ liệu & phân tích dữ liệu (Data and Analytics), (v) Bảo mật thông tin (Information 

security), (vi) Sức khỏe (Health), (vii) Internet vạn vật (IoT).  

Theo chúng tôi, cách phân loại này không cung cấp sự phân biệt rõ ràng, vì nhiều 

công ty hoạt động trong hai hoặc nhiều phân khúc được đề xuất. Ví dụ, một công ty cung 

cấp phần mềm cho bảo hiểm y tế có thể được chỉ định cho danh mục (iv) hoặc (vi) hoặc 

thiết bị đeo thuộc danh mục (vii) nhưng chủ yếu được sử dụng bởi các nhà bảo hiểm rủi 

ro trong danh mục (vi). 

Hình 2 là bảng phân loại của Venture Scanner (2016) bao gồm 14 nhóm lĩnh vực 

khởi nghiệp InsurTech khác nhau: (1) Ô tô, (2) Lợi ích của nhân viên, (3) Doanh nghiệp 

/ Thương mại, (4) Sức khỏe / Du lịch, (5) Dữ liệu, Trí thông minh, (6) Quản lý người tiêu 

dùng, (7) So sánh / Thị trường, (8) Giáo dục / Tài nguyên, (9) Cơ sở hạ tầng, (10) Mua 

lại người dùng, (11) Nhân thọ / Nhà cửa, (12) Bảo hiểm ngang hàng, (13) Sản phẩm, (14) 

Tái bảo hiểm. Tuy nhiên, có một nhầm lẫn trong bảng phân loại này: Metromile của Mỹ, 

một nhà cung cấp bảo hiểm ô tô trả tiền cho mỗi lần sử dụng, được phân bổ trong danh 

mục Ô tô, trong khi ứng dụng bảo hiểm sản phẩm theo nhu cầu của tr¯ov được nhóm vào 

danh mục bảo hiểm sản phẩm mặc dù rõ ràng mô hình kinh doanh của cả hai nhà cung 

cấp trên đều dựa trên cùng một ý tưởng cung cấp bảo hiểm cho thời gian mong muốn 

hoặc độ dài khoảng đường mà xe chạy. 
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Nguồn: Startupbootcamp InsurTech (2015) 

Hình 1 – Các loại InsurTech và ứng dụng của nó trong lĩnh vực bảo hiểm 

 

Nguồn: Venture Scanner (2016) 

Hình 2 – Phân loại InsurTech theo Venture Scanner 

Kết quả nghiên cứu do Institute of Insurance Economics I.VW-HSG, University of 

St. Gallen phối hợp với Swiss Re Institute thực hiện, một bảng phân loại InsurTech được 

công bố bao gồm 9 loại. Khác với 2 cách phân loại trước tập trung vào cách doanh nghiệp 

khởi nghiệp, cách phân loại này chỉ tập trung loại công nghệ có liên quan đến ngành bảo 

hiểm. Như vậy, một doanh nghiệp khởi nghiệp InsurTech có thể gắn với một hai nhiều 

loại công nghệ, và một loại công nghệ có thể tùy người sử dụng có thể can thiệp vào toàn 

bộ hay một phần của chuỗi giá trị bảo hiểm. Chi tiết của các loại cũng như những ứng 

dụng của nó trong lĩnh vực bảo hiểm được mô tả như sau: 

 Cổng so sánh (Comparison portals): Cho phép so sánh trực tuyến cho phép 
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người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt sản phẩm giữa các nhà cung cấp. 

Loại hình này phù hợp với các sản phẩm tiêu chuẩn như bảo hiểm xe cơ giới, 

bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch. 

 Môi giới bảo hiểm số (Digital Brokers): Các nhà môi giới kỹ thuật số cung cấp 

dịch vụ môi giới bảo hiểm bằng các giải pháp công nghệ hiện đại như cổng trực 

tuyến hoặc ứng dụng di động. Ngoài vai trò là trung gian giữa khách hàng và 

công ty bảo hiểm, công ty môi giới số cũng cung cấp các thư mục bảo hiểm kỹ 

thuật số qua ứng dụng di động, nhờ vậy, khách hàng có được một cái nhìn tổng 

quan minh bạch liên quan đến bảo hiểm, có thể liên lạc với người tư vấn của 

mình và nhận được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 

 Bán chéo bảo hiểm (Insurance Cross Sellers): Bằng cách sử dụng một nền tảng 

công nghệ, chủ cửa hàng có thể tăng doanh thu của họ thông qua việc bán chéo 

các sản phẩm bảo hiểm. Khách hàng cũng được hưởng lợi từ dịch vụ này vì họ 

có thể ngay lập tức mua bảo hiểm với mức phí cho những tài sản mua sắm mà 

không cần cung cấp bất kỳ giấy tờ nào (Ví dụ: Ô tô và bảo hiểm xe). 

 Ngang hàng (Peer-to-Peer): Tập hợp nhóm các cá nhân trên mạng xã hội để lập 

quỹ bảo hiểm. Có thể có những mô hình sau: 

 Trường hợp Friendsurance (Đức): Thành lập một nhóm cá nhân để đảm bảo 

cho một loại rủi ro chung của các thành viên. Một phần đóng góp của thành 

viên được đưa vào quỹ bồi thường chung đảm bảo cho những tổn thất nhỏ 

(trong mức giữ lại), phần còn lại được sử dụng để mua bảo hiểm truyền thống 

để đảm bảo cho những tổn thất lớn. Nếu tất cả các thành viên nhóm không 

phát sinh yêu cầu bồi thường trong suốt cả năm, mọi người sẽ nhận được tiền 

thưởng hoàn lại.  

 Trường hợp Lemonade (Mỹ): không hoàn trả cho các thành viên quỹ thừa mà 

tặng cho các dự án từ thiện do họ lựa chọn. Trường hợp này, nhóm hoạt động 

như một công ty bảo hiểm kỹ thuật số thay vì một nhà phân phối đơn thuần. 

 Bảo hiểm theo yêu cầu (On-Demand Insurance): Cung cấp bảo hiểm cho các 

khoảng thời gian đã chọn (hoặc thời gian thực dùng). Thay vì bảo vệ mọi thứ bất 

cứ lúc nào, hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu cho phép khách hàng bảo hiểm rủi 

ro tại những thời điểm cụ thể.  Ví dụ: Bảo hiểm cho thời gian hoạt động taxi 

công nghệ (Grab, Uber). 

 Doanh nghiệp bảo hiểm số (Digital Insurers): Các công ty bảo hiểm kỹ thuật 

số sử dụng các công nghệ mới nhất để số hóa toàn bộ chuỗi giá trị của hoạt động 

cung cấp dịch vụ bảo hiểm như bán hàng, cấp đơn, quản lý khách hàng, quản lý 

khiếu nại, v.v. 

 Phân tích dữ liệu lớn và phần mềm bảo hiểm  (Big Data Analytics & 
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Insurance Software): Các công ty khởi nghiệp InsurTech trong danh mục này 

cung cấp các giải pháp cho phép các công ty bảo hiểm quản lý và tận dụng dữ 

liệu bên trong và bên ngoài tốt hơn. Ví dụ: Ứng dụng phân tích dữ liệu y tế của 

cư dân để triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe. 

 Internet of Things: Một mạng lưới các thiết bị thông minh, cảm biến được kết 

nối và các đối tượng khác nhau có thể liên lạc với nhau thông qua internet, cho 

phép thu thập dữ liệu ở thời gian thực. Bốn lĩnh vực cụ thể mang một tiềm năng 

lớn cho các công ty bảo hiểm: thiết bị đeo, viễn thông, thiết bị nhà thông minh 

và công nghệ máy bay không người lái. Các ứng dụng của IoT giúp doanh nghiệp 

bảo hiểm quản lý đối tượng bảo hiểm chặt chẽ, thu thập thông tin nhanh chóng 

và chính xác trong cả khâu chấp nhận bảo hiểm và giải quyết khiếu nại bồi 

thường. 

 Chuỗi khối & Hợp đồng thông minh (Blockchain & Smart Contracts) 

 Blockchain là một cấu trúc dữ liệu chứa các hồ sơ giao dịch đảm bảo tính bảo 

mật, minh bạch và phân cấp. Một chuỗi các bản ghi được lưu trữ dưới dạng 

các khối được kiểm soát không phải bởi 1 cơ quan duy nhất. Công nghệ chuỗi 

khối cho phép tất cả những người tham gia đạt được thỏa thuận. Tất cả dữ 

liệu được lưu trữ trên một block được ghi lại bằng kỹ thuật số và có một lịch 

sử chung có sẵn cho tất cả những người tham gia. Bằng cách này, cơ hội của 

bất kỳ hoạt động gian lận hoặc sao chép giao dịch nào sẽ bị loại bỏ mà không 

cần đến sự kiểm chứng của bên thứ ba. 

 Hợp đồng thông minh có các điều khoản được ghi bằng ngôn ngữ máy tính 

thay vì ngôn ngữ pháp lý. Hợp đồng thông minh có thể được thực hiện tự 

động bởi một hệ thống máy tính, chẳng hạn như một hệ thống sổ cái phân tán 

phù hợp. Những lợi ích tiềm năng của hợp đồng thông minh bao gồm chi phí 

thấp cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng, do đó, nó trở nên khả thi về mặt 

kinh tế để hình thành hợp đồng mà giá trị giao dịch thấp. 

5. Khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam 

Làn sóng InsurTech đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu với khối lượng tài trợ 

toàn cầu từ chỉ 140 triệu USD năm 2011 lên khoảng 1,7 tỷ USD vào năm 2016. Nó không 

chỉ diễn ra ở các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp, Canada mà còn ở các 

quốc gia mới nổi như Trung quốc, Ấn độ. Với sự bùng nổ của công nghệ số và xu thế 

toàn cầu hóa, InsurTech sẽ lan nhanh trên toàn cầu. Thị trường bảo hiểm Việt Nam không 

thể đứng ngoài xu thế đó nếu không muốn tụt hậu. Tuy nhiên, để có thể thúc đẩy phát 

triển và ứng dụng InsurTech ở Việt Nam chúng tôi khuyến nghị: 

5.1.  Đối với cơ quản quản lý nhà nước 

Đổi mới công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm có khả năng mang lại nhiều lợi ích, đặc 
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biệt là cải thiện hiệu quả, giảm chi phí, cải thiện đánh giá rủi ro, tăng trải nghiệm khách 

hàng vượt trội. Tuy nhiên, những đổi mới này cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực 

đến sự ổn định của thị trường bảo hiểm nói chung, đến những doanh nghiệp bảo hiểm 

hiện hành và người tiêu dùng bảo hiểm. Kinh nghiệm rút ra từ các thị trường bảo hiểm 

phát triển, có thể có những kịch bản xảy ra: 

 Tích cực: những đổi mới công nghệ không làm phá vỡ sự cân bằng của thị 

trường, các nhà bảo hiểm hiện hữu có thể kiểm soát chuỗi giá trị của quá trình 

phân phối bảo hiểm; 

 Tiêu cực: InsurTech phá vỡ sự ổn định của thị trường, sự phân mãnh quá trình 

phân phối khiến các doanh nghiệp bảo hiểm mất kiểm soát quá trình phân phối, 

mất thị phần khách hàng. 

Thách thức đặt ra cho tất cả các nhân tố cấu thành thị trường, đặc biệt là cho các 

nhà bảo hiểm hiện hữu. Tuy nhiên, trách nhiệm giải quyết tình huống này phải đặt trên 

vai của người quản lý nhà nước, cụ thể ở Việt Nam là Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm – 

Bộ Tài chính. 

Khởi nghiệp InsurTech sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh mới, nhiều sản phẩm 

mới, nhiều ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực bảo hiểm mà khuôn khổ pháp lý hiện 

hành còn khiếm khuyết hoặc không phù hợp. Tình trạng nầy có thể dẫn đến có một hàng 

rào ngăn cản xâm nhập thị trường, không khuyến khích xu hướng đổi mới, không khuyến 

khích hoạt động khởi nghiệp InsurTech. Vấn đề đặt ra là làm sao để khuyến khích và tạo 

môi trường cho các khởi nghiệp công nghệ mới?  Thiết nghĩ, Cục Quản lý Giám Sát Bảo 

Hiểm cần tham mưu Bộ Tài chính thiết lập một nền tảng pháp lý mới với sự nới lỏng quy 

định để cho phép thử nghiệm khởi nghiệp công nghệ gọi là cách tiếp cận “mềm dẽo” hay 

“hộp cát điều tiết” (regulatory sandbox). Cách tiếp cận “mềm dẽo” sẽ tạo ra một không 

gian cho InsurTech được thử nghiệm trong một chế độ điều tiết khác với khung pháp lý 

thông thường hiện hành. Khi các công nghệ được coi là thành công và có thể mở rộng, 

chúng sẽ được đưa vào khuôn khổ quy định thông thường hoặc sẽ có những điều chỉnh 

khung pháp lý phù hợp cho việc khuyến khích phát triển rộng rãi. 

5.2.  Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm 

Bản thân các nhà bảo hiểm hiện hữu không thể đứng ngoài công cuộc đổi mới công 

nghệ. Tuy nhiên, khác với bình thường, thay vì thay đổi ngay mô hình kinh doanh hiện 

hữu, các doanh nghiệp bảo hiểm cần lập quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm tài trợ cho các dự án 

khởi nghiệp InsurTech ngay từ giai đoạn đầu. Họ cũng có thể mua lại, xâm nhập những 

dự án đã thành công hoặc xúc tiến một giao dịch hợp tác mang tính chiến lược. Động thái 

của nhà bảo hiểm hiện hành rất quan trọng, không chỉ vì họ là người gặp thách thức trực 

tiếp mà họ và hiệp hội nghề nghiệp còn có tiếng nói quan trọng tác động đến cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc hình thành thể chế pháp lý cho mô hình kinh doanh mới./. 
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Tóm tắt  

Dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số hóa đã và đang thay đổi mạnh 

mẽ cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong giai đoạn phong tỏa, giãn cách xã hội do đại 

dịch Covid-19. Bảo hiểm công nghệ, InsurTech, hình thành sẽ dần thay thế bảo hiểm 

truyền thống, là xu thế tất yếu trong tương lai. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định tính, phân tích những cơ hội và thách thức đối với các Startup Việt trong quá trình 

chuyển đổi số của ngành bảo hiểm. 

Abstract 

Leading the Fourth Industrial Revolution, digitalization has strongly changed our lives; 

especially during the time of social distancing due to Covid-19. Insurance technology, 

InsurTech, will gradually replace traditional insurance, becoming an inevitable trend in 

the future. The article uses qualitative research to analyze opportunities and challenges in 

insurance digital transformation for Startups in Vietnam. 

Từ khóa: Bảo hiểm công nghệ, Cách mạng công nghiệp 4.0, Cơ hội, Thách thức  

Keywords: InsurTech, The Fourth Industrial Revolution, Opportunity, Challenge 

1. Giới thiệu 

Thế giới trải qua năm 2020 đầy những biến động khôn lường. Đại dịch Covid-19 

đã gây nên một cuộc đại khủng hoảng toàn cầu, một sự tổn thất khủng khiếp về người và 

suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ sau chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Con người đã 

dần quen với những khái niệm như đeo khẩu trang, phong tỏa, giãn cách xã hội, .... Đại 

dịch đã ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống cũng như thay đổi tư duy và hành vi của chúng 

ta. Bất chấp môi trường kinh tế đầy thách thức, các lĩnh vực kỹ thuật số của Đông Nam 

Á tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 100 tỉ USD vào năm 2020. Tại Việt Nam, số lượng 

người sử dụng Internet mới, tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề phát sinh và sử dụng 

các dịch vụ trực tuyến tăng đột biến. Ngành bảo hiểm tiếp tục đà tăng trưởng với kết quả 

ấn tượng, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 182.654 tỉ đồng, tăng 14,1% so với năm 2019. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, InsurTech trở thành một 
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xu thế tất yếu cho ngành bảo hiểm trong tương lai. Việc triển khai công nghệ mới và sáng 

tạo làm thay đổi cách thức kinh doanh của các công ty bảo hiểm trên toàn cầu, sẽ mang 

lại nhiều cơ hội và thách thức cho các Startup Việt trong lĩnh vực bảo hiểm kỹ thuật số. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tổng quan về InsurTech  

Xuất phát từ thuật ngữ FinTech, InsurTech = Insurance + Technology  hay còn gọi 

là Công nghệ Bảo hiểm số là thuật ngữ đề cập đến việc sử dụng các đổi mới công nghệ 

được thiết kế nhằm tăng tính hiệu quả và tiết kiệm từ mô hình bảo hiểm truyền thống. 

Các công ty InsurTech là những công ty áp dụng công nghệ, hoặc cung cấp các dịch 

vụ, ứng dụng công nghệ trong các hoạt động bảo hiểm. Các hoạt động trong chuỗi bảo 

hiểm được thực hiện trực tuyến thông qua mạng Internet, từ những công đoạn đầu tiên 

như nghiên cứu khách hàng, thiết kế sản phẩm, marketing, đến giai đoạn bán hàng, giao 

kết hợp đồng và các nghiệp vụ sau bán hàng như chăm sóc khách hàng, thẩm định và giải 

quyết bồi thường, .... Ứng dụng công nghệ cũng được sử dụng trong việc bán hàng trực 

tuyến, các nghiệp vụ bảo hiểm như đánh giá rủi ro, giám định, định phí, tái bảo hiểm, …. 

Thị trường tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, .... 

InsurTech phổ biến là những công ty bảo hiểm. Ở những thị trường này, khách hàng là 

những người quen thuộc và am hiểu các sản phẩm bảo hiểm nên thường chọn mua trực 

tiếp từ các công ty bảo hiểm mà không thông qua các trung gian hay môi giới để tiết kiệm 

chi phí. Các hình thức bảo hiểm kỹ thuật số đặc biệt phát triển trong suốt đại dịch Covid-

19 do ảnh hưởng từ việc phong tỏa và hạn chế tiếp xúc. Một ví dụ, tại Mỹ, phương thức 

bảo hiểm ô tô hầu hết đã thay đổi sang hình thức trực tuyến. Khách hàng giờ đây chỉ cần 

ngồi tại nhà, so sánh và chọn lựa sản phẩm từ các nền tảng trực tuyến, điền đơn và cung 

cấp thông tin, tự sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh làm công tác giám định 

bảo hiểm bằng cách scan hình ảnh, tình trạng xe ô tô gửi cho công ty bảo hiểm, mua và 

thanh toán. Công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro và định phí bảo hiểm thông qua các ứng 

dụng hỗ trợ, ghi nhận lịch sử, dữ liệu vận hành xe cũng như đặc điểm của người lái. Qui 

trình thẩm định và bồi thường cũng được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Một hình thức 

khác, các công ty InsurTech đóng vai trò trung gian, làm môi giới hay đại lý bảo hiểm. 

Loại hình này phổ biến ở châu Á do đặc điểm người châu Á chỉ mới tiếp cận bảo hiểm 

trong thời gian gần đây và có tâm lý thích được phục vụ. Trên nền tảng công nghệ của 

mình, những công ty Insurtech này lấy sản phầm từ các công ty bảo hiểm hoặc kết hợp 

với các công ty bảo hiểm để tạo ra sản phẩm rồi truyền lên các kênh phân phối hay bán 

trực tiếp cho khách hàng. Ưu điểm của hình thức này là các công ty Insurtech có thể kết 

hợp xây dựng một hệ sinh thái, tích hợp nhiều tiện ích và dịch vụ bổ sung vào sản phẩm 

như các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi, cung cấp sản phẩm bảo hiểm 

tai nạn cá nhân đi kèm khi vay tiền, bảo hiểm du lịch khi mua vé máy bay, bảo hiểm lưu 

trú khi đặt khách sạn. 



 

119 

Hình thức thứ ba, các công ty InsurTech không bán hàng, chỉ cung cấp các giải 

pháp công nghệ hoặc dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm. Các công ty này không phải là những công 

ty bảo hiểm hoặc làm trung gian cung cấp sản phẩm mà chỉ cung cấp dịch vụ công nghệ, 

hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm trong các nghiệp vụ hay dịch vụ bảo hiểm như thẩm 

định và xử lý bồi thường tự động (xử lý chứng từ, thẩm định chính xác chống trục lợi, 

đẩy nhanh quá trình bồi thường), hỗ trợ cấp cứu y tế khẩn cấp, bảo hiểm rủi ro trên không 

gian mạng, . . .  

2.2. Sự phát triển InsurTech trên thế giới và ở Việt Nam  

Theo thống kê từ Statista, một công ty chuyên nghiên cứu, thu thập và thống kê dữ 

liệu về thị trường và người tiêu dùng của Đức, trong giai đoạn 2012-2020, Mỹ là quốc 

gia đứng đầu thế giới về đầu tư và giao dịch InsurTech, chiếm 53% thị phần, tiếp theo là 

các nước Tây Âu: Anh 9%, Pháp 3%, Đức 4%. Hai quốc gia đứng đầu châu Á là Trung 

Quốc 7% và Ấn Độ 4%. Singapore là quốc gia đứng đầu Đông Nam Á với thị phần 1%. 

Dân số châu Á chiếm 43% dân số thế giới nhưng chỉ nắm giữ 13% tổng phí bảo hiểm 

toàn cầu, trong đó các nước Đông Nam Á chỉ chiếm 3,8%. Đông Nam Á là thị trường có 

tiềm năng phát triển mạnh về lĩnh vực bảo hiểm và bảo hiểm kỹ thuật số do tỉ lệ tham gia 

trung bình còn rất thấp so với thế giới.  

Tại Việt Nam, InsurTech dù chỉ mới hình thành trong những năm gần đây nhưng 

đã phát triển nhanh chóng. Hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm gốc đều đã xây dựng các 

ứng dụng hay các website trực tuyến phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Cùng với sự ra 

đời của các Startup InsurTech tại Việt Nam như INSO, SaveMoney, MIIN, Papaya, . . . 

là sự thâm nhập các công ty InsurTech nước ngoài như Pasarpolis, Tune Protect, Ooala, 

Igloosure, . . . .  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, các số liệu thống kê, phỏng vấn 

trực tiếp một số lãnh đạo, quản lí làm việc trong ngành bảo hiểm, từ đó thực hiện một 

phân tích SWOT về cơ hội và thách thức đối với các công ty Startup InsurTech tại Việt 

Nam, kết hợp một nghiên cứu tình huống Startup Insurtech – SaveMoney.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá tình hình ứng dụng InsurTech tại Việt Nam 

Nhận thức được tầm ảnh hưởng vượt bậc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các 

công ty bảo hiểm lớn đã chuẩn bị cho InsurTech từ những năm trước, như Prudential đã 

bán sản phẩm bảo hiểm qua điện thoại từ năm 2018, xây dựng ứng dụng chăm sóc sức 

khỏe Pulse, . . . để đón làn sóng InsurTech phục vụ cho các thế hệ millennials và Gen Z. 

Hầu hết các công ty bảo hiểm đều đầu tư vào công nghệ để phục vụ công việc kinh doanh. 

Tùy qui mô và chiến lược từng công ty mà mức độ đầu tư sẽ khác nhau. Đa số các công 

ty đầu tư công nghệ vào trải nghiệm khách hàng và cải thiện dịch vụ bồi thường (tự động 
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hóa nộp hồ sơ hợp đồng bảo hiểm, tự động hóa thẩm định từ đó rút ngắn thời gian phát 

hành hợp đồng; khách hàng có thể nộp hồ sơ bồi thường trực tuyến hoặc qua ứng dụng di 

động và được chấp thuận bồi thường sau khi thẩm định). Việc bán bảo hiểm nhân thọ trực 

tuyến hoặc qua các ứng dụng di động rất ít và chưa phổ biến do tính chất phức tạp của 

sản phẩm. Tuy nhiên, đối với bảo hiểm phi nhân thọ, việc bán hàng qua kênh digital phổ 

biến hơn do tính chất sản phẩm ngắn hạn và đơn giản hơn. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, 

học máy vẫn chưa hoặc ít được áp dụng do vấn đề về dữ liệu. Luật kinh doanh bảo hiểm 

đang được sửa đổi (đã có bản nháp) và dự kiến có hiệu lực từ năm 2023. Luật mới sẽ bao 

gồm các qui định và thủ tục pháp lí về InsurTech. 

3.2. Cơ hội và thách thức với các Startup InsurTech Việt 

Nhắc đến các công ty InsurTech tại thị trường Việt Nam, bên cạnh các công ty bảo 

hiểm gốc, chúng ta không thể không đề cập đến các Startup InsurTech Việt, với những 

cái tên quen thuộc trong ngành như INSO, SaveMoney, MIIN, Papaya, . . . Phần lớn các 

Startup là những công ty có qui mô nhỏ, chủ yếu đóng vai trò trung gian (làm môi giới 

hay đại lý bảo hiểm), hoặc/và cung cấp các dịch vụ công nghệ cho các công ty bảo hiểm 

gốc. Bên cạnh những cơ hội từ thị trường phát triển và xu thế số hóa, các Startup 

InsurTech Việt phải đương đầu với những thử thách không hề nhỏ khi phải cạnh tranh 

với các công ty công nghệ InsurTech nước ngoài đầy tiềm lực, luôn phải đau đầu với bài 

toán nhân lực và vốn trong quá trình vận hành và phát triển doanh nghiệp.     

Thực hiện phân tích SWOT sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về các Startup 

InsurTech Việt. 

Bảng 1: Phân tích SWOT cho Starup InsurTech Việt 

Phân tích SWOT cho Startup InsurTech Việt 

Điểm mạnh (Strengths) Điểm yếu (Weaknesses) 

- Thị trường bảo hiểm mới và tiềm năng 

- Tỉ lệ dân số sử dụng Internet và dịch vụ 

trực tuyến cao 

- Tương đồng về văn hóa 

- Công nghệ và vốn 

- Khó khăn trong quá trình số hóa sản 

phẩm 

- Cạnh tranh với các InsurTech nước ngoài 

Cơ hội (Opportunities) Nguy cơ (Threats) 

- Thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh 

- Sự ủng hộ của cơ quan quản lí 

- Mở rộng thị trường quốc tế 

- Phá sản, bị thâu tóm 

- An ninh mạng và bảo mật dữ liệu 

- Rủi ro pháp lí 
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3.2.1. Điểm mạnh 

Thị trường bảo hiểm mới và tiềm năng: Thị tường bảo hiểm Việt Nam dù đi sau 

các nước như Thái Lan, Indonesia, Singapore, . . . nhiều năm nhưng đang trong giai đoạn 

phát triển và bùng nổ, số lượng và tỉ trọng dân số tham gia bảo hiểm vẫn còn khá thấp so 

với các nước trong khu vực. Trong những năm vừa qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam 

đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về qui mô và giá trị thị trường. 

 

Nguồn: Niêm giám bảo hiểm 

Hình 1: Doanh thu phí bảo hiểm và tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010 - 2020 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng liên tục, từ năm 2010 là 30.842 tỉ đồng đến năm 

2020 ước tính là 182.654 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đều duy trì ở mức 2 chữ 

số, riêng giai đoạn 2015-2019 đều vượt trên 20%.  

Tỉ lệ dân số sử dụng Internet và dịch vụ trực tuyến cao: Theo Báo cáo Kinh Tế 

số Đông Nam Á (SEA) 2020 được Google, Temasek và Bain & Company công bố ngày 

10/11/2020, Việt Nam là nước có tỉ lệ người dùng Internet mới cao nhất khu vực Đông 

Nam Á đạt 41%, tỉ lệ người dùng Internet hiện tại là xấp xỉ 70% dân số. Tốc độ tăng 

trưởng của Thương mại điện tử Việt Nam trung bình trong giai đoạn 2015-2025 dự báo 

là 29%. Theo đó, dự kiến đến năm 2025, qui mô Thương mại điện tử của Việt Nam sẽ 

vươn tới ngưỡng 43 tỉ USD và đứng ở vị trí thứ ba trong khối ASEAN. 

Sự tương đồng về văn hóa: Văn hóa là yếu tố rất quan trọng trong hoạt động 

marketing quốc tế và ở thị trường nội địa. Bất kì doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm 

đến văn hóa để thành công trong hoạt động marketing. Với lợi thế sân nhà, các Startup 

Việt rõ ràng có nhiều ưu thế trong việc thiết kế các sản phẩm phù hợp với khách hàng nội 

địa, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng và khách 
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hàng trung thành,… Bên cạnh đó, với cấu trúc gọn nhẹ, vận hành linh hoạt, chi phí thấp, 

các Startup Việt thuận lợi trong việc liên kết với các công ty bảo hiểm gốc trong nước 

trong việc triển khai InsurTech, khi mà những công ty InsurTech nước ngoài lại bị hạn 

chế do chi phí cao, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. 

3.2.2. Điểm Yếu 

Công nghệ và vốn: Sự hạn chế về trình độ công nghệ và trình độ nhân lực cấp cao 

là điểm yếu lớn nhất đối với các Startup công nghệ Việt cũng như InsurTech. Nhân lực 

kỹ thuật bậc cao, bậc trung của Việt Nam chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng số lao động 

của ngành. Hạn chế về trình độ công nghệ ảnh hưởng từ việc “sinh sau đẻ muộn” và yếu 

nguồn lực tài chính là rào cản trong quá trình nâng cao trình độ nguồn nhân lực và phát 

triển doanh nghiệp. Đây cũng chính là điểm yếu khiến các Startup InsurTech Việt khó có 

thể tiếp cận với các doanh nghiệp bảo hiểm gốc nước ngoài với những tiêu chuẩn, yêu 

cầu khắt khe. 

Khó khăn trong quá trình số hóa sản phẩm: Bảo hiểm là sản phẩm phức tạp, 

kinh doanh có điều kiện và bị ràng buộc bởi nhiều qui định pháp luật. Vì vậy, việc số hóa 

sản phẩm sao cho khách hàng dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ chấp nhận không phải là một điều 

dễ dàng. Hiện nay các sản phẩm bảo hiểm được số hóa chủ yếu là những sản phẩm đơn 

giản và ngắn hạn như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm du lịch, . . . Sự hạn 

chế về kinh nghiệm và trình độ công nghệ cũng ảnh hưởng khả năng số hóa sản phẩm của 

các doanh nghiệp InsurTech Việt. 

Cạnh tranh với các InsurTech nước ngoài: Sau thời gian khởi động chậm vì 

những rào cản về pháp lí, các công ty InsurTech nước ngoài đã có mặt tại Việt Nam và 

phát triển khá thuận lợi như PasarPolis và Ooala (Indonesia), Tune Protect (Malaysia), 

9Lives (Hàn Quốc), . . . Với tiềm lực tài chính mạnh và nền tảng công nghệ tốt, đây thực 

sự là những đối thủ cạnh tranh nặng kí cho các Startup Insurtech Việt. 

3.2.3. Cơ hội 

Dự báo thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng mạnh và InsurTech sẽ bùng 

nổ trong những năm tiếp theo: Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam năm 2020 

trung bình ước tính khoảng 97,58 triệu người, trong đó thế hệ millennials (sinh từ 1981-

1996) chiếm 35% và thế hệ Z (sinh từ 1997-2012) chiếm 14,5% dân số. Đây là hai thế hệ 

lớn nhất sẽ vượt qua những người tiêu dùng lớn tuổi, trở thành lực lượng chi tiêu nhiều 

nhất trong tương lai. Họ là những người dành một lượng thời gian đáng kể để sử dụng 

các thiết bị di động và am hiểu kỹ thuật số, sẽ là tập khách hàng chính của thị trường bảo 

hiểm trong thời gian sắp tới. Tại Việt Nam hơn 70% dân số sử dụng điện thoại và khoảng 

45% sử dụng Smartphone. Xu hướng không tiền mặt đang phát triển và sẽ hướng người 

tiêu dùng gia tăng các giao dịch số. Bên cạnh đó, ý thức của người dân về chăm sóc sức 

khỏe ngày càng được nâng cao cũng là yếu tố giúp thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng qui 
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mô, phát triển mạnh mẽ và bền vững. 

Sự ủng hộ của cơ quan quản lý trong nước: Tại Việt Nam, dù chỉ mới phát triển 

trong thời gian gần đây nhưng InsurTech đã được các cơ quan quản lý xác định là hướng 

đi đúng, cần đầu tư mạnh trong thời gian sắp tới. Bảo hiểm công nghệ sẽ là xu hướng tất 

yếu của thị trường trong tương lai khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế số. Trong khi 

các InsurTech nước ngoài có phần chậm chân vì rào cản pháp lí, các Startup InsurTech 

Việt đang được hành lang pháp lí trong nước ủng hộ, đặc biệt khi Luật Kinh doanh bảo 

hiểm đang được sửa đổi và dự kiến có hiệu lực từ năm 2023. Khung pháp lí về kinh doanh 

bảo hiểm ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm 

hoạt động ổn định và phát triển kinh doanh. 

Mở rộng thị trường, vươn tầm quốc tế: Với trình độ nhân sự trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin đang phát triển vượt trội trong những năm gần đây, Việt Nam có nhiều 

điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm công nghệ thông tin của khu vực nhờ chi phí 

lao động cạnh tranh và môi trường chính trị ổn định. Lực lượng nhân sự trẻ khát khao học 

hỏi, có thái độ, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp tốt đã phát triển từ lực lượng nhân viên 

thành nhân sự quản lý và sáng tạo ở các doanh nghiệp. Đây chính là cơ hội giúp các 

InsurTech Việt mở rộng thị trường sang các nước lân cận như Lào, Campuchia, Myanmar, 

.... và các nước trong khu vực. 

3.2.4. Nguy cơ 

Phá sản, bị thâu tóm: Theo lãnh đạo một doanh nghiệp bảo hiểm, các chương trình 

khuyến mại áp dụng cho kênh trực tuyến hiện nay chỉ đem lại lợi ích cho khách hàng, còn 

đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, đa phần họ đang chịu lỗ. Tuy nhiên, tất cả các doanh 

nghiệp bảo hiểm đều hiểu rằng, đầu tư công nghệ cho bảo hiểm là một bài toán đầu tư dài 

hạn và các doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận thua thiệt trong ngắn hạn để tạo ra những 

lợi ích ổn định trong dài hạn. Tình trạng hiện nay cũng tương tự với các Startup Việt, 

những công ty phần lớn ở qui mô nhỏ. Chi phí đầu tư lớn vào công nghệ và phát triển 

nhân lực chất lượng cao trong thời gian dài, sự cạnh tranh và đào thải khắc nghiệt của thị 

trường, nguy cơ bị phá sản, bị thâu tóm. Các Startup Việt phải cạnh tranh với các 

InsurTech nước ngoài đầy tiềm lực, nguy cơ thất bại ngay trên sân nhà là không hề nhỏ. 

An ninh mạng và bảo mật dữ liệu: Đây là thử thách hàng đầu đối với tất cả các 

công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ khi mà nguy cơ bị tấn công mạng, dữ liệu, 

đặc biệt là thông tin cá nhân của khách hàng, có thể xuyên biên giới chỉ với vài cú nhấp 

chuột. Vì lí do này, những công ty InsurTech phải là những công ty có nền tảng công 

nghệ mạnh, phải đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật với các đối tác, như là các tổ chức tài 

chính, kênh phân phối (ngân hàng, nhà mạng, ví điện tử), . . . Sự hạn chế về trình độ công 

nghệ của Startup Việt cũng tạo nên những nguy cơ lớn, đặc biệt khi qui mô thị trường mở 

rộng và phát triển.  
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Rủi ro pháp lí: Trong thời gian chờ đến năm 2023, khi mà Luật Bảo hiểm sửa đổi 

có hiệu lực sẽ qui định rõ về InsurTech, các chiến lược, các cơ hội, kế hoạch phát triển 

của doanh nghiệp có thể bị hạn chế vì những rào cản pháp lí.  

3.3. Nghiên cứu tình huống điển hình – SaveMoney – Tầm nhìn và chiến lược 

Ra đời vào tháng 8 năm 2013, SaveMoney là một StartUp đạt Top 25 StartUp Việt 

năm 2017, Top Smart Tourist Innovation năm 2018 và Top 6 Fintech năm 2019 của 

Shinhan’s Future Lab. 

 

Lĩnh vực hoạt động: cung cấp nền tảng B2B2C linh hoạt dành 

cho thị trường bảo hiểm kỹ thuật số. SaveMoney đóng vai trò trung 

gian kết nối các doanh nghiệp sở hữu tập khách hàng lớn như ngân 

hàng, viễn thông, hàng không, bệnh viện, các mạng xã hội,…. với 

các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và bán lẻ. SaveMoney cung cấp 

các giải pháp nền tảng bảo hiểm kỹ thuật số kết hợp công nghệ trí 

tuệ nhân tạo, số hóa quy trình bảo hiểm, tăng hiệu quả và  tiết kiệm 

chi phí cho doanh nghiệp, ví dụ như Hệ thống giám định xe ô tô trực 

tuyến và cấp đơn chỉ trong vòng 5 phút. 

Tầm nhìn và chiến lược: Dẫn đầu thị trường bảo hiểm kỹ thuật số tại Việt Nam, 

mở rộng thị trường sang các quốc gia Đông Nam Á và toàn cầu. 

Từ một Startup với mong ước mang trí tuệ Việt vươn ra tầm thế giới, SaveMoney 

trải qua những thăng trầm nhưng đến nay đã dần khẳng định được vị thế của mình trong 

Top các công ty InsurTech Việt Nam. SaveMoney đã xây dựng được một mạng lưới hợp 

tác trong nước và quốc tế, hiện đang hỗ trợ một số doanh nghiệp bảo hiểm trong nước 

trong quá trình chuyển đổi sang bảo hiểm kỹ thuật số. Ngoài ra, SaveMoney còn hỗ trợ 

các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp nước ngoài tổ chức các hội thảo cập nhật xu hướng 

thế giới về FinTech và InsurTech.  

Giống như hầu hết các StartUp trong lĩnh vực công nghệ, hai thử thách mà 

SaveMoney phải thường xuyên đối diện là vấn đề nhân lực và vốn. Đây là hai vấn đề 

quan trọng nhất và có mối quan hệ hỗ tương. Nếu không đủ nhân lực thì khó kêu gọi nhà 

đầu tư, và nếu không đủ vốn thì sẽ không có nhân lực giỏi.  

Xác định rõ tầm nhìn và sứ mạng ngay từ những ngày đầu, các nhà sáng lập 

SaveMoney đã xây dựng Ban Quản trị bao gồm những chuyên gia quản lí cấp cao trong 

và ngoài nước, giỏi chuyên môn, am hiểu văn hóa, thị trường bản địa và dày dạn kinh 

nghiệm trên thương trường quốc tế. Họ chính là những trụ cột lớn, tạo nên sức hút và uy 

tín của công ty trong quá trình vươn tầm thế giới. Bên trong doanh nghiệp, họ là những 

hình mẫu để các bạn trẻ noi gương phấn đấu, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt, hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực trẻ. Công ty duy trì chế độ tuyển dụng và đào tạo theo mô hình phểu, 
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người đi trước hướng dẫn người đi sau. Chiến lược này giúp công ty xây dựng lực lượng 

nhân lực trẻ đóng vai trò vận hành, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng và tiết kiệm 

chi phí. Bên cạnh đó, SaveMoney cũng đầu tư nhiều vào công nghệ mới như trí tuệ nhân 

tạo, học máy, khoa học dữ liệu,…. để theo kịp xu thế phát triển của thế giới.  

Một số dự án và đối tác SaveMoney đã và đang triển khai 

- VinaPhone: Triển khai sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân với mức phí bảo 

hiểm linh động theo tuần hoặc tháng, cơ hội tiếp cận hơn 35 triệu thuê bao của 

VinaPhone. 

- Zalopay: Đã tích hợp vào Zalo, một ứng dụng với hơn 100 triệu người dùng, sản 

phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân và Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự bắt buộc của 

chủ xe máy. 

- VNPay: Đang tiến hành xây dựng nền tảng bảo hiểm số cho VNPay.  

- MobiFone: Đang trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án Bảo hiểm số qua nhà 

mạng MobiFone với 26 triệu thuê bao cho các sản phẩm bảo hiểm linh động. 

Bên cạnh đó SaveMoney cũng đang tiến hành tích hợp hệ thống với Hưng Thịnh 

Group trong lĩnh vực bất động sản và VnResource, một hệ thống quản lý với hơn một 

triệu người dùng để phát triển thị trường bảo hiểm số. 

SaveMoney hiện là đối tác chiến lược và chuẩn bị triển khai nhiều dự án với các 

công ty trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, ví điện tử, FinTech, du lịch, chuỗi cửa hàng 

tiện lợi, . . . với chiến lược đa dạng hóa các lĩnh vực, mở rộng và phát triển bảo hiểm công 

nghệ ở thị trường Việt Nam và quốc tế. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

Số hóa đang dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đã ăn sâu vào cuộc sống 

hằng ngày của mỗi chúng ta. InsurTech sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai nếu chúng 

ta không muốn bị tụt hậu và đào thải. Để thị trường bảo hiểm nói chung và InsurTech nói 

riêng phát triển bền vững cần sự chung tay góp sức của nhà nước, doanh nghiệp và của 

cả người dân. 

Về mặt pháp lý: Cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh 

vực bảo hiểm theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đặc 

biệt là bảo hiểm công nghệ. Tăng cường công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp 

và đơn giản hoá thủ tục hành chính. An ninh mạng và an ninh dữ liệu là một vấn đề quan 

trọng, cần có hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng. 

Về mặt công nghệ: Hiện nay, nhiều công ty bảo hiểm trong nước chưa đủ lực về 

tài chính để đầu tư cho công nghệ. Các công ty vẫn tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn 

nhiều hơn chiến lược dài hạn. Nhà nước cần đẩy mạnh đầu tư tài lực, nhân lực và vật lực 
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để phát triển trình độ khoa học công nghệ quốc gia theo kịp xu hướng phát triển của thế 

giới. Chúng ta cần xây dựng và mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh, đủ an toàn 

và tiết kiệm chi phí tối đa, đầu tư nâng cao trình độ công nghệ và chuyển đổi số. 

Về mặt nhân lực: nâng cao chất lượng đào tạo, lý thuyết đi đôi với thực hành, xây 

dựng các chương trình liên kết đào tạo giữa các viện, các trường đại học với doanh nghiệp 

trong nước và đối tác nước ngoài để đào tạo nhân sự trong lĩnh vực khoa học công nghệ 

đủ năng lực làm việc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 

Về công tác phát triển thị trường: Cần nâng cao ý thức của người dân về tầm 

quan trọng của bảo hiểm trong một xã hội văn minh. Các doanh nghiệp cần đa dạng hóa 

sản phẩm bảo hiểm công nghệ, mở rộng kênh phân phối số, thay đổi cấu trúc nhân sự từ 

mô hình phân quyền sang mô hình tổ ong để có thể phản ứng nhanh với nhu cần thị 

trường. Nhà nước cần đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến 

thương mại, phát triển thị trường trong nước và quốc tế 
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Tóm tắt  

Cuộc cách mạng 4.0 đã bùng nổ và có tác động sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực của loài 

người, ngành dịch vụ tài chính bảo hiểm không nằm ngoài phạm vi tác động của cuộc 

cách mạng này. Qua bài viết, các tác giả cố gắng tóm lược các kiến thức cơ bản nhất của 

các ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bảo hiểm. Thêm vào đó, bài viết cũng trình bày xu 

hướng khởi nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm trên thế giới cũng đánh giá thực 

trạng áp dụng các giải pháp công nghệ tại thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian 

vừa qua.  

Abstract 

The 4.0 Revolution has exploded and had a profound impact on all sectors of the human 

race, the insurance financial services industry is not outside the impact of this revolution. 

Through the article, the authors try to summarize the most basic knowledge of technology 

applications in the field of insurance. In addition, the article also presents the trend of 

technology startups in the insurance sector in the world, also assessing the current 

situation of applying technology solutions in the Vietnamese insurance market in the past 

time. 

Từ khóa: Chuyển đổi số, FinTech, InsurTech 

Keywords: Digital transformation, FinTech, InsurTech  

1. Giới thiệu 

Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, kể từ sau khủng hoảng Dotcom (2000) cả thế giới 

đã chứng kiến sự phát triển vượt bật của ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là trong 

những năm gần đây ngành này gần như chi phối toàn bộ các lĩnh vực còn lại của đời sống 

kinh tế - xã hội, từ công cụ sản xuất, phương thức sản xuất đến cả quan hệ xã hội. Các sự 

kiện bùng nổ nêu trên có thể kể đến như IoT (Internet kết nối vạn vật) vào những năm 

2013 – 2016, BlockChain (2016 – 2018), Trí tuệ nhận tạo (AI), máy học (Machine 

Learning),  Công nghệ 4.0 (2018 – 2019) và thuật ngữ quen nhất mà có lẽ ai cũng nghe ít 

nhất mỗi tuần vài lần là Chuyển đổi số (2020 – 2021). Kèm với đó là xu hướng ứng dụng 

mạnh mẽ các công nghệ này vào lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, quản lý,… đã xuất hiện và 
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ngày càng thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi người như FinTech (Công nghệ tài chính), 

InsurTech (Công nghệ bảo hiểm), LogiTech (Công nghệ hậu cần), AgriTech (Công 

nghệ nông nghiệp),…Việc nắm vững sự phát triển tất yếu này rất quan trọng và thậm chí 

có ý nghĩa sống còn đối với lĩnh vực mà mình đang tham gia. Hiểu biết về Insurtech và 

các xu hướng ứng dụng sẽ giúp các doanh nghiệp bảo hiểm có thể gia tăng sức cạnh tranh 

cũng như có thể định hướng được xu hướng phát triển doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, 

trong quá trình phát triển của Insurtech trên thế giới có thể giúp chúng ta định hướng công 

tác khởi nghiệp công nghệ như là một đối tác cung cấp dịch vụ cho thị trường bảo hiểm 

khi mà xu hướng phi tập trung hóa cũng như thiết lập chuỗi cung ứng thông minh đang 

là trào lưu mới trong nhóm ngành dịch vụ tài chính và bảo hiểm. 

Việc đánh giá mức độ ứng dụng Insurtech của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như 

các doanh nghiệp dịch vụ phụ trợ tại Việt Nam sẽ giúp chúng ta hiểu biết được các khoảng 

trống khởi nghiệp đối với lĩnh vực này. 

2. Các Kiến Thức nền tảng 

2.1.  InsurTech là gì? 

InsurTech là thuật ngữ được ghép từ Insurance (bảo hiểm) và Technology (công 

nghệ) để chỉ việc ứng dụng các cải tiến và sáng kiến công nghệ để làm cho mô hình 

bảo hiểm hiện tại hiệu quả hơn, từ việc tạo ra sản phẩm, phân phối và quản lý các hoạt 

động liên quan. (WHAT) 

Một số cải tiến công nghệ nổi bật đã và đang được sử dụng trong InsurTech bao 

gồm: Phân tích dữ liệu(Data Analytics) và AI (ChatBot), dữ liệu lớn (Big Data), Số hóa 

(Digitization) và BlockChain (SmartContact),...  (HOW) 

Các lĩnh vực nổi bật mà InsurTech mang lại bao gồm việc tối ưu hóa việc sử dụng 

nguồn tài nguyên con người, sản phẩm bảo hiểm mang tính cá nhân hóa cao, số hóa thông 

tin quản lý bảo hiểm, đa dạng kênh phân phối,... (WHERE) 

2.2.  Tác động của InsurTech đến ngành bảo hiểm 

Bảo hiểm thuộc lĩnh vực tài chính, và được quản lý chặt chẽ bởi hệ thống các cơ 

quan quản lý từ nhà nước đến doanh nghiệp,… tất cả các quy định đều được quy củ từ 

sản phẩm đến các quy định về quy trình bán hàng, xử lý giám định, bồi thường,…Vì vậy, 

việc linh động điều chỉnh sản phẩm hay các điều khoản để phù hợp với từng đối tượng 

khách hàng, hay yêu cầu rút ngắn thời gian phục vụ bồi thường khách hàng… trở thành 

gánh nặng và gần như không đáp ứng được với cách phục vụ truyền thống. Hay đơn giản 

hơn với việc lưu trữ, phân tích và sử dụng thông tin tổn thất của khách hàng ở các cấp độ 

khác nhau sẽ cho những hiệu quả kinh doanh khác nhau. InsurTech được xem mang sứ 

mệnh chuyển đổi hay định hình lại ngành bảo hiểm trong tương lai ở các hướng sau:  

- Sản phẩm và giá: Xu hướng chuyển từ “một sản phẩm cho tất cả các đối tượng” 
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đến việc cá nhân hóa sản phẩm cho từng đối tượng nhờ ứng dụng dữ liệu lớn (Big data) 

và máy học, AI (Machine Learning, Artificial Intelligent). Xu hướng này được dự kiến 

chiếm đến 79%. Xu hướng này tác động chủ yếu đến nhà bảo hiểm gốc. 

- Kênh phân phối: Xu hướng bán hàng chuyển từ Off-line sang online nhờ thương 

mại điện tử, ứng dụng mobile mạng xã hội và các kênh phân phối hiện đại khác. Xu hướng 

này dự kiến chiếm khoảng từ 37%-56%, đa số dành cho các công ty khởi nghiệp công 

nghệ và các đối tác liên kết.  

- Xử lý bồi thường và các dịch vụ khác: Xu hướng giải quyết bồi thường chuyển từ 

thủ công sang các quy trình xử lý tự động dựa trên công nghệ nhận dạng, đánh giá rủi ro 

tự động…  

Vậy InsurTech đã làm điều đó như thế nào ?  

2.3. Ứng dụng IoT đối với ngành bảo hiểm 

Việc ứng dụng IoT có thể giúp doanh nghiệp bảo hiểm:  

- Tạo dữ liệu bằng cách đo lường hành vi và môi trường xung quanh của khách 

hàng hoặc đối tượng bảo hiểm.  

- Thu thập và huy động nhiều nguồn dữ liệu liên quan đa dạng hơn nhờ việc triển 

khai hệ thống kết nối IoT và điện toán đám mây.  

Từ đó giúp doanh nghiệp:  

 Dự đoán rủi ro và tăng số lượng cơ hội tương tác với khách hàng. 

 Biết được rủi ro tốt hơn cả về chi phí tổn thất và quy mô trên cơ sở cá nhân hóa. 

 Phòng tránh các tai nạn có thể xảy ra.  

Một số sản phẩm bảo hiểm thuộc lĩnh vực sức khỏe có thể áp dụng như đồng hồ 

thông minh, dây đeo thể dục,kết nối máy thở, thực phẩm, cảm biến,… 

Ví dụ: Công ty khởi nghiệp Beam (https://beam.dental) đã sử dụng công nghệ IoT 

để cung cấp bảo hiểm nha khoa. Khách hàng nhận được bàn chải đánh răng “thông minh” 

giúp theo dõi mức độ chăm sóc răng miệng của khách hàng và cung cấp các gói bảo hiểm 

được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu đánh răng này. Khi làm như vậy, công ty tuyên bố họ 

có thể đưa ra mức giá rẻ hơn tới 25% so với các đối thủ cạnh tranh – một thỏa thuận mà 

khách hàng đang rất hứng thú. Hay ví dụ về công ty John Hancock – một công ty bảo 

hiểm nhân thọ Bắc Mỹ đã thay thế hoàn toàn hình thức cung cấp truyền thống bằng bảo 

hiểm nhân thọ tương tác khi sử dụng thiết bị đeo tay và viễn thông theo dõi hành vi của 

khách hàng suốt cả ngày, với nhiều người tiêu dùng đã sử dụng các thương hiệu như Fitbit 

để theo dõi hoạt động, tập thể dục, thực phẩm, cân nặng và thói quen ngủ của họ.  

Các sản phẩm về rủi ro tài sản (P&C) như viễn thông xe hơi, nhà thông minh, 

https://beam.dental/
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thiết bị theo dõi rò rỉ nước,… cũng ứng dụng IoT mạnh mẽ. 

2.4. Ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và máy học (Machine Learing) cùng AI 

(Artificial Intelligent) vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm 

Các công ty bảo hiểm đang bắt đầu lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi việc 

họ làm. Bằng cách kích hoạt và thu thập dữ liệu phù hợp từ đó họ có thể thấu hiểu hơn 

nhu cầu của người tiêu dùng và đưa ra khuyến nghị, phạm vi phù hợp và giá cả phù hợp. 

Việc cá nhân hóa và sử dụng dữ liệu thông minh như vậy mang lại lợi ích cho cả khách 

hàng và công ty bảo hiểm. Cùng với việc cải thiện sự hài lòng của người dùng, các sản 

phẩm phù hợp cho phép các công ty đánh giá rủi ro chính xác hơn và lợi nhuận ổn định.  

 

Nguồn: Các tác giả biên soạn 

Hình 1: Chu trình sử dụng dữ liệu để thấu hiểu và cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm 

AI và máy học có khả năng tác động đến mọi khía cạnh của cách các doanh nghiệp 

bảo hiểm được vận hành, giúp hầu hết mọi quy trình trở nên hiệu quả hơn. Các chức năng 

chuyên biệt như phòng chống gian lận, chống rửa tiền, bảo lãnh phát hành và định giá 

được thiết lập bằng cách sử dụng xuyên suốt công nghệ này. Ở khía cạnh khác việc vận 

dụng dữ liệu lớn để huấn luyện AI và máy học giúp quá trình quản lý giám định và bồi 

thường tốt hơn:  

 Các công ty bảo hiểm có bộ dữ liệu lưu trữ lớn khi yêu cầu bồi thường (ví dụ: 

tai nạn xe hơi: hình ảnh, danh sách thiệt hại, giá cả phải trả lại, tiền hoàn trả). 

Ví dụ: Shift Technology (https://www.shift-technology.com) cung cấp phần mềm 

phát hiện gian lận khiếu nại dựa trên AI. Công ty đã phát triển các giải pháp tự động hóa 

của họ đặc biệt cho ngành bảo hiểm và những thách thức riêng mà các nhà bảo hiểm phải 

đối mặt. 

Cam kết
cao hơn

Thu thập
dữ liệu

Cá nhân
hóa sản
phẩm

Trải
nghiệm

khách hàng 
tốt hơn

https://www.shift-technology.com/
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2.5. Số hóa (Digitalization)  

Số hóa là một phần trong quá trình chuyển đối số - xu hướng tất yếu hiện nay - các 

công ty bảo hiểm đang áp dụng các chiến lược kỹ thuật số. Không chỉ để tiết kiệm và hiệu 

quả, mà còn để tăng sự hài lòng của khách hàng với 61% khách hàng xác nhận rằng họ 

thích kiểm tra đơn đăng ký trực tuyến.  

Một số công ty đã thực hiện số hóa bằng cách sử dụng tự động hóa quy trình bằng 

robot (RPA) - phần mềm hỗ trợ nhân viên bằng cách thực hiện các nhiệm vụ phức tạp 

phía sau cho họ trong nháy mắt. RPA không chỉ mang lại lợi ích cho các tương tác của 

khách hàng mà còn thúc đẩy khả năng thu thập dữ liệu của họ. 

Các công nghệ được ứng dụng trong số hóa bao gồm OCR (Nhận dạng và chuyển 

đổi hình hình sang chữ), Chữ ký số (eSignature) hay hợp đồng điện tử (eContract) là 

những điển hình triển khai của số hóa. Với việc số hóa cùng các công cụ phần mềm sẽ 

giúp cho nhà bảo hiểm, nhà phân phối bảo hiểm có những phân tích, thống kê sâu để thấu 

hiểu hơn về khách hàng, về thị trường. 

Một ví dụ về số hóa thành công nổi bật là Zhong An – một công ty được thành lập 

vào năm 2013, Zhong An là công ty bảo hiểm trực tuyến duy nhất của Trung Quốc. Kể 

từ khi thành lập, công ty bảo hiểm đã có được 460 triệu người dùng và cấp hơn 5,8 tỷ hợp 

đồng - tất cả đều ở dạng kỹ thuật số.  

2.6. Ứng dụng công nghệ chuỗi khối  (BlockChain) 

Blockchain cho phép tạo ra một sổ cái kỹ thuật số (Digital Ledge) không thể thay 

đổi. Sử dụng công nghệ này, các công ty bảo hiểm có thể giảm chi phí quản trị đi kèm 

với việc xem xét các khiếu nại và kiểm tra các khoản thanh toán do bên thứ ba thực hiện 

- Blockchain đảm bảo tất cả thông tin này được chia sẻ, chống gian lận và dễ dàng xác 

minh.  

Blockchain đặc biệt có thể mang lại lợi ích cho các nhà tái bảo hiểm - giảm bớt các 

bước liên quan đến quy trình và dẫn đến tiết kiệm được rất nhiều hao phí trong quá trình 

đánh giá rủi ro và thực hiện giám sát hợp đồng tái bảo hiểm. Ví dụ: các công ty tái bảo 

hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể cắt giảm chi phí và tiết kiệm thời gian bằng 

cách sử dụng các hợp đồng blockchain thông minh (SmartContract) để nhanh chóng xác 

minh dữ liệu người tiêu dùng và lịch sử bảo hiểm, giảm thiểu việc trao đổi, tra cứu các 

thông tin liên quan. Ngoài ra, blockchain có thể được phân phối rộng rãi mà không có 

nguy cơ trùng lặp, cho phép tăng tính minh bạch và cải thiện quản trị quy trình làm việc.  

Một ví dụ điển hình thành công của việc ứng dụng công nghệ này trong ngành 

InsurTech là Lemonade (https://www.lemonade.com/de/en) - một công ty khởi nghiệp 

(unicorn) bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho chủ nhà và người cho thuê nhà được hỗ trợ 

bởi AI, blockchain và kinh tế học hành vi và là một trong những công ty khởi nghiệp ở 

lĩnh vực InsurTech thành công nhất hiện nay với vốn hóa lên đến gần 400 tỷ USD theo 

https://www.lemonade.com/de/en
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thống kê của Techcrunch ngày 02/07/2020 (https://techcrunch.com/2020/07/01/insurtech 

-unicorn-lemonade-raises-ipo-range-ahead-of-debut/) 

3. Thực trạng ứng dụng Insurtech trên thế giới  

Điểm qua một số xu hướng InsurTech đang diễn ra 

Cùng với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghệ, InsurTech đã và đang có 

nhiều xu hướng phát triển mạnh mẽ. Điển hình trong đó có thể kể đến 5 xu hướng chính 

như sau:  

3.1. Phân tích dữ liệu sẽ trao quyền cho các đại lý 

InsurTech sẽ tiếp tục tập trung vào việc tối đa hóa việc ứng dụng dữ liệu. Theo 

McKinsey Global Institute, các tổ chức dựa trên dữ liệu có khả năng giành được khách 

hàng cao gấp 23 lần, khả năng giữ chân họ cao hơn 6 lần và có khả năng sinh lời cao hơn 

19 lần. 

Trong ngành bảo hiểm, phân tích dữ liệu có thể là mặt trận tiếp theo, mở ra cánh 

cửa cho một loạt các khám phá mới. Nhiều công ty sử dụng các cổng kết nối tích hợp 

(API) với nhau để khái thác hệ sinh thái liên kết mở ra nhiều tiềm năng bán hàng và chăm 

sóc khách hàng hơn. 

Các đại lý không độc quyền có thể có được nhiều quyền lực hơn khi có thông tin 

(nhanh, chính xác) để ra các quyết định và ưu tiên phục vụ khách hàng của mình một cách 

chủ động hơn. Các đại lý đã mong đợi điều này từ lâu. Phân tích, thông tin chi tiết về dữ 

liệu sử dụng trí tuệ nhân tạo và máy học cung cấp sức mạnh của dữ liệu cho các đại lý để 

họ có thể hiểu được đối tượng kinh doanh của mình. Ví dụ: thông qua phân tích, họ có 

thể phát hiện ra một khách hàng, dựa trên thói quen, có thể có xu hướng rời bỏ đại lý. 

Biết rằng trước thời hạn, các đại lý có thể chú ý và làm việc với khách hàng đó để giữ 

chân họ.  

3.2. Giải pháp bảo hiểm kỹ thuật số không tiếp xúc 

Số hóa được coi là trung tâm của InsurTech đặc biệt trong giai đoạn hiện nay và kể 

cả trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhưng đại dịch đã thúc đẩy nhanh quá trình số 

hóa này. Các giải pháp tập trung xử lý các vấn đề tra cứu, hợp đồng, chính sách phân 

phối, giới thiệu khách hàng, thanh toán phí, đến kiểm tra yêu cầu bồi thường, khách hàng 

yêu cầu mọi thứ trên nền tảng số hóa và không tiếp xúc. 

Xu hướng các công ty InsurTech dùng chatbot để phục vụ khách hàng từ khâu bán 

hàng đến chăm sóc khách hàng trong đa số các trường hợp phổ biến.  

3.3. Trải nghiệm người dùng trên thiết bị di động và đa kênh (Omni channel) 

Dữ liệu cho thấy việc sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng qua từng năm, với 

hơn một nửa số truy vấn tìm kiếm đến từ điện thoại di động vào năm 2019. Việc sử dụng 

https://techcrunch.com/2020/07/01/insurtech-unicorn-lemonade-raises-ipo-range-ahead-of-debut/
https://techcrunch.com/2020/07/01/insurtech-unicorn-lemonade-raises-ipo-range-ahead-of-debut/
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điện thoại thông minh ngày căng tăng không gì hiệu quả hơn là trang bị ứng dụng bán 

hàng, chăm sóc khách hàng, trải nghiệm khách hàng... trên nền tảng ứng dụng di động.  

Trong khi thời đại mới đang tập trung vào nhiều kênh và nền tảng để thu hút khách 

hàng và khách hàng tiềm năng, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chất lượng trên các 

kênh và nền tảng được duy trì ở mức tối ưu. Nhiều InsurTech đã triển khai công nghệ để 

cung cấp trải nghiệm dễ dàng và kết nối cho khách hàng cũng như khách hàng tiềm năng 

liên thông qua các kênh khi đó quy trình bảo hiểm sẽ đóng vai trò dẫn dắt và kiểm soát 

các luồng thông tin xử lý.  

3.4. Sản phẩm bảo hiểm tùy biến  

Cá nhân hóa sẽ là tương lai của ngành bảo hiểm, nơi đón nhận những người tiêu 

dùng đa dạng ở các khu vực, ngôn ngữ, tôn giáo, nghề nghiệp, lứa tuổi, giới tính,... Những 

nhà InsurTech áp dụng mô hình “phân khúc của một”, trong đó mỗi khách hàng được coi 

như một cá nhân và dự đoán ý định mua hàng của họ bằng cách sử dụng các công nghệ 

mới nổi như AI, ML, dữ liệu và phân tích nâng cao sẽ là những hướng đi đầu. Họ có thể 

sử dụng thêm phân tích này để cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh từ đầu đến cuối cho từng 

cá nhân, tạo ra sự khác biệt và xây dựng thêm mối quan hệ với khách hàng trong thời gian 

thử nghiệm có thể được duy trì trong nhiều năm tới.  

3.5. Các mô hình định phí linh hoạt 

Các mô hình định phí tiên tiến và linh hoạt với sự tăng cường giá trị minh bạch là 

nhu cầu của thời đại mới. Các nhà bảo hiểm InsurTech không chỉ ngày càng sử dụng 

nhiều công nghệ mới như dữ liệu lớn, phân tích nâng cao, để thiết kế các mô hình trả phí 

dựa trên nhu cầu của khách hàng mà còn để ước tính mức độ sẵn sàng thanh toán của 

khách hàng một cách chính xác và dự đoán những khách hàng gian lận và thực hiện các 

hành động cần thiết kịp thời. 

 

Nguồn https://www.cbinsights.com/research/report/insurance-tech-q3-2020/ 

Hình 2: Xu hướng phát triển InsurTech trên toàn cầu từ năm 2014 đến 2020 
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Qua đó chúng ta thấy rõ nguồn lực của các quỹ đầu tư đã đầu tư và thúc đấy phát 

triển xu hướng InsurTech mạnh mẽ ở cả lĩnh vực bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ. Số 

liệu cho thấy tính đến quý 3/2020, tổng cộng đã hơn 2,5 tỷ USD.  

 

Nguồn https://www.cbinsights.com/research/report/insurance-tech-q3-2020/ 

Hình 3: Thống kê các lĩnh vực mà InsurTech toàn cầu đang tập trung phát triển 

4. Thực trạng InsurTech tại Việt Nam và một số đánh giá 

Khi nói về thực trạng InsurTech, rất nhiều người nhằm lẩn ở việc chỉ đề cập đến 

các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc thành lập mới hoạt trong trong lĩnh vực có ứng dụng 

công nghệ. Tuy nhiên, từ định nghĩa chúng ta thấy rằng InsurTech không dừng lại ở đó 

mà InsurTech hàm chứa tất cả các hoạt đồng của ngành bảo hiểm liên quan đến việc ứng 

dụng cải tiến công nghệ từ quản lý vĩ mô cấp nhà nước đến các hoạt động của các doanh 

nghiệp trong ngành, từ các nhà môi giới, tái bảo hiểm, hệ thống các công ty giám định, 

hệ thống đại lý đến kênh phân phối, khách hàng và người thụ hưởng bảo hiểm... 

Mặc dù InsurTech toàn cầu đã phát triển từ gần hơn một thập kỷ qua và tăng dần 

đều qua các năm, cả về số lượng, phạm vi hoạt động và giá trị đầu tư của quỹ đầu tư đổ 

vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ở lĩnh vực này (xem hình thống kê). Tuy nhiên, ở Việt 

Nam việc tận dụng xu hướng này vẫn chưa thực sự mạnh, phạm vi ứng dụng còn đơn 

giản nhất là ở lĩnh vực bảo hiểm Phi Nhân Thọ. Đa số các doanh nghiệp vẫn còn loay 

hoay hoàn thiện hệ thống nhằm phục vụ quản lý hệ thống kinh doanh nội bộ là chính, 

chưa mạnh dạn đầu tư cũng như thúc đẩy mạnh quá trình này khiến việc ứng dụng 

Insurtech cũng chỉ ở mức độ hạn chế và thí điểm là chủ yếu. Các hướng tập trung ứng 

dụng Insurtech của các doanh nghiệp này: 

- Đầu tư xây dựng hệ thống lõi bảo hiểm nền. 

- Hệ thống bán hàng trực tuyến, thanh toán online. 

- Hệ thống ứng dụng Mobile phục vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng. 

https://www.cbinsights.com/research/report/insurance-tech-q3-2020/
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- Hệ thống quản lý giám định, bồi thường, đánh giá rủi ro… 

- Sử dụng big data, BI (Business Intelligent) để phân tích hiệu quả sản phẩm, tối 

ưu hóa chi phí, hạn chế rủi ro bảo hiểm… 

- Chứng nhận bảo hiểm điện tử, cổng liên kết tích hợp đối tác… 

Riêng mảng Nhân thọ, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư của 

nước ngoài như AIA, FWD, Chubb đã đầu tư mạnh và tận dụng rất tốt xu hướng 

InsurTech này ở nhiều góc độ khác nhau từ việc xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro, tăng 

nhanh quá trình thẩm định hồ sơ, cấp hợp đồng điện tử đến việc tự động hóa chăm sóc 

khách hàng (Chatbot) và các kênh xử lý bồi thường nhanh. Ngoài việc tập trung các hướng 

như trên, mảng nhân thọ còn đầu tư công nghệ ở các lĩnh vực AI, và dữ liệu lớn để thấu 

hiểu hơn về đối tượng khách hàng của mình.  

Điểm qua một số doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực InsurTech trong thời gian 

qua chúng ta thấy có một vài hệ thống như Baohiem365 (https://baohiem365.com.vn) , 

Inso, Wicare, Opes, Lian, …nhưng đa số vẫn còn ở mức thủ công, chỉ vài công ty đã thực 

sự đầu tư vào công nghệ và tận dụng công nghệ thực hiện quy trình chọn sản phẩm, thanh 

toán và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử hoàn thiện (tự động). Vì nhiều lý do khác 

nhau các doanh nghiệp khởi nghiệp này đang gặp rất nhiều khó khăn nhất là ở mảng kết 

nối trực tuyến đến nhà bảo hiểm gốc để thực hiện hoàn tất một chuổi quy trình cấp bảo 

hiểm tự động (Do hạn chế về đội ngũ công nghệ, khả năng sẵn sàng kết nối của nhà bảo 

hiểm gốc và nhận thức về tầm quan trọng của lãnh đạo). 

Khó khăn cơ bản cho việc ứng dụng Insurtech tại Việt Nam hiện nay không chỉ là vấn 

đề vốn, kỹ thuật mà là vấn đề tư duy. Không chỉ lĩnh vực bảo hiểm mà cả ngân hàng và bất 

động sản đều là đối tượng tiềm năng để kết hợp với các giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, 

phương cách áp dụng ở thị trường Việt Nam vẫn như từ xưa nay là vẫn đi sau các quốc gia 

tiên tiến bằng cách áp dụng Kaizen một phần – nghĩa là đợi các giải pháp sẵn có và tùy chỉnh 

phù hợp đặc tính của thị trường Việt Nam. Đây là một xu hướng sai lầm bởi công nghệ vốn 

không có biên giới cho sự sáng tạo cho nên tính tiên phong luôn được đề cao. 

Giải pháp chủ yếu cho việc ứng dụng sâu rộng InsurTech một cách hiệu quả tại Việt 

Nam có thể được tóm gọn chỉ trong một câu nói mà chúng tôi xin được trích lời của David 

Ben Gurion – Thủ tướng đầu tiên của Israel: “Chuyên gia là những người giỏi những 

việc đã xảy ra trong quá khứ, không có ai là chuyên gia của những việc sẽ xảy ra. Đã 

đến lúc kinh nghiệm phải được thay thế bằng tầm nhìn”. 

5. Kết Luận 

Bài viết đã tóm lược các hiểu biết cơ bản về trào lưu ứng dụng công nghệ vào hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm (InsurTech) dưới góc nhìn giới công nghệ. Trong bài viết, các 

tác giả đã cố gắng lược giải các xu hướng insurtech hiện nay trên thế giới và thực trạng 

https://baohiem365.com.vn/
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áp dụng tại Việt Nam. Thông qua đó, bài viết đã cho thấy lĩnh vực InsurTech là một lĩnh 

vực giàu tiềm năng có thể giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo 

hiểm cũng như là một giải pháp khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng phát triển rất lớn 

của các kỳ lân công nghệ. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được xu hướng này thì vấn đề 

không chỉ là vốn hay kỹ thuật mà đó là tầm nhìn và sự quyết tâm. 
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Tóm tắt  

Mô hình bảo hiểm dựa trên nguyên lý chia sẻ rủi ro và phần thưởng. Giá trị của sản phẩm 

bảo hiểm đến từ việc tiền tệ hóa dữ liệu về tính bất trắc. Trong khi các nhà cung cấp bảo 

hiểm có mức độ tiếp cận khác nhau về dữ liệu “rủi ro”, giá trị lớn hơn còn đến từ dữ liệu 

về sự “không chắc chắn”. Dữ liệu lớn và các phương diện đổi mới công nghệ xử lý và 

phân tích có thể khiến sự không chắc chắn nằm dưới sự kiểm soát. Hệ quả là sẽ có những 

cơ hội lớn nổi lên trong ngành bảo hiểm. 

Abstract  

Insurance models are based on the principle of sharing risk and reward. The value of 

insurance products is extracted from data about uncertainty. While insurance carriers have 

different levels of accessibility to “risk” data, the greater value should come from 

“uncertainty” data. Big data and innovative aspects of processing and analytics can ‘put 

uncertainty under control’. As a result, tremendous opportunities are emerging in the 

insurance industry. 

Từ khóa: Dữ liệu lớn, Phân phối kỹ thuật số, Khách hàng số, Công nghệ tài chính, Bảo 

hiểm  

Keywords: Big data, Digital distribution, Digital customer, Fintech, Insurance 

1. Giới thiệu   

Trong khi dịch vụ ngân hàng là trọng tâm của những đổi mới đột phá trong cuộc 

cách mạng Fintech, ngành bảo hiểm chưa từng ở vị thế đi đầu phản ứng với những đột 

phá sáng tạo mà có thể làm thay đổi mãi mãi bối cảnh ngành. Những tổ chức bảo hiểm 

cũng tiếp nhận thận trọng hơn trong việc tận dụng những lợi ích từ cuộc cách mạng công 

nghệ. Khi nền kinh tế số tăng nhanh chóng về quy mô và nhiều phát kiến ra đời tác động 

đến mô hình kinh doanh truyền thống của ngành, ngành bảo hiểm cũng không thể thoát 

khỏi xu hướng đó: số hóa hoặc là chết! 

Những quan điểm cho rằng đặc thù phân phối của ngành bảo hiểm và tính chịu ràng 

buộc nặng nề bởi luật định làm ngành bảo hiểm khó thay đổi bản chất kinh doanh dưới 

tác động công nghệ đã trở nên lỗi thời, hoặc ít nhất cần nghĩ lại. Bản chất của mô hình 
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bảo hiểm là tiền tệ hóa những bất trắc và phụ thuộc nhiều vào thông tin. Do đó, những 

phát kiến đang làm thay đổi cuộc chơi trong ngành bảo hiểm chính là dữ liệu lớn (big 

data), trí thông minh nhân tạo (AI) và học máy (machine learning), và giao diện lập trình 

ứng dụng (API). Tuy nhiên, những cơ hội trong ngành nổi lên từ tiến trình công nghệ 

cũng đồng nghĩa nhiều thách thức đặt ra với nhân lực ngành cũng như những thách thức 

đến từ khuôn khổ luật định. 

2. Phân phối kỹ thuật số và tập trung vào khách hàng số  

Đặc điểm của các dịch vụ bảo hiểm thường gắn liền với cơ chế phân phối qua đại 

lý do bản chất con người ít có khuynh hướng mua bảo hiểm mang tính các nhân riêng lẻ. 

Chính vì vậy, chi phí môi giới đóng một vai trò quan trọng trong cơ chế vận hành của 

mạng lưới phân phối bảo hiểm. Một khi cơ chế trung gian tạo ra chi phí lớn, nghĩa là sẽ 

có những lực “phá bĩnh” tấn công vào thị trường này – giống như cách cách các dịch vụ 

tài chính bị phá bĩnh đến nay. 

Động lực của đổi mới đột phá trong ngành bảo hiểm có thể mạnh hơn, đến từ xu 

hướng số hóa nhanh lên của nền kinh tế. Thương mại điện tử đã bùng nổ nhanh chóng và 

đang tạo được niềm tin vững chắc hơn kể từ sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Lượng 

khách hàng số bền vững trong nền kinh tế do đó cũng tăng lên rất đáng kể. Trong lĩnh 

vực bảo hiểm, việc tiếp cận khách hàng thông qua cuộc gọi truyền thống hay tương tác 

con người qua các nền tảng số không nên hiểu như một giải pháp thích ứng. Số hóa thị 

trường bảo hiểm nên hiểu ở mức độ bao quát hơn nhưng lại mang tính hướng đối tượng 

hơn. Nhà cung cấp bảo hiểm phải hiểu rõ khách hàng của mình: họ muốn gì, họ cần gì, 

cách tham gia bảo hiểm mà họ muốn và họ kỳ vọng điều gì từ trải nghiệm dịch vụ bảo 

hiểm. Công nghệ số đã và đang tạo ra phương tiện hiệu quả để các công ty bảo hiểm có 

thể tiếp cận khách hàng số của mình, một thị trường đang gia tăng và hành vi luôn thay 

đổi. Nhiều công ty bảo hiểm trên thế giới đã đi đầu chuyển dịch số mạng lưới phân phối 

của họ, khởi đầu với các sản phẩm bảo hiểm một lần như bảo hiểm du lịch và bảo hiểm 

môtô. Tuy nhiên, tiếp cận truyền thống theo mạng lưới đại lý vẫn là chủ đạo và luôn xung 

đột lợi ích với các nền tảng số mới. Tuy nhiên, giống như cách hình dung về trạng thái 

vật chất hay số của chi nhánh ngân hàng, mạng lưới phân phối số vẫn sẽ là xu hướng của 

thay đổi ngành bảo hiểm dưới tác động của công nghệ. 

Ngành bảo hiểm hướng đến đối tượng cá nhân, nghĩa là mạng lưới phân phối của 

nó phải đi đến mọi ngóc ngách địa lý. Do đó, với sự phân mảnh cao về mức độ tham gia 

và tiếp nhận tài chính như giữa vùng đô thị và vùng nông thôn, mạng lưới phân phối số 

sẽ không lan tỏa với cùng tốc độ. Sự thiếu đồng bộ là điều chắc chắn nhưng cái đích đến 

của nó là điều tất yếu. Đến nay, phân phối kỹ thuật số vẫn chiếm tỷ trọng không quá lớn 

ở hầu hết các quốc gia, kể cả các nước phát triển như Pháp, Ý, Nhật hay thị trường mới 

nổi như Trung Quốc. Như thường lệ, các nước châu Phi là nơi hứa hẹn về sự thay đổi 

bùng nổ trong lĩnh vực bảo hiểm như cách xảy ra trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng. Tuy 
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nhiên, bài toán cần giải quyết đầu tiên đó là mức độ tham gia bảo hiểm của người dân, 

nơi không nhiều người dân mong muốn hoặc đủ khả năng tham gia bảo hiểm (KPMG, 

2019). 

Điểm đau trong các mô hình bảo hiểm ở đây quay lại với vấn đề chi phí. Do đó, 

những giải pháp công nghệ ứng dụng vào ngành bảo hiểm đảm bảo chi phí thấp nhưng 

khối lượng giao dịch lớn và đồng bộ sẽ là giải pháp. Đến thời điểm này, giải pháp đó đến 

từ lợi ích từ dữ liệu lớn, AI, học máy hoặc API. 

3. Dữ liệu lớn và dịch vụ bảo hiểm 

Dữ liệu lớn đặc biệt hứa hẹn tạo ra tính khác biệt cho các công ty bảo hiểm. Trong 

cuộc cách mạng Fintech, hay một phần của nó là Insurtech, dữ liệu là tiền. Dữ liệu sẽ là 

tài sản giá trị nhất trong một thế giới mà sản phẩm để sản xuất hay bán ra không còn nhiều 

ở phương diện vật chất. Với nhà cung cấp bảo hiểm, dữ liệu quan trọng bao gồm số dữ 

liệu tài chính, dữ liệu định phí bảo hiểm, dữ liệu bồi thường, dữ liệu rủi ro, dữ liệu tiêu 

dùng sản phẩm và dữ liệu bán lẻ, v.v. (Corbett và cộng sự, 2013) Sự bao quát của dữ liệu 

càng cao thì tính hiệu quả trong các sản phẩm dành cho các nhà cung cấp bảo hiểm càng 

lớn. 

Mặt dù đứng bên ngoài ngành, những gã khổng lồ công nghệ như Amazon, 

Facebook và Google đóng vai trò dẫn dắt trong việc tiếp nhận được dữ liệu lớn ngành bảo 

hiểm nhờ vào lợi thế nằm trong các công cụ thông tin và vốn nhân lực của họ. Cơ hội sẽ 

đến với các công ty bảo hiểm để tạo ra lợi thế thông tin khi sự phát triển công nghệ xã hội 

đưa đến Internet của vạn vật (IoT) hay khi nền kinh tế thiết lập một không gian hệ thống 

như API. Một nhà cung cấp tiên phong là MetroMile, cung cấp bảo hiểm xe trả theo từng 

dặm. Thiết bị nhỏ kết nối của MitroMile kết nối với xe có thể đo được quãng đường xe 

đi cũng như thói quen hành vi của lái xe. Lợi thế về dữ liệu thu thập được sẽ rất đáng giá 

khi các công ty bảo hiểm tiền tệ hóa nó. Tuy nhiên, một khi dữ liệu lớn trở nên một phần 

của cuộc chơi và các cung ứng dữ liệu hiệu quả về chi phí thì cuộc cạnh tranh có thể khốc 

liệt hơn, và lợi thế dữ liệu lớn có thể càng ngày càng nhỏ đi. 

Một khi giải pháp về thông tin được giải quyết, vấn đề thiết lập chuỗi giá trị cho cơ 

sở thông tin sẽ là một khía cạnh khác trong ngành kinh doanh bảo hiểm. Hiện nay, chưa 

rõ ngành gã khổng lồ như Amazon, Facebook và Google nằm ở đâu trong chuỗi giá trị 

bảo hiểm. Đó có thể là vị thế phân phối dữ liệu độc quyền của họ, nhưng họ cũng có thể 

là công ty “bảo hiểm” khi cung cấp các sản phẩm liên quan. Trước khi lợi thế cạnh tranh 

chính vẫn nằm trong tay các công ty ngoại đạo, các nhà cung cấp bảo hiểm có thể tìm 

kiếm giá trị cung ứng tại các thị trường ngách. Chẳng hạn, TransferWise cung cấp các 

bảo hiểm theo chức năng chuyển tiền quốc tế. Các công ty như Oscar, Gravie hay Navera 

ở Mỹ tập trung vào bảo hiểm y tế (Orlovácz, 2016). 

Tuy nhiên, tiên phong luôn có giá trị của nó. Việc vận dụng dữ liệu lớn và bổ sung 
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những phát kiến công nghệ như AI và học máy sẽ tạo ra lợi thế trong việc cung ứng sản 

phẩm bảo hiểm. Atidot là một ví dụ. Đây là một nền tảng với thế mạnh về phân tích dự 

báo dựa trên năng lực của AI, học máy và dữ liệu lớn. Nền tảng này giúp các nhà cung 

cấp bảo hiểm có một tiếp cận số sâu rộng hơn vào đối tượng khách hàng mục tiêu của 

mình. 

4. Kết luận và góc nhìn tương lai 

Có một điều chắc chắn là sự không chắc chắn của tương lai. Bối cảnh ngành bảo 

hiểm hiện tại chưa tạo ra một đột phá cách mạng về mô hình kinh doanh bảo hiểm. Bước 

đầu tiên của các công ty bảo hiểm, cũng là phương thức thích ứng tất yếu dưới tiến trình 

công nghệ của nhân loại, là chuyển đổi số mạng phân phối để tiếp cận nhiều hơn nền tảng 

khách hàng số. Dữ liệu vẫn là trung tâm cho nền tảng giá trị của mô hình bảo hiểm. Công 

nghệ dữ liệu lớn sẽ đóng vai trò mạnh mẽ hơn tạo ra lợi thế dữ liệu cho các nhà cung cấp 

bảo hiểm trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, những mô hình mới trong tương lai cũng có thể 

làm thay đổi cục diện cuộc chơi ngành bảo hiểm. Một ví dụ đơn giản nhất là mô hình bảo 

hiểm ngang hàng (peer-to-peer) nơi dựa vào cơ chế chia sẻ rủi ro và phần thưởng giữa 

các cá nhân người dân không qua trung gian. Một mô hình bảo hiểm tương hỗ như vậy 

sẽ là thách thức cho sự tồn tại của trung gian bảo hiểm. Mô hình đó mặc dù phát vỡ rào 

cản trung gian và rào cản về địa lý, nó tất nhiên cũng vẫn còn rào cản về luật định. Tuy 

nhiên, rất khó có thể biết được công nghệ bảo hiểm có thể thay đổi đến ngưỡng nào trong 

tầm nhìn tự do hóa và cá nhân hóa bảo hiểm. Khi phía trước con đường vẫn chưa hiện lên 

cái hố đào, người ta sẽ bình thản từ từ tiến lên bằng sự tự tin vốn có; nhưng nếu biết trước 

con đường này cuối cùng chỉ dẫn đến cái hố duy nhất, việc chần chừ thay đổi suy nghĩ 

chỉ làm khoảng cách đến hố đào ngày một thêm gần. 
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Tóm tắt  

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, bao gồm 

cả bảo hiểm, trở thành một vấn đề quan trọng và là chất xúc tác cho sự đổi mới. Đại dịch 

đã làm nổi bật một số điểm kém hiệu quả của mô hình tương tác truyền thống giữa các 

doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) với khách hàng và cho thấy các DNBH cần tập trung 

vào đổi mới và đầu tư kỹ thuật số trong tương lai. Bài viết được thực hiện nhằm mục đích 

khái quát những chuyển đổi cần thiết trong hệ sinh thái InsurTech với bối cảnh của đại 

dịch COVID-19 và xác định triển vọng phát triển của InsurTech trong thời kỳ hậu đại 

dịch đối với bảo hiểm toàn cầu nói chung và bảo hiểm Việt Nam nói riêng. 

Trước đại dịch, thị trường bảo hiểm Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới đã và 

đang có sự chuyển đổi dưới ảnh hưởng của quá trình số hóa ở các khâu của chuỗi giá trị 

bảo hiểm do các DNBH nhận thức được tầm quan trọng của InsurTech trong việc hình 

thành lợi thế cạnh tranh. Cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra đã củng cố các chiến lược 

phát triển đổi mới của các DNBH và đẩy nhanh việc triển khai các công cụ công nghệ tài 

chính trong quy trình kinh doanh trong bối cảnh hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ. 

Các DNBH sau đại dịch COVID-19 cần tiến hành đẩy nhanh tốc độ thay đổi mô hình 

kinh doanh, chú trọng đến tính linh hoạt của sản phẩm và xây dựng một hệ sinh thái mở 

sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chatbots, Công nghệ Telematics, Internet 

vạn vật (IoT), Máy học (Machine Learning), Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dự đoán, v.v., 

dần được sử dụng rộng rãi. Trong tương lai, InsurTech cũng sẽ đóng một vai trò quan 

trọng trong việc giới thiệu những đổi mới kỹ thuật số trong thị trường bảo hiểm.  

Abstract  

The COVID-19 pandemic affected various sectors of the economy, including insurance, 

becoming an important issue and catalyst for innovation. The pandemic highlighted some 

inefficiencies of the traditional interaction model between insurance companies (insurers) 

and customers, and showed that insurers need to focus on innovation and digital 
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investment in the future. This paper is intended to generalize the environmental 

transformations of organizations in the InsurTech ecosystem against the context of the 

COVID-19 pandemic and to identify InsurTech's development prospects in the post-

pandemic. 

The insurance market is undergoing a transformation under the influence of digitization 

at all stages of the insurance value chain because insurers are aware of the importance of 

InsurTech in forming a competitive advantage. In addition, the COVID-19 crisis 

strengthened the innovation development strategies of insurers and accelerated the 

deployment of financial technology tools in business processes in the context of 

modernization of infrastructure technology. The insurers after the COVID-19 pandemic 

need to speed up the speed of business model change, focus on product flexibility and 

build an open ecosystem to suit the needs of customers. Chatbots, Technology Telematics, 

Internet of Things (IoT), Machine Learning, Artificial Intelligence, Predictive Analytics, 

etc., are gradually being used. In the future, InsurTech will also play a key role in 

introducing digital innovations in the insurance market.  

Từ khóa: COVID-19, Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo, Doanh nghiệp Bảo hiểm, 

InsurTech. 

Keywords: COVID-19, Digital Transformation, Innovation, Insurer, InsurTech. 

1. Giới thiệu 

Thị trường bảo hiểm thế giới giai đoạn 2017 - 2019 đang trên đà tăng trưởng và 

phát triển, điều này được minh chứng thông qua doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu qua các 

năm. Trong năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu đã vượt 4.9 nghìn tỷ USD. Năm 

2018, lần đầu tiên mức doanh thu phí bảo hiểm vượt mốc 5 nghìn tỷ USD, tương đương 

hơn 6% tổng sản phẩm quốc nội thế giới. Doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu tăng 2.9% 

được điều chỉnh theo lạm phát, đạt mức 6.3 nghìn tỷ USD trong năm 2019 (Businesswire, 

2020b). Thị trường bảo hiểm thế giới bước vào năm 2020 trong tình trạng tốt vì năm 2019 

mức tăng trưởng phí bảo hiểm nhìn chung là lớn nhất trong 3 năm qua. Theo đánh giá của 

Swiss Re Institute (2020), với việc nền kinh tế toàn cầu giảm tốc mạnh nhất kể từ những 

năm 1930 trở lại đây vì đại dịch Covid-19, doanh thu phí bảo hiểm toàn cầu năm 2020 

được dự báo sẽ giảm khoảng 6% so với năm 2019, do nhu cầu đối với các sản phẩm bảo 

hiểm chững lại. Tuy nhiên, tổng doanh thu phí bảo hiểm sẽ quay trở lại mức trước khi đại 

dịch COVID-19 diễn ra vào năm 2021, cùng với sự hồi phục của nền kinh tế và nhu cầu 

đối với các sản phẩm bảo hiểm. COVID-19 đã có sự tác động khác nhau đến thị trường 

bảo hiểm: số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe tăng mạnh, trong khi đó số 

lượng hợp đồng bảo hiểm du lịch và bảo hiểm xe hơi lại giảm đáng kể. Tuy nhiên, tất cả 

các DNBH đều có những thay đổi trong hệ thống tương tác với khách hàng sau đại dịch 

(Itapro, 2020).  
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Ngành bảo hiểm hiện nay dường như đang ở điểm thay đổi then chốt và các DNBH 

xem InsurTech là một cơ hội tuyệt vời cho sự phát triển đổi mới của toàn ngành bảo hiểm. 

Vào năm 2019, doanh thu của thị trường InsurTech toàn cầu ước tính đạt 5.48 tỷ USD và 

dự kiến đạt 10.14 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 

10.80% trong giai đoạn 2019–2025 (Businesswire, 2020b). Tại Việt Nam, mặc dù chưa 

có số liệu thống kê về doanh thu từ InsurTech cũng như các khoản đầu tư cho lĩnh vực 

này, nhưng hàng loạt ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm đã xuất hiện. Trong 

thời gian gần đây, các công ty khởi nghiệp về bảo hiểm trực tuyến liên tục ra mắt, không 

chỉ là công ty của Việt Nam như Inso, Miin, mà cả những công ty có kinh nghiệm triển 

khai ở nước ngoài như 9line, Papaya. Những công ty này đang nhận được sự quan tâm 

của các quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, InsurTech 

đã và đang là xu hướng thực tế mà ngành bảo hiểm quan tâm và đầu tư phát triển, tuy 

nhiên, có thể nói rằng một trong những yếu tố chính dẫn đến sự tăng trưởng của thị trường 

bảo hiểm đó là đại dịch COVID-19, chính đại dịch đã tạo ra động lực đáng kể cho việc 

mở rộng các công nghệ tiên tiến trong ngành bảo hiểm. 

2. Các công cụ InsurTech và các nghiên cứu có liên quan 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) bao gồm chín trụ cột của 

tiến bộ công nghệ, đó là Big Data, Robot tiên tiến, Mô phỏng, Tương tác thực (AR), Hệ 

thống tích hợp ngang dọc, Sản xuất thêm dần (in 3D), Điện toán đám mây, An ninh mạng 

và Internet vạn vật (IoT) có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực như sản xuất, du lịch, kinh 

doanh bán lẻ, ngân hàng và ngành bảo hiểm (Eling & Lehmann, 2017). Sự tiến hóa của 

kỹ thuật số được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến từ Công nghiệp 4.0 cho phép đổi mới 

các sản phẩm, đổi mới các hoạt động của chuỗi giá trị và đổi mới mô hình kinh doanh 

(Schwab, 2017), đặc biệt là đối với các công ty InsurTech (Ching và cộng sự, 2020). 

Công nghệ tài chính (FinTech) là sử dụng công nghệ để cung cấp các dịch vụ tài 

chính và cung cấp giải pháp cho khách hàng (Daqar et al., 2020). Việc chào bán các sản 

phẩm trên thị trường hiện tại chủ yếu dựa trên sở thích của người tiêu dùng để từ đó điều 

chỉnh sản phẩm theo đúng nhu cầu đó của khách hàng. Khái niệm InsurTech bắt nguồn 

cách đây không lâu như một trong những lĩnh vực của FinTech. InsurTech đề cập đến sự 

đa dạng của các công nghệ mới và mô hình kinh doanh sáng tạo có tiềm năng thay đổi 

hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, một số DNBH đã bắt 

đầu chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số để tạo ra các dịch vụ cá nhân hiệu quả hơn, 

và nhiều nhà cung cấp công nghệ đã giới thiệu những sản phẩm đổi mới vào ngành (L. 

Klapkiv & J. Klapkiv, 2017; Łyskawa et al., 2019). Cụ thể là kết nối video, Viber, 

Telegram, WhatsApp và E-mail được sử dụng khi xử lý các đơn yêu cầu bồi thường bảo 

hiểm. Hay việc sử dụng các công nghệ như máy bay không người lái (drones) cung cấp 

cho DNBH khả năng thu thập thông tin và đánh giá tổn thất nhanh chóng. 

Báo cáo năm 2017 của PwC cho biết 86% DNBH trên toàn thế giới tin rằng các 
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công ty sử dụng công nghệ mới trong ngành bảo hiểm, được gọi là InsurTechs, giúp cải 

thiện lợi nhuận của các công ty. Đồng thời, hơn một nửa số DNBH được hỏi coi đổi mới 

là ưu tiên trong chiến lược của mình và họ ngày càng sẵn sàng hợp tác với InsurTechs 

(Digitalandmore, 2017). Khi nghiên cứu về mối quan tâm của các DNBH với InsurTech, 

Neale và cộng sự (2020) nhận thấy rằng các DNBH có tỷ trọng kinh doanh cao ở các thị 

trường bảo hiểm ít phức tạp sẽ đầu tư nhiều hơn vào công nghệ bảo hiểm. Cụ thể các 

DNBH có lợi nhuận thấp có xu hướng đầu tư vào công nghệ thẩm định bảo hiểm, trong 

khi các DNBH có lợi nhuận cao đầu tư vào công nghệ điều chỉnh tổn thất. Cuối cùng, các 

DNBH có mức lỗ và sử dụng đòn bẩy thẩm định cao sẽ đầu tư nhiều vào công nghệ điều 

chỉnh chi phí tổn thất. Ngày nay, không ai còn đặt câu hỏi liệu các DNBH có hợp tác với 

InsurTechs hay không mà thay vào đó là tập trung xem xét mô hình hợp tác và quy mô 

của sự hợp tác giữa các DNBH và InsurTechs như thế nào, trong đó các công nghệ như 

dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo hoặc blockchain là tương lai của ngành bảo hiểm. 

Blockchain là một chuỗi khối tuần tự liên tục chứa thông tin được xây dựng theo 

những quy tắc nhất định. Blockchain - hay nói là Công nghệ sổ cái phân tán - không phải 

là một công nghệ hoàn toàn mới. Trên thực tế, công nghệ này đã được sử dụng hơn 10 

năm trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong thế giới kinh doanh và bảo hiểm, blockchain cho 

phép thông tin được chia sẻ nhanh chóng, an toàn và bảo mật với tính năng bổ sung là 

hợp đồng thông minh. Bảo hiểm là ngành sử dụng và phân tích lượng dữ liệu lớn. Trước 

đây, phần lớn thông tin này là dữ liệu riêng tư của các cá nhân và việc dựa vào thông tin 

này làm giảm đi sự tin cậy và minh bạch. Blockchain giúp cung cấp cho người dùng và 

chủ sở hữu dữ liệu sự tin tưởng về tính xác thực của dữ liệu và tính bảo mật của dữ liệu 

(Marke, 2019). 

Bên cạnh blochchain, các DNBH còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, Internet 

vạn vật và dữ liệu lớn nhằm cải thiện việc định phí, thẩm định bảo hiểm, xử lý đơn yêu 

cầu bồi thường, tương tác với khách hàng, hệ thống phát hiện và chống gian lận bảo hiểm 

(Bogoviz và cộng sự, 2019).  

Các thuật toán máy học (Machine Learning) (Blier-Wong và cộng sự, 2020) cũng 

được sử dụng tích cực trong bảo hiểm sử dụng công nghệ Telematics (Baecke & Bocca, 

2017). Các thiết bị Telematics thu thập thông tin của một số yếu tố mà các DNBH quan 

tâm để sử dụng trong công tác định phí cũng như thẩm định bảo hiểm và giám định tổn 

thất bảo hiểm xe cơ giới như: số dặm; thời gian xe chạy trong ngày; lộ trình của xe (hệ 

thống định vị toàn cầu hoặc GPS); hành vi tăng tốc của tài xế; phanh đột ngột; rẽ ngoặt; 

và triển khai túi khí. Công nghệ này hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng 

xe hơi từ đó xác định mức phí bảo hiểm mỗi khách hàng cần đóng. Telematics cũng được 

sử dụng trong bảo hiểm bất động sản khi các ngôi nhà được trang bị cảm biến “thông 

minh”, phí bảo hiểm được tính riêng và có tính đến tất cả các tính năng của căn hộ 

(Arnautov, 2017). 
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Chatbots cũng được sử dụng rộng rãi. Việc triển khai đổi mới dịch vụ dựa trên công 

nghệ chatbot, cùng với các lợi ích khác, có thể góp phần nâng cao hiệu quả trên toàn bộ 

chuỗi giá trị bảo hiểm, giảm chi phí và tạo ra sự trung thành và tin tưởng của khách hàng 

(Barrett và cộng sự, 2015; Ross và cộng sự, 2016).  

Hiện tại, các nghiên cứu về việc triển khai và phát triển InsurTech gia tăng đáng kể 

do việc sử dụng rộng rãi dữ liệu lớn (Trunina et al., 2019). Chẳng hạn, nghiên cứu của 

Carbone (2016, 2020 a, b) xem xét bản chất của InsurTech, tác động của InsurTech đối 

với sự phát triển của thị trường bảo hiểm, việc sử dụng các công cụ công nghệ tài chính 

trong một số phân khúc nhất định của thị trường bảo hiểm và triển vọng một số phân khúc 

nhất định của InsurTech trong đại dịch. Bên cạnh đó, Hollmer (2020) đã nghiên cứu tác 

động của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động tài trợ mạo hiểm vào các công ty khởi 

nghiệp InsurTech, O’Donnell (2020) nghiên cứu nhận thức của khách hàng về bảo hiểm 

xe hơi phát triển dựa trên nhu cầu người tiêu dùng dịch vụ bảo hiểm, Daly (2020) nghiên 

cứu về sự gia tăng của gian lận bảo hiểm trong thời kỳ suy thoái, Cartago et al. (2020) 

nghiên cứu cơ hội hiện đại hóa kỹ thuật của các DNBH, Sheehan (2020) nghiên cứu về 

sự hợp tác của các DNBH với BigTechs và InsurTech. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu những 

nghiên cứu toàn diện về các đặc thù của InsurTech hoạt động như một hệ sinh thái trong 

bối cảnh của đại dịch COVID-19. 

Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu những chuyển đổi cần thiết trong hệ sinh thái 

InsurTech với bối cảnh của đại dịch COVID-19 và xác định triển vọng phát triển của 

InsurTech trong thời kỳ hậu đại dịch. 

3. Hệ sinh thái InsurTech hậu đại dịch COVID-19 

InsurTech được phát triển trong bối cảnh hoạt động của FinTech do đó chịu sự tác 

động của môi trường tổ chức liên quan đến FinTech, tuy nhiên, thị trường bảo hiểm cũng 

là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến InsurTech. Nếu như trước đây, InsurTech được tiếp 

cận theo hướng tổ chức hay công nghệ (Volosovych & Fomina, 2018), thì hiện nay 

InsurTech được xem xét dưới góc độ là một hệ sinh thái tập hợp các ngành có liên quan 

để cải thiện dịch vụ khách nhằm tạo ra giá trị lớn hơn cho các DNBH và khách hàng của 

họ (PWC, 2020). Hình 1 thể hiện rõ hệ sinh thái InsurTech.  
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Hình 1: Hệ sinh thái InsurTech 

Hệ sinh thái InsurTech cũng là một loại hệ sinh thái tài chính với các tính năng cụ 

thể của hệ sinh thái như sau: khả năng thích ứng, sự phân cấp, tập trung vào khách hàng, 

tính toàn diện, tính ổn định (Volosovych & Baraniuk, 2019). Việc sử dụng các công cụ 

InsurTech tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa các DNBH, các tổ chức hạ tầng 

bảo hiểm, người tiêu dùng dịch vụ bảo hiểm và các cơ quan quản lý. Đồng thời, hệ sinh 

thái InsurTech đòi hỏi phải tăng cường tính minh bạch của các hoạt động, thiết lập thông 

tin liên lạc hiệu quả và nâng cao trách nhiệm xã hội của tất cả các bên tham gia trên thị 

trường bảo hiểm (Khovrak, 2017). 

Theo Báo cáo World InsurTech (2020), 67% DNBH đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác 

với InsurTechs, 85% InsurTech muốn làm việc với các nhà cung cấp công nghệ, hơn 60% 

DNBH và InsurTech quan tâm đến việc hợp tác với các công ty BigTech. Để thiết lập 

mối quan hệ hợp tác như vậy, các công ty cần có một cách tư duy mới để chuyển từ sở 

hữu cơ hội và tài sản sang chia sẻ để tăng hiệu quả và khuyến khích hợp tác với các 

chuyên gia (Itapro, 2020). Đại dịch đã thúc đẩy các DNBH sử dụng InsurTech 

(Polinkevych et al., 2021). Điều này được phản ánh rõ trong các khoản đầu tư toàn cầu 

vào InsurTech. Như có thể thấy trong Hình 2, trong nửa đầu năm 2020, khối lượng đầu 

tư toàn cầu vẫn ở mức cao nhất tương đương với khối lượng đầu tư nửa đầu năm 2019 - 

một năm với các khoản đầu tư cao kỷ lục. Vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 tuy có sự 

sụt giảm đầu tư toàn cầu trong bối cảnh đại dịch ở Mỹ, nhưng đến tháng 5 và tháng 6 đã 

có sự gia tăng đáng kể các khoản đầu tư toàn cầu vào InsurTech (Deloitte, 2020). 

Người tiêu dùng dịch vụ bảo hiểm (người 

tham gia bảo hiểm, người được bảo hiểm, 

người thụ hưởng, bên thứ ba) 

 

Các tổ chức chính: 

- Công ty bảo hiểm 

- Công ty khởi nghiệp 

InsurTech 

- Công ty BigTech 

Các chuyên gia: 

- Nhà khoa học 

- Tổ chức xếp hạng 

- Nhà báo 

- Tổ chức quốc tế 

 Cơ quan quản lý Nhà nước 

 

 

Các tổ chức hạ tầng bảo 

hiểm: 

Môi giới bảo hiểm 

Đại lý bảo hiểm 

Định phí 

Thẩm định bảo hiểm 

Điều phối viên 

Cơ quan khảo sát 

Các tổ chức hạ tầng phi 

bảo hiểm: 

Ngân hàng 

Các công ty cung cấp dịch 

vụ thanh toán 

Những người tham gia thị 

trường chứng khoán 

Công ty du lịch 

Cơ quan y tế 

Công ty Thương mại 

Công ty tài chính 

Tổ chức giáo dục 

 

Các công cụ InsurTech 

IoT 

Blockchain 

Mạng xã hội 

Dữ liệu lớn 

 

Chatbots 

Telematics 

Trí tuệ nhận tạo 

Máy học 

…. 
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Nguồn: Deloitte, 2020 

Hình 2: Đầu tư toàn cầu vào InsurTech từ năm 2016 đến nửa đầu năm 2020 

Trong điều kiện của đại dịch, kỳ vọng của người tiêu dùng dịch vụ bảo hiểm thay đổi, 

theo đó chính sách của các DNBH về việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ 

khách hàng cũng cần phải thay đổi. Một số thay đổi được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Những thay đổi của DNBH phù hợp với kỳ vọng của khách hàng 

Kỳ vọng của 

khách hàng 

Những thay đổi của DNBH 

Thiện chí của 

DNBH 

Tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận thông tin cần thiết 

Tạo điều kiện tiếp 

cận các dịch vụ bảo 

hiểm 

Sử dụng các công cụ công nghệ tài chính trong tất cả các khâu của 

chuỗi giá trị bảo hiểm (tiếp thị, phân phối, định phí, cấp đơn bảo 

hiểm và giải quyết khiếu nại) 

Hiểu nhu cầu cá 

nhân của khách 

hàng 

Cá nhân hóa dịch vụ bảo hiểm 

Nhu cầu về các ưu 

đãi bảo hiểm nhất 

định 

Sử dụng mô hình có tính phần thưởng cho sự thay đổi hành vi người 

tiêu dùng khi cải thiện theo hướng tốt. Trong tương lai, mô hình 

như vậy làm giảm khả năng xảy ra rủi ro cho khách hàng và DNBH 

Nguồn: Boffey et al (2020)  

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thách thức cho hoạt động của thị trường bảo 

hiểm và tạo cơ sở cho những triển vọng trên phát triển hơn nữa. Đặc biệt, ở Trung Quốc, 

đại dịch đã giúp gia tăng việc sử dụng các nền tảng trực tuyến như Ping An Group Doctor, 

kết nối bệnh nhân và bác sĩ và cung cấp dịch vụ tư vấn trực tuyến 900%. Mô hình bảo 

hiểm dựa trên nền tảng hỗ trợ lẫn nhau khi khách hàng trả một khoản tiền nhỏ để tham 

gia bảo hiểm tập thể trở nên phổ biến hơn, kết quả cho thấy, ở Trung Quốc, khoảng 300 

triệu người tham gia loại hình này (Yiu, 2020). Bên cạnh đó, Blockchain đã được cập 

nhật trong thời gian đại dịch, giúp đơn giản hóa việc bồi thường trong bảo hiểm y tế, giảm 

thời gian cho các DNBH xử lý dữ liệu và tiến hành xác minh tại các phòng khám đối tác. 
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Một tính năng hữu ích của blockchain trong điều kiện đại dịch là các DNBH có thể thông 

báo cho bệnh nhân về các hành động cần thiết để xử lý thanh toán. Sự ra đời của hệ thống 

bệnh án điện tử dựa trên nền tảng hoạt động là blockchain giúp đơn giản hóa quá trình 

nộp hồ sơ, xử lý các yêu cầu và cập nhật thông tin khách hàng nhanh chóng, do đó, làm 

tăng hiệu quả xử lý thông tin và sự phối hợp trong chăm sóc y tế. Tại Đài Loan, 11 DNBH 

trong Chuỗi liên minh đã sử dụng một công nghệ blockchain cung cấp các thay đổi về 

thông tin cá nhân của khách hàng cho tất cả các thành viên trong nhóm, cũng như thông 

tin về yêu cầu bồi thường của những khách hàng có nhiều hợp đồng bảo hiểm ở các 

DNBH khác nhau (Leong & Bosworth, 2020). 

Việc số hóa mạng lưới môi giới, đại lý và tích hợp với môi trường kỹ thuật số của 

DNBH được kỳ vọng sẽ tăng cường, đặc biệt là ở các nước đã hình thành mô hình tương 

tác của hầu hết khách hàng với DNBH thông qua trung gian. Điều này sẽ xóa bỏ khoảng 

cách giữa nhu cầu của khách hàng, môi giới và DNBH, đồng thời đảm bảo sự phù hợp 

giữa trải nghiệm của khách hàng với mức phí của DNBH, bất kể khách hàng đăng ký dịch 

vụ như thế nào. Đồng thời, có thể có sự chuyển hướng sang kênh bán hàng trực tiếp cho 

các sản phẩm bảo hiểm. Điển hình ở Ý, có tới 85% sản phẩm bảo hiểm được bán thông 

qua các kênh trực tiếp do tác động của đại dịch và nhu cầu giãn cách xã hội (Cartago et 

al., 2020). 

Có thể tăng tỷ trọng sử dụng công nghệ Telematics trong bảo hiểm xe hơi. Hiện tại, 

con số này là khá cao ở Ý, một quốc gia có tỷ lệ sử dụng công nghệ Telematics cao nhất, 

khoảng 25% (Carbone, 2020a), ngược lại với Hoa Kỳ, nơi công nghệ Telematics chỉ bao 

phủ 5% ô tô, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa sở thích của người tiêu dùng và các sản 

phẩm hiện tại (Businesswire, 2020a). Tuy nhiên, khoảng 63% các chủ hợp đồng của Hoa 

Kỳ đã sẵn sàng chuyển sang bảo hiểm dựa trên công nghệ Telematics (Carbone & 

McMahon, 2020). Hầu hết những người được hỏi (52%) muốn sử dụng các sản phẩm bảo 

hiểm sử dụng công nghệ Telematics từ các DNBH truyền thống, nhưng 20% người được 

hỏi đã chọn các công ty công nghệ phi truyền thống như Amazon như một lựa chọn ưu 

tiên trong tương lai, cho thấy một thách thức trong tương lai đối với các công ty dẫn đầu 

thị trường hiện tại (Businesswire, 2020a). Chính vì vậy việc tích cực hợp tác giữa DNBH 

và các đơn vị hạ tầng bảo hiểm với các công ty công nghệ là cách tốt nhất để tăng sức 

cạnh tranh của DNBH truyền thống trước đây trên thị trường. Trong thời kỳ đại dịch, mức 

độ tin tưởng của người tiêu dùng vào các công ty công nghệ lớn đã tăng lên, bằng chứng 

là 44% chủ hợp đồng sẵn sàng ký hợp đồng bảo hiểm với BigTechs vào tháng 4 năm 

2020, so với 17% năm 2016 và 36% vào tháng 1 năm 2020 (Sheehan, 2020).  Thống kê 

này cho thấy các DNBH cần xem xét việc hợp tác với các công ty InsurTech và BigTech 

thay vì cạnh tranh để một mặt tận dụng những ưu điểm sẵn có về kinh nghiệm thiết kế 

sản phẩm, mặt khác thông qua các công ty công nghệ khắc phục nhược điểm liên quan 

đến việc kết nối khách hàng cũng như thời gian xử lý các hợp đồng bảo hiểm để gia tăng 

giá trị cho DNBH và cho khách hàng. 
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4. InsurTech tại Việt Nam và xu hướng phát triển 

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (2019), bảo hiểm 

trực tuyến được coi là dấu hiệu đầu tiên của “cơn bão” Insurtech trên thị trường bảo hiểm 

Việt Nam. Kênh bán hàng trực tuyến được hầu hết các DNBH triển khai bắt đầu từ năm 

2016, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến một số doanh nghiệp như: Bảo hiểm Bưu điện 

(PTI), Bảo hiểm Petrolimex (Pjico), Bảo hiểm Liberty… Tiếp sau đó, một số doanh 

nghiệp đã bắt đầu quan tâm hơn tới việc đầu tư vào công nghệ nhằm tạo sự khác biệt 

trong trải nghiệm cho khách hàng. Điển hình, có thể kể đến một số DNBH như sau: 

FWD là một công ty thực hiện 100% phương thức thanh toán hoàn toàn bằng điện 

tử, không nhận bằng tiền mặt, không sử dụng giấy, từ khâu tư vấn đến việc giúp khách 

hàng đăng ký hợp đồng bảo hiểm của mình hoàn toàn là trên ipad.   

Sự hợp tác giữa Công ty cổ phần INSO Việt Nam – một start-up trong lĩnh vực 

công nghệ (thuộc NextTech Group) với Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) nhằm 

ra mắt ứng dụng công nghệ bảo hiểm INSO cho phép người dùng có thể tự mua các gói 

bảo hiểm và yêu cầu bồi thường mọi lúc, mọi nơi mà không cần các loại giấy tờ, thủ tục.  

Prudential sử dụng chatbot tư vấn bảo hiểm PRUbot và công cụ Matchbook giúp 

khách hàng chủ động hơn trong đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn tài chính. Trong giai 

đoạn tiếp xúc và mua hàng, khách hàng thao tác đơn giản bốn bước và thanh toán bằng 

các hình thức thanh toán trực tuyến trên trang thương mại điện tử ePrudential.  

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ứng dụng tích hợp quản lý giải pháp bảo hiểm với tên 

gọi Baoviet Direct. Đây là một ứng dụng trên điện thoại, thông qua ứng dụng này, khách 

hàng dễ dàng đặt mua bảo hiểm, quản lý quyền lợi hợp đồng bảo hiểm, khai báo và theo 

dõi yêu cầu bồi thường… Bảo hiểm Bảo Việt cũng đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng 

trực tuyến; hợp tác mạnh mẽ cùng các đối tác công nghệ thông tin, trong đó có Ví MoMo, 

giúp khách hàng chủ động lựa chọn và trực tiếp mua sản phẩm bảo hiểm trên di động. 

Đồng thời, đưa ứng dụng Facebook Workplace vào sử dụng trong môi trường lao động, 

đánh dấu một cuộc cách mạng về ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc kết nối, trao 

đổi và xử lý công việc hàng ngày. 

Với sự triển khai InsurTech thời gian qua ở Việt Nam cho thấy, các DNBH đang 

tập trung sử dụng InsurTech để gia tăng hiệu quả phân phối sản phẩm sẵn có đến khách 

hàng, trong khi đó, DNBH nước ngoài tập trung sử dụng InsurTech để phát triển sản phẩm 

và kết nối khách hàng. Do đó, DNBH Việt Nam nên đặt khách hàng vào trung tâm trong 

thiết kế của họ, giúp họ có quyền mua bảo hiểm riêng và chuyên biệt cho nhu cầu của họ, 

nói cách khác là cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm. Thành công của các sản phẩm của công 

ty khởi nghiệp tỷ đô như Lemonade và Hippo đã chứng minh xu hướng tất yếu này.  

Các xu hướng chính trong sự phát triển của công nghệ bảo hiểm trong thời gian gần 

đây và sẽ vẫn còn trong tương lai gần trên thế giới và tại Việt Nam (Wargin, 2020), bao gồm: 
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 Máy bay không người lái như một công cụ công nghệ để đánh giá rủi ro khi chấp 

nhận đơn bảo hiểm và đánh giá tổn thất; 

 Chatbot có thể tương tác với khách hàng, tiết kiệm thời gian của nhân viên và 

tiền của các DNBH. Đến năm 2025, 95% tất cả các tương tác của khách hàng sẽ 

thông qua chatbots; 

 Công nghệ Telematics để khuyến khích thói quen lái xe tốt hơn, giúp cá nhân 

hóa sản phẩm, giảm yêu cầu bồi thường cho các DNBH và thay đổi mối quan hệ 

của DNBH với khách hàng từ phản ứng thành chủ động; 

 Dữ liệu từ mạng xã hội (dữ liệu truyền thông xã hội) không chỉ để thực hiện các 

chiến lược tiếp thị và phổ biến quảng cáo thông minh mà còn để cải thiện đánh 

giá rủi ro cho các DNBH, mở rộng cơ hội phát hiện gian lận; 

 Internet vạn vật (IoT) có thể tự động hóa phần lớn việc trao đổi dữ liệu của những 

người tiêu dùng sẵn sàng chia sẻ thông tin cá nhân bổ sung để tiết kiệm phí bảo 

hiểm thông qua các khoản chiết khấu; 

 Máy học được sử dụng dựa trên ý tưởng có thể tạo ra các máy xử lý và học tập 

dữ liệu một cách độc lập, không cần kiểm soát liên tục nhằm tự động hóa các 

quy trình xử lý tổn thất, quản trị chung, thẩm định bảo hiểm; 

 Trí tuệ nhân tạo để tăng cường cá nhân hóa các dịch vụ bảo hiểm bằng cách tìm 

cách tiếp cận cá nhân với khách hàng, đặc biệt là khi mua một sản phẩm bảo 

hiểm. Truy cập nhanh hơn vào dữ liệu và loại trừ yếu tố con người giúp báo cáo 

chính xác hơn trong thời gian ngắn hơn; 

 Phân tích dự đoán nhằm thu thập nhiều dữ liệu khác nhau để hiểu và dự đoán 

hành vi, giá cả và lựa chọn rủi ro của khách hàng, xác định khách hàng có nguy 

cơ cao, xác định nguy cơ gian lận, xác định các yêu cầu và dự đoán xu hướng. 

5. Kết luận 

Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các DNBH, góp 

phần nâng cao chủng loại sản phẩm và đạt được lợi thế cạnh tranh. InsurTech và các 

DNBH phải làm việc cùng nhau để tạo ra một hệ sinh thái có khả năng cung cấp giá trị 

gia tăng cho khách hàng bằng cách đáp ứng nhu cầu kỹ thuật số của họ. Khi số lượng các 

nền tảng kỹ thuật số ngày càng tăng, các DNBH sẽ ngày càng phải đối mặt với vấn đề 

thay đổi mô hình kinh doanh, tính linh hoạt của sản phẩm và xây dựng một hệ sinh thái 

mở sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. 

COVID-19 tạo ra những thách thức mới cho thị trường bảo hiểm, giúp đẩy nhanh 

quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và thực hiện các đổi mới. Số hóa sẽ là chìa khóa để 

chuyển đổi trong các kênh phân phối khi thị trường bán hàng trực tiếp sẽ khác nhau tùy 

thuộc vào các quốc gia và khu vực. COVID-19 nhắc lại sự cần thiết của các DNBH để 
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hợp lý hóa, cải tiến và số hóa các hoạt động và chức năng quản lý tổn thất. Các DNBH 

đã nhận thức được mối liên hệ chặt chẽ giữa trải nghiệm khách hàng và chiến lược kỹ 

thuật số, cách tiếp cận để chuyển đổi và cải tiến hoạt động. Máy bay không người lái, 

chatbot, công nghệ Telematics, phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, Internet vạn vật, máy 

học, trí tuệ nhân tạo và phân tích dự báo sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi trong thị trường 

bảo hiểm. 

Sự phát triển của công nghệ mới và sự tăng trưởng của lĩnh vực bảo hiểm đã ảnh 

hưởng đến cách thiết kế hợp đồng bảo hiểm và phương thức xử lý các đơn yêu cầu bồi 

thường trong bảo hiểm khi nhu cầu cá nhân hóa hợp đồng bảo hiểm ngày càng cao. Trong 

ngắn hạn, điều này sẽ dẫn đến những thay đổi về cấu trúc của thị trường bảo hiểm, được 

phản ánh trong quá trình chuyển đổi từ giai đoạn DNBH cạnh tranh sang giai đoạn hợp 

tác với các công ty InsurTech. Mặt khác, đại dịch đã củng cố vị thế của BigTech trên thị 

trường bảo hiểm. Về lâu dài, những chuyển đổi này có thể góp phần thúc đẩy thị trường 

bảo hiểm phát triển hơn nữa. 

Trở ngại đối với việc cá nhân hóa sản phẩm bảo hiểm là khách hàng ngần ngại cung 

cấp cho các DNBH những dữ liệu cá nhân cần thiết. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng 

COVID-19, mọi người trở nên quan tâm đến sức khỏe hơn là quyền riêng tư của họ và 

đồng ý cài đặt các ứng dụng di động để theo dõi COVID-19. Do mối quan hệ cộng sinh 

trong việc trao đổi dữ liệu giữa khách hàng và DNBH, sẽ có thể tạo ra nhiều sản phẩm 

được cá nhân hóa. Người được bảo hiểm sẽ có thể nhận được bảo hiểm được cá nhân hóa 

và DNBH sẽ có thể định phí chính xác hơn. Sự gia tăng đáng kể trong giao tiếp trực tuyến 

giữa con người với nhau, kể cả qua video, sẽ ảnh hưởng đến hệ thống bán sản phẩm bảo 

hiểm, tư vấn kỹ thuật số thông qua video call, ngày càng trở nên phổ biến đối với khách 

hàng trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Hy vọng rằng tất cả những công nghệ này sẽ 

được các DNBH tích cực sử dụng trong thời gian tới. Đại dịch có khả năng dẫn đến những 

xu hướng mới. 
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NGÀNH BẢO HIỂM TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 

INSURANCE SECTOR IN THE CONTEXT OF  

COVID-19 PANDEMIC 
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1 Ban Giáo dục Thẻ chất, Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM 
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Tóm tắt 

Bảo hiểm là lĩnh vực phát triển tiềm năng tại Việt Nam dựa trên tốc độ tăng trưởng kinh 

tế, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhận thức cũng như thay đổi tập quán tiêu dùng của 

xã hội. Theo xu hướng phát triển chung của kinh tế và xã hội, các doanh nghiệp bảo hiểm 

cũng cố gắng đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, trong đó có hướng số hóa nhằm tăng trải 

nghiệm và thuận lợi cho người dùng. Thực tiễn cho thấy người mua bảo hiểm tham gia 

các sản phẩm bảo hiểm số hóa chỉ với giá trị thấp do giới hạn về lòng tin. 

Trong đại dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp đã tung gói bảo hiểm Corona và được thị 

trường hưởng ứng. Trong trạng thái bình thường mới sau đó khi dịch bệnh được kiểm 

soát các doanh nghiệp bảo hiểm có nhiều sáng kiến chuyển đổi số để phụ hợp với hoàn 

cảnh mới. Tuy nhiên để phát triển thị trường bảo hiểm bền vững và lành mạnh cần nhiều 

biện pháp đồng bộ từ Chính phủ, cơ quan quản lý thị trường và doanh nghiệp… 

Abstract 

Insurance is a potential growth sector in Vietnam based on economic growth, the rise of 

the middle class, awareness and changes in social consumption habits. Following the 

general trend of economic and social development, insurance businesses also try to 

diversify insurance products, including digitalization to increase experience and 

convenience for users. Reality shows that insurance buyers join digital insurance products 

only with low value due to limited confidence. 

During the COVID-19 pandemic, many businesses launched the Corona insurance 

product and responded to the market. In the new normal state then when the epidemic is 

under control, insurers have many digital transformation initiatives to accommodate the 

new circumstances. However, in order to develop a sustainable and healthy insurance 

market, it is necessary to have many synchronous measures from the Government, market 

regulators and enterprises… 

Từ khóa: Bảo hiểm Corona; Chuyển đổi số ngành bảo hiểm, COVID19 

Keywords: Corona insurance product, InsurTech, COVID19 

1. Giới thiệu chung 

Với dân số sắp tiệm cận 100 triệu người, tăng trưởng kinh tế trung bình từ 6-7%/năm 
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(trừ năm 2020 tăng trưởng 2,9% do đại dịch COVID-19), GDP đầu người năm 2020 

khoảng 3.500 USD (1), tỉ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ khoảng 10% (2)... thị trường 

bảo hiểm Việt Nam được nhận định còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Bất chấp đại 

dịch COVID-19, quy mô đầu tư ngược trở lại nền kinh tế của doanh nghiệp bảo hiểm Việt 

Nam năm 2020 vẫn tăng trưởng, đạt 20 tỉ USD (2) 

Giai đoạn 2016-2019 ngành bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng với tốc độ 18%/năm 
(3) Thực tế những năm qua các công ty bảo hiểm đã nỗ lực cung cấp ra thị trường các sản 

phẩm phong phú và đa dạng. Một trong các hướng dịch chuyển tích cực khác là chuyển 

đổi số sản phẩm bảo hiểm, tập trung ở khâu phân phối, thanh toán và hỗ trợ khách hàng… 

Tuy nhiên bênh cạnh sự tăng trưởng ngành bảo hiểm còn bộc lộ nhiều vấn đề: tỉ lệ hủy 

bỏ hợp đồng cao, chất lượng tư vấn chưa đạt yêu cầu dẫn đến lòng tin trong xã hội còn 

khá thấp, tỉ lệ tham gia bảo hiểm còn hạn chế, thị trường bảo hiểm phát triển chưa tương 

xứng với tiềm năng. 

Trong đại dịch COVID-19 các doanh nghiệp bảo hiểm đã ung ra nhiều sản phẩm 

và chuyển đổi số nhanh hơn nhưng hiệu quả chưa tương xứng do nhiều lý do tồn đọng 

lâu dài trong nội tại thị trường. Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường 

bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” vạch rõ mục tiêu tìm tăng 

cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại trong bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân để thúc đẩy ngành phát triển. Dựa trên các 

dữ liệu thực tế và kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số biện pháp giúp ngành bảo 

hiểm phát triển bền vững sau đại dịch COVID-19. 

2. Bức tranh ngành bảo hiểm Việt Nam trước và trong đại dịch COVID-19 

2.1. Thực trạng lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam trước khi đại dịch COVID-19 

bùng phát 

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài Chính) vào cuối 

năm 2020 thị trường bảo hiểm Việt Nam có 69 doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động, trong 

đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 18 

công ty môi giới bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 1 chi nhánh bảo hiểm phi nhân 

thọ nước ngoài. (2) 

Theo Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng mạnh so với các 

nước trong khu vực và thế giới giai đoạn 2000-2020. Các chỉ tiêu quan trọng như tổng tài 

sản, số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế, doanh thu phí bảo hiểm và vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp đều tăng bình quân trên 20% một năm. Tầm quan trọng của ngành bảo hiểm 

thể hiện các con số thống kê. Ước tính, cuối năm 2020, về quy mô, tổng tài sản của các 

doanh nghiệp bảo hiểm đạt 24 tỉ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2019. Ngành bảo hiểm 

đầu tư ngược trở lại nền kinh tế 20 tỉ USD, tăng 22% so với năm trước đó. Tổng nguồn 

vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 4,9 tỉ USD, tăng 18%. Năm 2020, 
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dịch bệnh bùng phát và kinh tế suy giảm nhưng tổng doanh thu ngành bảo hiểm vẫn tăng 

15%, đạt 8 tỉ USD. Chi trả quyền lợi của các công ty bảo hiểm đạt hơn 2 tỉ USD.(2) 

Nhìn chung những năm qua ngành bảo hiểm Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò 

quan trọng trong nền kinh tế và xã hội: bù đắp tổn thất và thiệt hai do thiên tai, địch họa; 

đề phòng rủi ro sức khỏe, tai nạn cho người tham gia bảo hiểm; khai thác phân bổ lại 

nguồn vốn nhàn rỗi; tăng nguồn thu ngân sách; tạo công ăn việc làm; hình thành thói quen 

tiết kiệm và lên kế hoạch tài chính cá nhân trong xã hội … 

Nếu phân loại, thị trường bảo hiểm Việt Nam có thể chia làm hai lĩnh vực bảo hiểm 

nhân thọ và phi nhân thọ. Trên thị trường ước tính có khoảng trên 3.000 sản phẩm, trong 

đó sản phẩm phi nhân thọ có gần 2.500 sản phẩm, còn lại là sản phẩm nhân thọ. Số liệu 

của Bộ Tài chính cho biết cả nước hiện có khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân 

thọ, tương đương gần 10% dân số.(4)  

Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ nhà đầu tư nước ngoài chiếm vị trí quan trọng. 

Sau 20 năm có mặt tại thị trường, Manulife Việt Nam vươn lên dẫn đầu doanh thu khai 

thác mới từ năm 2019. Vị trí kế tiếp thuộc về Bảo Việt, công ty xếp trên một doanh nghiệp 

tên tuổi khác là Prudential, công ty bảo hiểm đến từ Anh Quốc, thương hiệu bảo hiểm 

nước ngoài có mặt tại Việt Nam sớm nhất từ năm 1997. Các thứ hạng từ 4 - 7 thuộc về 

các công ty bảo hiểm nước ngoài như Dia-ichi, AIA, Generali, Hanwha Life… (2) 

Ở thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, các doanh nghiệp trong nước dẫn đầu với thị 

phần lớn nhất thuộc về năm doanh nghiệp Bảo Việt, PVI, Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Bảo 

Minh, Bảo hiểm Xăng dầu (PGI). Trong tương lai bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam được 

đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng với nhiều lý do: (1) cơ cấu dân số trẻ và thu nhập 

tăng trưởng trung bình 7%/năm thúc đẩy các sản phẩm bảo hiểm; (2) tỷ lệ sử dụng bảo 

hiểm phi nhân thọ của Việt Nam hiện khoảng 1,3% ở mức khá thấp so với mức 3% - 4% 

tại các thị trường đang phát triển; (3) phí bảo hiểm nhân thọ/người tại Việt Nam khá thấp 

khoảng 21 USD/người so với mức 70 USD/người tại thị trường đang phát triển.(3) 

2.2. Xu hướng dịch chuyển tích cực 

Những năm gần đây ngành bảo hiểm dịch chuyển theo một số xu hướng tích cực. 

Thứ nhất, việc các công ty bảo hiểm kết hợp với ngân hàng bán chéo sản phẩm 

(bancassurance). Việc các ngân hàng bắt tay giữa công ty bảo hiểm bán chéo sản phẩm 

bảo hiểm cho khách hàng gửi tiền thay thế mô hình đại lý truyền thống được xem là bước 

tiến mới giúp ngành hoạt động tối ưu và hiệu quả hơn. Các thương vụ bancassurance lớn 

thời gian qua có thể kể đến như việc VIB ký hợp đồng độc quyền với công ty bảo hiểm 

Prudential; ngân hàng MB bắt tay với MB Ageas Life JV; Techcombank ký hợp đồng 

độc quyền với Manulife; Saccombank kết hợp với Dai-ichi Life và ACB trở thành đối tác 

toàn diện với AIA, Manulife và FWD, Maritime Bank ký hợp đồng với Prudential vào 

đầu tháng 3.2021… 
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Thứ hai, bước tiến đáng ghi nhận của ngành bảo hiểm Việt Nam trong những năm 

gần đây là việc ứng dụng công nghệ vào trong ngành bảo hiểm. Năm 2016 công ty bảo 

hiểm FWD khi mới gia nhập thị trường Việt Nam đã đẩy mạnh phân phối sản phẩm trực 

tuyến qua trang thương mại điện tử Tiki. Không chỉ FWD nhiều công ty bảo hiểm khác 

đẩy mạnh các giao dịch online với khách hàng, triển khai đa dạng kênh thu phí trực tuyến. 

Để chăm sóc khách hàng tốt và nhanh chóng các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường đầu 

tư cho công nghệ, rút ngắn quy trình giao tiếp và tăng trải nghiệm với khách hàng. Ngành 

bảo hiểm cũng không nằm ngoài dòng chảy công nghệ khi thị trường Việt Nam đã xuất 

hiện các startup bảo hiểm (Insurtech) non trẻ, tiêu biểu như Inso, App bảo hiểm, Papaya, 

Miin, Opes... 

Thứ ba, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường các công ty bảo hiểm ngày càng đưa ra 

thị trường các sản phẩm mới, đa dạng và phong phú về chủng loại. Chẳng hạn, trong 

nhóm các sản phẩm mới, tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội ra mắt sản phẩm bảo 

hiểm Cyber Guader nhằm bảo vệ khách hàng trên không gian mạng nếu không may gặp 

các giao dịch giả mạo, lừa đảo bán lẻ trên kênh mua sắm trực tuyến (5). Công ty Bảo hiểm 

Bưu điện (PTI) thậm chí còn tung gói bảo hiểm cho dịch vụ lái xe cho người say xỉn (6). 

Điều này cho thấy nỗ lực không ngừng của các công ty bảo hiểm trong việc cải thiện chất 

lượng dịch vụ và thu hút thêm khách hàng mới.  

2.3. Ngành bảo hiểm trong đại dịch COVID-19 

Năm 2020 bóng đen dịch bệnh phủ lên nên toàn bộ nền kinh tế thế giới. Tại Việt 

Nam, lĩnh vực bảo hiểm cũng được nhận định chịu tác động kép do nhu cầu sử dụng dịch 

vụ bảo hiểm (kể cả nhân thọ và phi nhân thọ) đều giảm khi người mua khó khăn về kinh 

tế, thu nhập; trong khi đó tỷ lệ chi trả bảo hiểm (nhất là bảo hiểm y tế tăng) khiến hiệu 

quả hoạt động của ngành giảm sút. Ở chiều đối lập, với tầng lớp trung lưu trở lên, dịch 

bệnh Covid-19 đã làm tăng nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe khi họ 

nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của sức khỏe và chăm sóc y tế trong đại dịch. 

Theo thống kê của Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm doanh thu khai thác mới của 

ngành bảo hiểm năm qua đạt khoảng 1,8 tỉ USD, tăng 19%. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm 

liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 61,9% tổng doanh thu phí. Tiếp theo là sản 

phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 25,9%; bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 3%; còn 

lại một số loại hình sản phẩm bảo hiểm khác. Trong bối cảnh không thuận thị trường bảo 

hiểm Việt Nam có sự tăng trưởng cho thấy tiềm năng tăng trưởng to lớn của thị trường. 

Nhưng không thể bỏ qua những yếu tố khác dẫn tới kết quả trên.(2) 

Thứ nhất cần nhấn mạnh đến việc kiểm soát và khống chế đại dịch COVID-19 thành 

công của Chính phủ qua nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt. Chính việc kiểm soát, 

ngăn chặn các ca lây nhiễm trong cộng đồng giúp Việt Nam duy trì sự ổn định xã hội phát 

triển kinh tế, trong đó ngành bảo hiểm vẫn tìm được sự tăng trưởng. Theo thống kê của 

Worldometer.info tính đến ngày 28.2.2021 thế giới có gần 115 triệu ca nhiễm COVID-
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19, trong đó Mỹ (29 triệu), Ấn Độ (11 triệu), Brazil (10,5 triệu), Nga (4,2 triệu), Anh 

Quốc (4,1 triệu)… Với dân số gần 100 triệu người, tính đến ngày 28.2 nhờ các biện pháp 

chống dịch quyết liệt Việt Nam có 2.432 ca nhiễm COVID-19, trong đó 1.530 ca mắc 

COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tỉ lệ nhiễm COVID-19 2,5 người/1 triệu dân, nằm 

trong nhóm các quốc gia kiểm soán tốt nhất thế giới. Tuy nhiên nhìn sang các quốc gia 

láng giềng: Indonesia (1,3 triệu ca COVID-19); Malaysia (300 ngàn); Myanmar (140 

ngàn), Singapore (gần 60 ngàn)…tình hình không mấy khả quan.(7) 

Thứ hai sự sáng tạo của các công ty bảo hiểm trong việc đưa ra các sản phẩm mới. 

Chẳng hạn, vào đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 mới bùng phát nhiều công ty bảo 

hiểm đã nhanh chóng tung ra gói bảo hiểm Corona. Tiêu biểu trong số này như việc công 

ty bảo hiểm PVI bán gói sản phẩm bảo hiểm Corona phân phối trực tuyến qua ví điện tử 

MoMo. Các đơn vị khác mau chóng cung cấp sản phẩm sau này gồm Bảo hiểm Bảo Việt, 

Bảo hiểm Viễn Đông, Bảo hiểm VietinBank, Bảo hiểm Quân đội, Bảo hiểm Bưu điện, 

Bảo hiểm Hàng không, Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội… Mức phí phổ biến của sản phẩm bảo 

hiểm Corona thường dao động 100 – 500 ngàn đồng/gói, chi trả 100 triệu đồng/vụ cho 

người tử vong do nhiễm virus corona và trợ cấp 300 – 600 ngàn đồng mỗi ngày nằm viện. 

Do tính chất hợp thời của sản phẩm và nỗi lo dịch bệnh, sản phẩm này được chào đón 

nhiệt liệt thu hút người mua đông đảo vào giai đoạn đầu khi dịch bệnh mới bùng phát đợt 

đầu tiên tại Việt Nam. 

Thứ ba cần nhắc đến sự thích nghi nhanh chóng của các công ty bảo hiểm với trạng 

thái bình thường mới. Nếu trước đây các công ty bảo hiểm đã thử nghiệm mô hình kinh 

doanh trực tuyến thì trong giai đoạn giãn cách xã hội gần như không công ty bảo hiểm 

nào bỏ qua kênh phân phối này. Rộng hơn đại dịch thay đổi cách tiếp cận của các công 

ty bảo hiểm trong hoạt động: số hóa hoạt động; xây dựng hệ sinh thái số toàn diện cho 

đội ngũ kinh doanh và bán hàng; tăng cường giao dịch online với khách hàng, triển khai 

đa dạng các kênh thu phí trực tuyến; nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng việc giải 

quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến (Eclaim), tư vấn qua Chatbot; lập ứng dụng chăm 

sóc sức khỏe trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI); ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin 

trong huấn luyện, đào tạo… Tổng thể dịch bệnh thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong 

các công ty bảo hiểm đi nhanh hơn. 

Tuy nhiên sự phát triển của thị trường trong đại dịch COVID-19 cũng bộc lộ những 

mặt trái. Vào tháng 2.2020 khi các doanh nghiệp bắt đầu tung gói bảo hiểm Corona theo 

hình thức phân phối trực tuyến và được thị trường vốn khi đó đang sợ hãi dịch bệnh đón 

nhận. Tuy nhiên đầu tháng 3.2020 đã có những ý kiến từ các chuyên gia độc lập trong 

ngành và truyền thông đánh giá sản phẩm bảo hiểm Corona là chiêu trò quảng cáo và ẩn 

chứa rủi ro (8). Khi đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 2 (bắt đầu với bệnh nhân 17) và 

lan rộng nhiều địa phương trên toàn quốc dẫn đến giãn cách xã hội vào cuối tháng 3, cơ 

quan quản lý đã có văn bản chính thức yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 
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không giới thiệu và triển khai gói bảo hiểm liên quan đến COVID-19. Theo cơ quan quản 

lý trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với sản phẩm bảo hiểm này, không loại trừ vấn 

đề tích tụ rủi ro nếu doanh nghiệp tiếp tục triển khai sản phẩm. Ở góc độ kỹ thuật, sản 

phẩm bảo hiểm Corona hầu như không thể nhượng tái ra nước ngoài, điều này gây rủi ro 

tài chính cho đơn vị cung cấp dịch vụ khi diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp. (9) Mặt 

khác, các chuyên gia trong ngành đánh giá gói bảo hiểm Corona thực chất nằm trong các 

gói bảo hiểm sức khỏe nếu người mua bảo hiểm đã mua gói bảo hiểm sức khỏe này thì 

không cần thiết phải mua thêm bảo hiểm Corona. Sản phẩm như Corona cho thấy sự 

nhanh nhạy của các công ty bảo hiểm trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường nhưng 

mặt trái cho thấy một số các sản phẩm rất mới cũng ẩn chứa các rủi ro, chưa hẳn mang 

lại lợi ích cho người mua mà có thể chỉ là cách thức quảng cáo thu hút sự chú ý, đánh 

bóng tên tuổi. Thực tế các số liệu thống kê cho thấy sự chấn chỉnh của cơ quan quản lý 

có lý do riêng. Nếu chính phủ Việt Nam không kiểm soát tốt dịch bệnh, ca nhiễm COVID-

19 bùng phát như quốc gia láng giềng thì chắc chắn nhiều công ty bảo hiểm sẽ gặp khó 

khăn trong vấn đề bồi hoàn thậm chí phá sản.  

Năm 2020 được xem là bùng nổ của doanh thu bán bảo hiểm trục tuyến bùng nổ. 

Tuy nhiên số liệu tại các công ty hàng đầu như Bảo hiểm Bưu điện, Bảo hiểm VietinBank, 

Bảo hiểm BIC… cho thấy doanh thu kênh online vẫn chưa có sự bứt phá đáng kể chỉ đạt 

5-7% tổng doanh thu chung (10). Ở góc độ người tham gia bảo hiểm, người mua chỉ tham 

gia các gói có giá trị nhỏ, thủ tục bồi hoàn và quy định đơn giản, dễ hiểu. Lý do xâu xa 

từ nhận thức thị trường, người tiêu dùng Việt Nam vẫn chưa có thói quen mua bảo hiểm 

một cách chủ động trên online, đặc biệt sản phẩm có giá trị cao. Người tiêu dùng có xu 

hướng chi một khoản thu nhập để mua bảo hiểm đảm bảo dành riêng cho một vấn đề cụ 

thể nào đó, như bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm nằm viện, bảo hiểm 

ung thư… thay vì các gói bảo hiểm tốn kém cần đầu tư dài hạn. Xu hướng chung người 

mua thường chỉ chấp nhận mua các gói bảo hiểm nhân thọ thời gian dài và giá trị lớn sau 

khi được tư vấn kỹ càng và nhận ra được lợi ích và ý nghĩa nhân văn của sản phẩm. 

3. Hạn chế và kiến nghị chính sách 

3.1. Các gót chân Asin của thị trường bảo hiểm 

Dù có nhiều dư địa nhưng thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều vấn 

đề cần giải quyết để thị trường phát triển bền vững phù hợp với tiềm năng. Theo số liệu 

thống kê từ cơ quan quản lý thị trường tỉ lệ duy trì hợp đồng sau 2 năm đầu tại các công 

ty bảo hiểm hiện chỉ đạt khoảng 75%. Tức là với 1.000 tỉ đồng khách hàng tham gia mua 

bảo hiểm vào năm đầu tiên năm thứ ba chỉ còn 750 tỉ đồng (11). Điều này cho thấy ngay 

từ ban đầu khách hàng đã được tư vấn không đẩy đủ về sản phẩm nên sau đó “đổi ý”.  

Một trở ngại khác ảnh hưởng đến khách hàng ngại tiếp cận với sản phẩm bảo hiểm 

là hiện tại các hợp đồng bảo hiểm thường có độ dài tối thiểu 30 - 40 trang và nếu có các 

sản phẩm bổ sung dài có thể lên đến 100 trang. Chưa hết, các mẫu hợp đồng này xuất 
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hiện nhiều thuật ngữ chuyên ngành nên trong thực tế ít có khách hàng nào đủ kiên nhẫn 

đọc hết và hiểu hết các hàm ý, chưa kể lý do có thể các công ty bảo hiểm đưa ra các điều 

kiện mập mờ (12). Chính vì vậy, sau đó khi các rủi ro và việc bồi hoàn đã gây ra nhiều 

tranh cãi, một số dẫn đến kiện tụng khi người mua cho rằng không được tư vấn đầy đủ. 

Theo các số liệu thống kê, Việt Nam đang có 12 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và 

khoảng 1 triệu đại lý bán hàng – tương đương mỗi “vòng đời” của môi giới bảo hiểm chỉ 

bán được 12 hợp đồng. Nút thắt vấn đề ở việc chất lượng tư vấn với người mua không 

đầy đủ do hạn chế kiến thức, đạo đức nghề nghiệp hoặc bị các công ty bảo hiếp ép chạy 

theo chỉ tiêu doanh số. 

Các công ty bảo hiểm đang có nhiều áp dụng công nghệ để tăng dịch vụ trải nghiệm 

khách hàng cũng như quy trình bán hàng nhưng chưa tạo nên một cuộc cách mạng thực 

sự trong dịch vụ và sản phẩm tại Việt Nam. Đơn cử tại Mỹ, công ty bảo hiểm Lemonade 

đã số hóa toàn bộ quy trình bảo hiểm để thay thế các nhà môi giới và giấy tờ bằng các 

thuật toán, cung cấp các hợp đồng chỉ trong 90 giây đồng hồ và thanh toán các yêu cầu 

bồi thường chỉ trong 3 phút (13). Ở Việt Nam, chưa có quy trình bán hàng mang tính đột 

phá, với sản phẩm mới hoàn toàn, đáp ứng được đúng nhu cầu của khách hàng. Các sản 

phẩm bán online quy trình ngắn gọn thường có giá trị thấp. Theo thống kê khoảng 30% 

thanh toán trực tuyến, chủ yếu theo hình thức chuyển khoản, còn lại theo hình thức “mua 

trực tuyến- thanh toán tiền mặt” cho thấy kênh online chưa tạo ra sự đột phá thực sự (10). 

Lý do nằm ở thói quen sử dụng tiền mặt của khách hàng và lo ngại các vấn đề bảo mật 

trong thanh toán.   

3.2. Kiến nghị chính sách 

Theo báo cáo Technology Vision for Insurance 2020 (Tầm nhìn công nghệ trong 

ngành Bảo hiểm 2020) của Accenture được công bố vào tháng 3/2020 cho biết  81% các 

công ty bảo hiểm tham gia khảo sát thừa nhận rằng, công nghệ đã trở thành một phần 

không thể tách rời trong trải nghiệm của khách hàng. Khảo sát cho thấy hành vi người 

dùng với sản phẩm bảo hiểm đã thay đổi mạnh mẽ. Điều này hàm ý con đường áp dụng 

công nghệ vào lĩnh vực bảo hiểm là tất yếu và cần đẩy mạnh như tạo ra các sản phẩm đột 

phá về thời gian, sự thuận tiện và trải nghiệm người dùng. Ngành bảo hiểm phát triển 

trong mối tương quan, gắn bó mật thiết với sự phát triển kinh tế, mối quan tâm và nhận 

thức của xã hội. Để thị trường phát triển bền vững cần những giải pháp đồng bộ: 

Thứ nhất hoàn thiện hành lang pháp lý giúp ngành bảo hiểm phát triển bền vững, 

ổn định. Tăng cường quản lý nhà nước theo hướng vừa tạo ra không gian sáng tạo, tự chủ 

cho cho các công ty bảo hiểm vừa đánh giá định lượng rủi ro, điều chỉnh phù hợp theo 

hướng bảo vệ người tiêu dùng và sự phát triển của các công ty bảo hiểm. Ngày 

11/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 4 

thông tư trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, trong đó có nội dung sửa đổi về trích lập 

dự phòng nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp giảm sức ép về vốn trong ngắn hạn và có 
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khoảng thời gian phù hợp để thực hiện các phương án tài chính tổng thể, ổn định kinh 

doanh trong bối cảnh lãi suất đầu tư, lãi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh và dịch 

Covid-19 còn diễn biến khó lường. Bộ Tài chính cũng thông tin thường xuyên, kịp thời 

đến các doanh nghiệp về định hướng nghiên cứu, xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm 

sửa đổi nhằm đảm bảo sự phát triển của thị trường trong dài hạn.  

Thứ hai, cơ quan quản lý, hiệp hội bảo hiểm và các doanh nghiệp cần tuyên truyền 

Bộ quy tắc ứng xử dành cho các đại lý bảo hiểm nhân thọ để nâng cao chất lượng tư vấn, 

quản lý chất lượng bán sản phẩm. Sản phẩm bảo hiểm dài hạn thường có giá trị lớn, ở 

phía người mua cần nhận được tư vấn đầy đủ, chính xác nhận thức được rủi ro và lợi ích 

mang lại trước khi quyết định. Bảo hiểm là sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm nhân thọ có 

giá trị lớn, thời gian dài, điều khoản bồi hoàn chặt chẽ. Phần lớn thời gian qua các khiếu 

kiện được các phương tiện truyền thông tường thuật lại đều xuất phát từ sự hiểu sai, nhận 

thức không đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm. 

Thứ ba, tuyên truyền tính chất nhân văn và lợi ích của sản phẩm bảo hiểm tới toàn 

xã hội để thu hút khách hàng mới tăng thêm cùng với sự đi lên, tăng trưởng của nền kinh 

tế. Tăng cường kết nối liên thông giữa bảo hiểm y tế xã hội với bảo hiểm y tế thương mại. 

Tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp thông qua việc là đầu mối của toàn thị trường, 

cầu nối với các cơ quan có liên quan để thực thi chính sách hiệu quả. 

Thứ tư, các công ty bảo hiểm nâng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tạo ra các sản 

phẩm bảo hiểm mang tính đột phá, tăng trải nghiệm người dùng. Thiết lập hệ thống công 

nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm. 

Thứ năm, thực hiện các biện pháp hỗ trợ về tài chính, thuế cho các công ty bảo hiểm 

bị tổn thương vì đại dịch COVID-19 

Thứ sáu, nâng cao hội nhập quốc tế trong ngành bảo hiểm để nhập khẩu chất xám, 

kiến thức, sản phẩm cũng như công nghệ và kinh nghiệm quản lý rủi ro giúp các doanh 

nghiệp nội địa phát triển. 
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TƯƠNG LAI NÀO CHO KÊNH PHÂN PHỐI  

BẢO HIỂM NHÂN THỌ - BANCASSURANCE VÀ  

ĐẠI LÝ TỔ CHỨC? 

WHAT IS THE FUTURE FOR LIFE INSURANCE DISTRIBUTION 

CHANNEL - BANCASSURANCE AND ORGANIZATION 

AGENCY? 
 

Chung Bá Phương 1, Lê Hoàng Hải 2,  
1 Chuyên gia định phí (Actuary), Chủ tịch Công ty TCA 
2 Tổng giám đốc Công ty TCA 

*Tác giả liên hệ: Lê Hoàng Hải 

(ĐTDĐ: 0904619483; Email: hai.le@tca.com.vn) 

Tóm tắt  

Bài viết phân tích về vai trò của các kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ qua Ngân hàng 

và Đại lý tổ chức tại các nước trên thế giới, cũng như tại Việt Nam. 

Abstract  

The paper analyzes the role of life insurance distribution channels through banks and 

institutional agents in countries around the world, as well as in Vietnam. 

Từ khóa: Bancasurance, Đại lý tổ chức, Đánh giá chất lượng 

Keywords: Bancassurance, Agency Organization, Quality Evaluation 

1. Giới thiệu 

Thời gian vừa qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam chứng kiến sự phát triển 

bùng nổ của kênh tư vấn bảo hiểm qua ngân hàng (Bancasurance). Hầu như tất cả các ngân 

hàng tại Việt Nam tính đến thời điểm này đều đã ký hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm 

với một Công ty bảo hiểm và ngay trong năm 2020 đã đóng góp 29,9% tổng doanh thu 

của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Cùng thời gian đó, kênh phân phối Bảo hiểm 

nhân thọ qua đại lý tổ chức cũng đã có chỗ đứng trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. 

Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò của 2 kênh phân phối này tại các nước trên thế 

giới và tương lai nào cho chúng tại thị trường Việt Nam. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

Bài viết dựa trên kinh nghiệm 30 năm là chuyên gia tư vấn và chuyên gia định phí 

bảo hiểm ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Phi và Châu Á, hơn 10 năm điều hành các Công ty 

bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và 6 năm điều hành đại lý tổ chức đầu tiên tại Việt Nam 

của các tác giả. 

Bài viết sử dụng những dữ liệu được cung cấp bởi 2 Công ty tư vấn uy tín trên thế 

giới (1 Công ty không được tiết lộ tên, theo hợp đồng tư vấn). 
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3. Kết quả và thảo luận  

Có một cuộc cách mạng âm thầm đang diễn ra trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và 

chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Điều này sẽ cải thiện đáng kể việc phân phối bảo hiểm, 

sự hài lòng của khách hàng và đặc biệt là phạm vi bảo hiểm ở Việt Nam. Hiện tại chỉ có 

chưa tới 10% người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam so với hơn 40% có tài 

khoản ngân hàng. Điều này không tốt cho xã hội nếu số người được bảo hiểm thấp như 

vậy vì ốm đau và tử vong mà không có bảo hiểm dẫn đến khó khăn cho những người thân 

thiết. Tại các quốc gia và vùng lãnh thổ tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan 

hầu như tất cả người dân đều tham gia bảo hiểm nhân thọ. 

Chính phủ mong muốn có càng nhiều người được bảo vệ bởi bảo hiểm nhân thọ 

càng tốt để giảm bớt khó khăn cho gia đình của những người bị bệnh và qua đời. Có bảo 

hiểm cho phép trẻ em tiếp tục đi học và giúp xã hội phát triển ngay cả khi rủi ro xảy ra 

với cha mẹ. Vì điều này mà chính phủ muốn hầu như tất cả mọi người được bảo vệ. Thật 

không may, ngành bảo hiểm đã phát triển quá chậm, dẫn đến việc chính phủ chỉ đặt mục 

tiêu bao phủ 15% người được bảo vệ vào năm 2023. 

Kênh phân phối lớn nhất hiện nay là đại lý truyền thống chưa thành công như mong 

đợi và gặp nhiều vấn đề như tỷ lệ duy trì và chất lượng thấp, mức độ hài lòng của khách 

hàng kém và là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ bảo vệ thấp. Bài này phân tích thị trường 

các nước phát triển, so sánh với Việt Nam và xem xét lý do tại sao mô hình phân phối đại 

lý truyền thống lớn nhất hiện nay sẽ nhường chỗ cho Bancassurance và đặc biệt là mô 

hình đại lý tổ chức (gọi tắt là DLTC) dẫn đến sự hài lòng của khách hàng tốt hơn và tỷ lệ 

bảo vệ cao hơn. 

Các Ngân hàng và mô hình đại lý tổ chức là Doanh nghiệp Tư vấn Tài chính Độc 

lập (Independent Financial Advisors) đang giành thị phần bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe 

trên toàn thế giới. Ví dụ ở Canada và Mỹ, DLTC đã chiếm hơn 50% thị phần trong biểu 

đồ dưới đây. Mặt khác, các đại lý đang mất dần thị phần. 

 
Nguồn: McKinsey 

Hình 1: Thị phần DLTC ở Mỹ và Canada 
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Tại Singapore và Nhật Bản, thị phần của DLTC đã tăng rất nhanh và chiếm gần 1/5 

thị trường trong biểu đồ dưới đây. Ở những thị trường tiên tiến này, DLTC đang phát 

triển mạnh. 

 
Nguồn: McKinsey 

Hình 2: Thị phần DLTC ở Nhật Bản và Singapore 

Tại Vương quốc Anh, Đại lý tổ chức mang lại hơn 2 phần 3 doanh thu cho ngành 

Bảo hiểm nhân thọ. 

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng ở những quốc gia mà người dân hiểu bảo 

hiểm là quan trọng thì họ mua từ ĐLTC và ngân hàng nhiều hơn so với các đại lý truyền 

thống. Có 3 lý do cho điều này: 

 Ngân hàng và ĐLTC giúp khách hàng chọn được hoặc thiết kế được sản phẩm tốt 

nhất và đảm bảo rằng khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất từ công ty bảo hiểm, 

đặc biệt là đảm bảo việc bồi thường bảo hiểm được chi trả nhanh chóng và đúng 

quy định. Các đại lý truyền thống làm việc cho công ty bảo hiểm và chỉ được phép 

làm việc cho một công ty. Các đại lý tốt muốn bán sản phẩm tốt nhất và không 

phải vì tiền thưởng cao sẽ bị phạt bởi các công ty bảo hiểm.  

 Ngân hàng và DLTC là tổ chức, có cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ khách 

hàng trên khắp cả nước và đặc biệt có tiếng nói trọng lượng với Công ty bảo hiểm 

trong quá trình giúp khách hàng bồi thường, điều mà đại lý cá nhân không có 

được. Ngân hàng và ĐLTC có các bác sĩ và luật sư riêng của mình để đảm bảo 

rằng các công ty bảo hiểm trả tiền bồi thường một cách hợp lý và dịch vụ khách 

hàng tốt trong suốt thời gian hợp đồng. Đại lý cá nhân không có kiến thức về pháp 

luật, hợp đồng, y tế, thuốc men để giúp đỡ khách hàng nhưng đẩy doanh số lại 

được các công ty bảo hiểm tôn vinh và thưởng lớn. Các đại lý bảo hiểm cũng 

không muốn tranh cãi với công ty vì quyền lợi của khách hàng vì sợ bị công ty sa 

thải hoặc phạt. 
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 Các ngân hàng và ĐLTC đối xử với người của họ như nhân viên hoặc đối tác kinh 

doanh chứ không phải như một đại lý. Điều này giúp cho họ gắn bó lâu dài hơn 

với tổ chức và xây dựng sự nghiệp một cách bền vững. Khác với đại lý truyền 

thống của các Công ty bảo hiểm thường có tuổi thọ làm nghề rất ngắn, dẫn tới 

khách hàng bị bỏ rơi. Các thành viên của ĐLTC hợp tác với ĐLTC để xây dựng 

doanh nghiệp của riêng họ với ĐLTC tập trung vào sự hài lòng của khách hàng 

và phát triển một doanh nghiệp có giá trị. Sau đó, họ có thể để lại doanh nghiệp 

cho một người thân yêu hoặc bán doanh nghiệp của họ. Các đại lý truyền thống 

ốm đau hoặc già yếu ra đi không có gì. Do đó họ không có động cơ để khách hàng 

hài lòng và chỉ tập trung vào việc bán hàng và chỉ ở lại trong một thời gian ngắn 

trong ngành. 

Tất cả những điều trên có thể được nhìn thấy từ việc ĐLTC có tỷ lệ duy trì cao nhất, 

và trải nghiệm bồi thường cho khách hàng tốt nhất. Không có gì lạ khi các ngân hàng và 

ĐLTC chiếm thị phần lớn tại các thị trường nơi mọi người hiểu rõ nhu cầu bảo hiểm và 

coi trọng dịch vụ khách hàng tốt. 

Các thống kê quan trọng cho thấy điểm rõ ràng là sự hài lòng của khách hàng cao 

hơn dẫn đến tỷ lệ duy trì cao hơn và tỷ lệ yêu cầu bồi thường bảo hiểm thành công cao 

hơn. Số liệu thống kê từ Vương quốc Anh và Úc cho thấy rõ những kết quả này. Mô hình 

DLTC đã hoạt động ở các quốc gia này hơn 30 năm và với ngân hàng chiếm thị phần lớn 

nhất. Mô hình đại lý truyền thống hầu như đã biến mất. 

 

Tại Việt Nam, các con số trên không được công khai bởi các Công ty bảo hiểm. 

Tuy nhiên các Công ty Bảo hiểm có hợp tác với ĐLTC có tự tính toán và đo lường bằng 

các phương pháp khác nhau và xác nhận các chỉ số chất lượng của ĐLTC cao hơn các 

kênh khác. Cụ thể là tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ 2 cao nhất thị trường, tỷ lệ từ chối 

bồi thường thấp nhất thị trường (trong khi tỷ lệ bồi thường trên doanh thu lại rất hợp lý 

vì không có trục lợi), tỷ lệ khách hàng hài lòng thông qua khảo sát bởi một Công ty uy 

tín trên thế giới có văn phòng tại Việt Nam cao nhất thị trường. 
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4. Kết luận và Khuyến nghị giải pháp  

Các Công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam cũng biết rõ điều này. 3 năm cuối 

cùng chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu của kênh đại lý truyền thống của hàng loạt các 

Công ty từng đứng đầu thị trường. Các Công ty tiếp tục đầu tư để tăng trưởng kênh đại lý 

truyền thống nhưng không thay đổi cách làm cũ thì đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tỷ 

lệ duy trì, trải lợi khách hàng và tình trạng trục lợi bảo hiểm. 

Bancasurance sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới sau khi hàng loạt các hợp 

đồng hợp tác được ký với các ngân hàng. 

Kênh đại lý tổ chức đã đặt nền móng tại 63 tỉnh thành cả nước sẽ phát triển mạnh 

nhờ quá trình giúp khách hàng nhận ra sự khác biệt trong chất lượng dịch vụ: từ tư vấn 

tới hỗ trợ bồi thường. 
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PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  

BẢO HIỂM XANH Ở VIỆT NAM 

THE POTENTIAL DEVELOPMENT OF  

GREEN INSURANCE PRODUCTS IN VIETNAM 
 

Nguyễn Thảo Nguyên1 Trần Thị Tuấn Anh2  
1 Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 
2 Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 

*Tác giả liên hệ: Trần Thị Tuấn Anh 

(ĐTDĐ: 0909514660; Email: anhttt@ueh.edu.vn) 

Tóm tắt 

Mười bảy mục tiêu phát triển bền vững đã được các quốc gia thành viên Liên hiệp quốc 

thông qua năm 2015, trong đó có các mục tiêu liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu và tài 

nguyên môi trường. Thế giới đã chuẩn bị cho một lộ trình phát triển bền vững, từng bước 

chuyển đổi sang nền kinh tế thân thiện môi trường. Là một quốc gia mới nổi năng động và 

tiềm năng Việt Nam cũng cần thống nhất hướng đến mục tiêu chung. Trong lộ trình hướng 

đến phát triển bền việc, việc chuẩn bị cho một nền tài chính xanh, và theo đó là bảo hiểm 

xanh đóng vai trò rất quan trọng và cấp thiết. Bài viết này hướng đến giới thiệu về bảo hiểm 

xanh, vốn là một khái niệm khá phổ biến trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam, 

và một các sản phẩm bảo hiểm xanh đã được các doanh nghiệp bảo hiểm giới thiệu trên thị 

trường các quốc gia phát triển. Bài viết cũng phân tích tiềm năng phát triển bảo hiểm xanh 

và đề xuất một số giải pháp phát triển bảo hiểm xanh tại Việt Nam.  

Abstract 

Seventeen Sustainable Development Goals (SDGs)-adopted by all member states of the 

United Nations in 2015, provide a shared blueprint for peace and prosperity for people 

and the planet, now and into the future. These goals include targets related to climate 

change and environmental resources. The world has prepared a roadmap for sustainable 

development, step by step transforming into an eco-friendly economy. Vietnam now is 

one of the most dynamic emerging countries in East Asia region, so we need to integrate 

these goals into the national development policy system, including laws, socio-economic 

development. In the roadmap towards sustainable development, preparing for a green 

finance, and thus green insurance, plays a very important and urgent role. This article 

aims to introduce green insurance, which is a popular concept in the world but still 

relatively new in Vietnam, and also present some green insurance products that has 

gradually become popular over the world. The paper also analyzes the potentials of green 

insurance and proposes some implications to develop green insurance in Vietnam. 

Từ khóa: Phát triển bền vững, Biến đổi khí hậu, Tài chính xanh, Bảo hiểm xanh  

Keywords: Sustainable development, Climate change, Green finance, Green insurance. 
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1. Bảo hiểm xanh là gì? 

1.1.  Giới thiệu về bảo hiểm xanh 

Năm 2015, các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua văn 

kiện “Chuyển đổi thế giới của chúng ta: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 

vững”. để thay thế cho những mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium 

Development Goals) đưa ra vào năm 2000. Chương trình nghị sự gồm có mười bảy mục 

tiêu phát triển bền vững (SDGs - Sustainable Development Goals) cần đạt được trên toàn 

thế giới vào năm 2030. Trong số mười bảy mục tiêu này nhiều mục tiêu liên quan đến 

vấn đề biến đổi khí hậu và tài nguyên môi trường như sử dụng nguồn năng lượng sạch; 

đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo tồn và 

sử dụng bền vững đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển và quản lý tài nguyên 

rừng bền vững; chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất, mất đa dạng sinh học.  

Song song với những mục tiêu này, khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

(CSR - Corporate Social Responsibility) cũng được phát triển, qua đó doanh nghiệp cam 

kết thực hành kinh doanh công bằng, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao 

động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, sử dụng tiết kiệm tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ khí hậu và môi trường, cam kết chân thành với cộng đồng địa phương, 

và cả trách nhiệm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Bên cạnh đó, liên quan đến các khía cạnh của biến đổi khí hậu, nhóm Đặc nhiệm 

về Tiết lộ Tài chính Liên quan đến Khí hậu (TCFD - Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures) cũng đã được thiết lập trên quy mô quốc tế để thúc đẩy công bố 

rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu. Các rủi ro và cơ hội do biến đổi khí hậu được công 

bố, so sánh và nhất quán để doanh nghiệp có thể xem xét và sử dụng trong các quyết định 

kinh doanh và đầu tư. Việc sử dụng thường xuyên các khuyến nghị này cũng sẽ hỗ trợ 

các công ty thể hiện tốt hơn trách nhiệm và tầm nhìn xa của họ trong các vấn đề khí hậu.  

Từ những khía cạnh trên, có thể thấy rằng thế giới đã chuẩn bị cho một lộ trình phát 

triển bền vững, từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế thân thiện môi trường, cụ thể là 

các quốc gia hướng đến xây dựng nền kinh tế carbon thấp (low-carbon economy) theo 

thỏa thuận Paris (Paris Agreement, 2015) và các doanh nghiệp trong quốc gia cũng cần 

xác định thống nhất hướng đến mục tiêu này.  Ước tính của OECD (2017) cho thấy rằng 

khoảng 6,3 nghìn tỷ USD cần được đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng mỗi năm đến năm 

2030 để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, và tăng lên 6,9 nghìn tỷ USD một năm 

thực hiện với các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc 

(UNEP) đã hỗ trợ ý tưởng tạo ra một hệ thống tài chính bền vững từ năm 2014 với mục 

đích huy động vốn cho phát triển bền vững và đạt được một nền kinh tế xanh. Hệ thống 

tài chính xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực hướng tới phát triển 

bền vững. Trong các khía cạnh của tài chính xanh thì bảo hiểm xanh đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng và có tốc độ phát triển ấn tượng. Vì vậy, bảo hiểm xanh và các sản phẩm bảo 
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hiểm xanh đã được các tổ chức tài chính, các quốc gia trên thế giới quan tâm và phát triển. 

Vào những năm 1970, Công ty Tái bảo hiểm Munich (The Munich Reinsurance) đã 

đưa ra một báo cáo nêu chi tiết về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Người ta dự đoán 

rằng sự nóng lên toàn cầu và sự gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ dẫn đến 

lũ lụt, bão và hạn hán nhiều hơn. Nhanh chóng chuyển tiếp đến ngày hôm nay và điều 

này đã trở thành hiện thực rõ ràng. Dẫn đến việc các công ty bảo hiểm thay đổi phương 

thức bảo lãnh phát hành và đầu tư do những rủi ro mà sự thay đổi môi trường gây ra. Do 

đó, khái niệm “bảo hiểm xanh” ra đời nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, phát triển các 

giải pháp sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đóng góp vào sự bền vững 

về môi trường, xã hội và kinh tế. 

Bảo hiểm xanh (bảo hiểm thân thiện với môi trường) là những sản phẩm bảo hiểm 

cho việc thiết kế, sản xuất và sử dụng các sản phẩm xanh, hoặc trách nhiệm liên quan đến 

việc sản xuất và sử dụng chúng. Theo thời gian, khái niệm bảo hiểm xanh thay đổi phù 

hợp với nền kinh tế, đây là một cách tiếp cận chiến lược mà ở đó tất cả các hoạt động 

trong chuỗi giá trị bảo hiểm, bao gồm cả tương tác với các bên liên quan, được thực hiện 

một cách có trách nhiệm và hướng tới tương lai bằng cách xác định, đánh giá, quản lý, 

giám sát rủi ro và cơ hội liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị.  

1.2.  Vì sao cần phát triển bảo hiểm xanh 

Bảo hiểm xanh nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, phát triển các giải pháp sáng tạo, 

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và góp phần ổn định môi trường, xã hội và kinh 

tế. Các nguyên tắc về bảo hiểm xanh cung cấp một lộ trình toàn cầu để phát triển và mở 

rộng hệ thống quản lý rủi ro sáng tạo và các giải pháp bảo hiểm mà chúng ta cần để thúc 

đẩy năng lượng tái tạo, nước sạch, an ninh lương thực, các thành phố bền vững và cộng 

đồng chống chịu được với thiên tai. Với ý nghĩa này, những lợi ích của bảo hiểm xanh 

mang lại bao gồm: 

Một là, đóng góp tích cực cho môi trường. Bằng cách sử dụng bảo hiểm xanh thay 

vì bảo hiểm thông thường, chúng ta có thể cải thiện đáng kể ảnh hưởng sinh thái của mình 

trong hầu hết các trường hợp. Hơn nữa, vì quá trình chuyển đổi năng lượng từ năng lượng 

truyền thống sang năng lượng tái tạo được hỗ trợ bởi trợ cấp tài chính, đặc biệt là trong 

lĩnh vực bảo hiểm tái tạo, bảo hiểm xanh thậm chí có thể không đắt hơn so với bảo hiểm 

thông thường do những trợ cấp đó. Do đó, chúng ta có thể đóng góp vào một tương lai 

môi trường tươi sáng hơn mà không cần phải chi thêm nhiều chi phí cho các lựa chọn bảo 

hiểm thân thiện với môi trường. 

Hai là, cải thiện năng lực cạnh tranh so với các công ty bảo hiểm khác. Bằng cách 

sử dụng bảo hiểm xanh, doanh nghiệp cũng có thể tăng áp lực lên các công ty bảo hiểm 

vẫn sử dụng các mô hình bảo hiểm thông thường và không quan tâm quá nhiều đến việc 

bảo vệ trái đất. Nếu một số lượng lớn người chuyển từ các công ty bảo hiểm thông thường 
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sang bảo hiểm xanh, áp lực đối với các công ty bảo hiểm thông thường cũng tăng lên 

đáng kể vì họ có thể lo sợ sẽ ngừng kinh doanh nếu họ không cung cấp các giải pháp thay 

thế thân thiện với môi trường hơn. 

Ba là, nâng cao nhận thức của người dân. Bằng cách giữ vững lập trường và chuyển 

từ bảo hiểm thông thường sang bảo hiểm xanh, chúng ta sẽ tạo ra tác động tích cực đáng 

kể đến môi trường. Chúng ta cũng có thể nhân lên ảnh hưởng tích cực của mình bằng 

cách lên tiếng và nâng cao nhận thức của gia đình và bạn bè về chủ đề này. Bằng cách 

thuyết phục họ về tầm quan trọng của bảo hiểm xanh, chúng ta có thể cải thiện hơn nữa 

ảnh hưởng sinh thái của mình vì những người xung quanh cũng có thể lựa chọn bảo hiểm 

xanh thay vì bảo hiểm thông thường. 

Bốn là, hài lòng với bản thân. Thông qua việc sử dụng bảo hiểm xanh, thân thiện 

với môi trường thay vì bảo hiểm thông thường, chúng ta cũng có thể cảm thấy hài lòng 

về bản thân vì đã góp phần cải thiện ảnh hưởng sinh thái của mình và đóng góp tích cực 

để đảm bảo một tương lai đáng sống cho các thế hệ tiếp theo. Điều này có thể cải thiện 

chất lượng cuộc sống tổng thể của chính mình vì cảm giác tự hào về bản thân sau khi thực 

hiện chuyển đổi từ bảo hiểm thông thường sang bảo hiểm xanh. 

Ngày nay mọi người đều biết về phát triển bền vững, phát triển xanh. Hiện nay một 

số tổ chức, ngành công nghiệp,... đang lấy phát triển xanh làm mục tiêu để thành công và 

cho sự tồn tại trong hiện tại và tương lai. Ngành bảo hiểm cũng đang lấy khái niệm phát 

triển xanh làm mục tiêu của mình và thực hiện nhiều thay đổi và đổi mới trong các sản 

phẩm và dịch vụ của họ để duy trì trên thị trường. Bằng cách thực hiện tiếp thị xanh, áp 

dụng bảo hiểm xanh và tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức về môi trường, ngành 

bảo hiểm đóng góp một phần chính cho sự phát triển bền vững. Mọi người có nhiệm vụ 

sử dụng các nguồn lực hiện tại một cách tối ưu để thế hệ tương lai của chúng ta được 

hưởng lợi, và khi đó chỉ có sự phát triển bền vững mới đạt được trên toàn cầu. 

2. Các sản phẩm bảo hiểm xanh 

Khách hàng, cũng như các cơ quan quản lý và cổ đông, mong muốn được thấy các 

công ty bảo hiểm cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn nhằm đáp ứng việc “xanh hóa” 

nền kinh tế toàn cầu, mở rộng nỗ lực cải thiện khả năng chống chịu với thiên tai và chủ 

động trước mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Các công ty bảo hiểm ngày càng công nhận 

vấn đề này là một trong những "quản lý rủi ro doanh nghiệp". Dựa trên các website của 

các công ty bảo hiểm xanh, các sản phẩm bảo hiểm xanh có thể chia thành hai nhóm: các 

sản phẩm bảo hiểm xanh dành cho cá nhân và các sản phẩm bảo hiểm xanh dành cho 

thương mại.  

2.1.  Sản phẩm bảo hiểm xanh dành cho cá nhân 

Bảo hiểm sửa chữa xanh cho các công trình xây dựng xanh. Khi xảy ra tổn thất 

hoặc hư hại theo hợp đồng, người mua bảo hiểm sẽ được chi trả bảo hiểm họ sử dụng 
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nguyên vật liệu thân thiện với môi trường hoặc nguyên vật liệu tiết kiệm năng lượng. Hợp 

đồng bảo hiểm cũng sẽ chi trả cho những thiết bị hoặc đồ dùng tiết kiệm năng lượng mà 

người mua bảo hiểm sử dụng. Đối với những người mua bao hiểm đã sử dụng những 

nguyên vật liệu hoặc thiết bị như trên, thì doanh nghiệp sẽ xem xét chiết khấu vào phần 

phí bảo hiểm phải trả.  

Bảo hiểm cho các công trình sử dụng năng lượng tái tạo. Loại bảo hiểm này 

dành cho những người mua bảo hiểm sử dụng hệ thống năng lượng thay thế trong trường 

hợp mất điện. Các trường hợp được bảo hiểm chi trả bao gồm: Người mua bảo hiểm bị 

tổn thất thu nhập có được do bán năng lượng dư thừa cho công ty năng lượng địa phương; 

những chi phí tăng thêm để mua điện thay thế; các khoản phí phải trả cho việc việc kiểm 

tra, kết nối lại hoặc đăng ký giấy phép khi hệ thống năng lượng thay thế của người mua 

bảo hiểm trở lại hoạt động.  

Chiếu khấu phí bảo hiểm cho những công trình sử dụng các thiết bị giảm thiểu 

tổn thất: Các khoản tín dụng đặc biệt được cung cấp cho những người mua bảo hiểm có 

lắp đặt các thiết bị giảm thiểu tổn thất hoặc chọn các kỹ thuật xây dựng bền vững ở những 

khu vực dễ xảy ra thiên tai.  

Chiết khấu phí bảo hiểm theo khoảng cách lái xe: Chương trình bảo hiểm này 

quan tâm đến việc tính phí bảo hiểm theo quãng đường thực tế mà chủ phương tiện đã 

trải qua. Doanh nghiệp bảo hiểm chương trình Pay as You Drive (PAYD) sẽ yêu cầu 

người mua bảo hiểm cài đặt một thiết bị để theo dõi số km đã lái trên xe của họ. Khách 

hàng sẽ trả phí bảo hiểm tùy thuộc vào quãng đường khách hàng đã lái xe. Có nghĩa là 

càng giảm sử dụng ô tô sẽ càng làm giảm phí bảo hiểm, và cách làm này cũng khuyến 

khích khách hàng chuyển từ xe riêng sang phương tiện giao thông công cộng, đi bộ hoặc 

dùng xe đạp.  Việc giảm thiểu sử dụng xe hơi sẽ làm giảm lượng tiêu thụ xăng dầu và làm 

giảm khí thải ra môi trường.  

Chiết khấu phí bảo hiểm cho các loại xe tiết kiệm nhiên liệu hoặc xe ít khí 

thải:  Nhiên liệu truyền thống (xăng, dầu) làm cạn kiệt tài nguyên và góp phần gây ô 

nhiễm môi trường. Do đó, nhiều công ty bảo hiểm chiết khấu phí bảo hiểm cho khách 

hàng dùng các loại xe điện (và các khoản chiết khấu tương tự cũng có thể áp dụng cho 

bảo hiểm du thuyền chạy bằng điện hoặc năng lượng sạch). 

Bảo hiểm du lịch xanh:  Ngay cả trong chuyến du lịch, khách du lịch có thể tạo ra 

tác động tích cực đến hệ thống môi trường. Đi du lịch, đặc biệt là bằng máy bay, làm tổn 

hại đến môi trường rất lớn. Tuy nhiên, khách du lịch có thể giảm bớt thiệt hại cho môi 

trường bằng cách sử dụng bảo hiểm du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Tham gia 

hình thức bảo hiểm này, khi đi du lịch với các công ty du lịch là đối tác của công ty bảo 

hiểm, các hoạt động bù đắp carbon mà khách hàng tham gia có thể được tài trợ, hoặc tính 

giảm vào giá, hoặc là một tùy chọn cho khách hàng. Khách du lịch sẽ trả thêm một chút 

cho bảo hiểm của mình và các công ty bảo hiểm đảm bảo rằng họ sẽ chuyển số tiền này 
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cho các tổ chức nhằm thực hiện các biện pháp giảm lượng khí thải carbon toàn cầu bằng 

cách sử dụng các biện pháp khác nhau. Các chương trình bù đắp carbon này nhằm mục 

đích trung hòa lượng khí thải carbon dioxide trong chuyến du lịch để giảm thiểu ô nhiễm 

không khí và làm chậm sự nóng lên toàn cầu.  Khách du lịch cũng có thể cố gắng giảm 

ảnh hưởng đến môi trường bằng các việc cụ thể như sử dụng dịch vụ của công ty du lịch 

xanh, hạn chế di chuyển bằng máy bay, sử dụng phương tiện công cộng thay vì thuê xe, 

lựa chọn các khu du lịch sinh thái hay các khách sạn sinh thái. 

2.2.  Các sản phẩm bảo hiểm xanh dành cho doanh nghiệp 

Bảo hiểm về đội xe xanh. Loại sản phẩm này đưa ra một tùy chọn liên quan đến 

việc nâng cấp đội xe của doanh nghiệp mua bảo hiềm thành xe điện hoặc sử dụng năng 

lượng xanh như sự chứng thực cho chính sách bảo hiểm. 

Bảo hiểm cho các dự án năng lượng tái tạo. Loại hình bảo hiểm này được cung 

cấp cho các công ty trong ngành công nghiệp năng lượng có thể tái tạo (ví dụ: năng lượng 

mặt trời, gió, thủy điện ...) để giúp họ quản lý rủi ro, phòng vệ trước các vụ kiện và bảo 

vệ tài sản. Các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm này được thiết kế trọn gói bao gồm tất cả 

các giai đoạn của một dự án từ thiết kế đến phân phối đầu ra. 

Bảo hiểm cho tài sản, thiết bị, năng lượng tái tạo. Để bắt kịp với sự thay đổi công 

nghệ nhanh chóng của lĩnh vực năng lượng tái tạo, chính sách bảo hiểm này cung cấp chi 

phí thay thế cho các thiết bị tương đương hiệu quả hơn. Thiết bị hiện đang hoạt động, 

đang được xây dựng hoặc mới mua có thể được thêm vào chính sách. Các sản phẩm bảo 

hiểm này cũng được thực hiện đối với các công trình sửa chữa xanh sau các tổn thất được 

bảo hiểm. Nghĩa là, chính sách này khuyến khích các chủ doanh nghiệp làm mới tòa nhà 

của họ trong trường hợp bị hư hại bằng các vật liệu hoặc thiết bị thân thiện với môi trường. 

Có thể bao gồm thiết bị điện và ánh sáng nội thất bằng năng lượng mặt trời, hệ thống ống 

nước tiết kiệm nước và sơn, thảm không độc hại, ít mùi. Trong trường hợp tòa nhà bị phá 

hủy hoàn toàn, bảo hiểm xanh cũng có thể bao gồm việc xây dựng lại phù hợp với các 

tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Ngoài việc xây dựng lại nội thất hoặc tòa nhà, các 

văn phòng cũng phải được giám sát và mọi thứ phải được sửa chữa một cách thường 

xuyên. 

Bảo hiểm cho công trình xanh: Các công ty bảo hiểm hỗ trợ khách hàng xây dựng 

bền vững bằng cách đánh giá thiết kế và thông số kỹ thuật cho các kết cấu mới và đề xuất 

các cách đảm bảo xây dựng chất lượng cao, thân thiện môi trường và ngăn ngừa tổn thất 

đặc biệt.  

Bảo hiểm tiết kiệm năng lượng: Chính sách bảo hiểm nhằm giải quyết những rào 

cản đầu tư cho tiết kiệm năng lượng này bằng cách thanh toán cho người mua bảo hiểm 

nếu giá trị dự kiến của tiết kiệm năng lượng không được đáp ứng. Nghĩa là, công ty bảo 

hiểm sẽ thanh toán các khoản thiếu hụt trong việc tiết kiệm năng lượng dưới mức cơ bản 
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đã thỏa thuận trước trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm, thường trong phạm vi 5-10 

năm. 

Bảo hiểm cho các dự án thu hồi và lưu giữ Carbon hoặc các dự án /giảm phát 

khí thải ra môi trường. Chính sách bảo hiểm này được cung cấp cho các tổ chức/dự án 

liên quan đến việc thu hồi và lưu trữ một lượng lớn khí cacbonic và các khí nhà kính khác. 

Các dự án giảm khí thải này thường xây dựng gần những nguồn khí thải lớn để xử lý 

trước khi các khí thải này gây hại đến môi trường. 

Bảo hiểm công trình xanh khỏi các tổn thất danh tiếng: Chính sách bảo hiểm 

này liên quan đến các tổn thất danh tiếng hoặc các bất lợi truyền thông phát sinh từ các 

thiết bị chuyên dụng thân thiện hoặc cải thiện môi trường của tòa nhà xanh. Bảo hiểm này 

cũng cung cấp quỹ để mời các chuyên gia quản lý khủng hoảng khi có sự cố danh tiếng 

xảy ra; hướng dẫn và cố vấn cho các nhân sự chủ chốt của công ty; và cung cấp các dịch 

vụ khác để hỗ trợ khôi phục danh tiếng của công ty. 

Bảo hiểm liên quan đến việc bảo quản thực phẩm dễ hỏng: Chính sách bảo hiểm 

này khuyến khích sử dụng các thiết bị có thể được sử dụng để giảm lượng thực phẩm 

hỏng và cải thiện chất lượng chung của thực phẩm trong quá trình phân phối từ người 

trồng trọt đến người bán lẻ. Các thiết bị công nghệ liên tục theo dõi nhiệt độ và tình trạng 

của sản phẩm khi nó di chuyển, ước tính thời hạn sử dụng còn lại. Thông tin này được sử 

dụng để định tuyến sản phẩm nhằm tối đa hóa chất lượng, khả năng bán được và giảm 

chất thải dễ hư hỏng không cần thiết.  

Bảo hiểm thời tiết toàn cầu: Chính sách bảo hiểm giúp bảo vệ doanh nghiệp trước 

các điều kiện thời tiết và khí hậu thay đổi không dự đoán. Khác với các bảo hiểm thời tiết 

truyền thống, bảo hiểm này thực thi khi thời tiết diễn biến bất lợi hơn so với một mức 

ngưỡng xác định trước. Ví dụ các nhà tổ chức sự kiện sẽ được trả bảo hiểm khi lượng 

mưa thực tế xảy cao hơn một lượng mưa ngưỡng được xác định trong hợp đồng. 

Bảo hiểm cho rủi ro chính trị liên quan đến giấy phép phát thải carbon. Các 

bên quan tâm như nhà tài trợ dự án, nhà đầu tư và người cho vay được bảo vệ tài chính 

khỏi những rủi ro phát sinh từ sự can thiệp của chính phủ, cấm vận, hủy bỏ giấy phép, 

chiến tranh và bạo lực chính trị có thể làm gián đoạn việc cấp phép, trao đổi và phân phối 

các giấy chứng nhận cho phép phát thải khí CO2.  

3. Phân tích tiềm năng phát triển sản phẩm bảo hiểm xanh ở Việt Nam 

Bảo hiểm đã phát triển nhanh chóng ở các nước mới nổi, nhưng vẫn còn khoảng 

trống khá lớn trên thị trường các nước này. Theo báo cáo của Swiss Re (2017), các thị 

trường mới nổi là động lực chính thúc đẩy phí bảo hiểm toàn cầu tăng trưởng trong hai 

thập kỷ qua. Năm 2016, các thị trường mới nổi chiếm 20% phí bảo hiểm toàn cầu, tăng 

từ 5% của hai thập kỷ trước. Tuy nhiên, nhiều cá nhân và doanh nghiệp ở các thị trường 

mới nổi vẫn chưa được bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm và do đó không được bảo 
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vệ trước những cú sốc bên ngoài do bệnh tật, thiên tai và tai nạn. Ở các thị trường tiên 

tiến, tỷ lệ bao phủ tương ứng là 42%, trong khi chỉ có khoảng 11% tổng thiệt hại kinh tế 

do sự cố thiên nhiên ở các thị trường mới nổi được bảo hiểm. Việt Nam là một quốc gia 

mới nổi phát triển khá năng động nhưng cũng không nằm ngoài xu thế chung này. Tuy 

nhiên, chính khoảng trống còn lại chưa được bảo vệ trên thị trường lại làm cho các thị 

trường mới nổi nói chung và Việt Nam nói riêng trở thành một trong những nơi có tiềm 

năng khai thác và phát triển của các sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm 

xanh trong điều kiện các quốc gia đều chú trọng phát triển bền vũng như hiện nay.  Tiềm 

năng phát triển bảo hiểm xanh có thể xem xét ở các khía cạnh: tăng trưởng kinh tế dẫn 

đến tăng trưởng thị trường bảo hiểm, khai thác khoảng trống chưa được bảo vệ trên thị 

trường bảo hiểm và tăng cường khai thác đổi mới thị trường bảo hiểm hiện có. 

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tăng trưởng của thị trường bảo hiểm, đặc biệt là 

tăng trưởng bền vững lại gắn liền với tăng trưởng bảo hiểm xanh. Vai trò của bảo hiểm 

trong tăng trưởng kinh tế và thương mại từ lâu đã được khẳng định trong các phân tích 

kinh tế. Tại phiên họp đầu tiên vào năm 1964, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và 

Phát triển (UNCTAD) thừa nhận rằng “một thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm quốc gia 

lành mạnh là một đặc điểm thiết yếu của tăng trưởng kinh tế”. Thực tiễn cũng cho thấy 

bảo hiểm là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân của một quốc gia và 

không thể thiếu trong việc ổn định tăng trưởng thu nhập và tạo điều kiện cho các hoạt 

động sản xuất. Bảo hiểm cũng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế thông qua các 

dịch vụ kinh doanh và việc làm. Ví dụ, ở Mỹ, bảo hiểm chiếm 2,7% tổng giá trị kinh tế 

tăng thêm trong năm 2016, trong tổng đóng góp của ngành dịch vụ tài chính là 7,3%. Mối 

quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo hiểm còn có thể diễn ra ở chiều ngược lại, khi 

mà kinh tế tăng trưởng tốt, mức sống người dân được nâng cao lại là điều kiện tiền đề để 

phát sinh các nhu cầu về bảo hiểm. Hơn nữa, các tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới 

phải là tăng trưởng bền vững theo mục tiêu phát triển của Liên hiệp quốc và của các quốc 

gia thành viên, vì vậy nhu cầu về bảo hiểm xanh sẽ không ngừng tăng lên. Việt Nam cũng 

hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững và vì vậy, Việt Nam cũng là một thị trường 

có tiềm năng tăng trưởng nhu cầu bảo hiểm nói chung và bảo hiểm xanh nói riêng đầy 

triển vọng.  

Khai thác khoảng trống bảo hiểm trên thị trường: Cũng như các quốc gia mới nổi 

khác, Khoảng trống các doanh nghiệp và các cá nhân trên thị trường chưa tham gia vào 

các hợp đồng bảo hiểm còn rất lớn nên rất tiềm năng cho các doanh nghiệp khai thác.  

Nguyên nhân của việc tỷ lệ tham gia bảo hiểm còn thấp trước hết có thể kể đến là 

do mức thu nhập trung bình của người dân còn thấp, họ chưa sẵn lòng trích ra một phần 

thu nhập để đóng cho bảo hiểm. Lợi ích mang lại của bảo hiểm là lâu dài và không thể 

thấy ngay trước mắt, trong khi đa số người dân cần trang trải cho những chi phí sinh hoạt 

hàng ngày. Nguyên nhân thứ hai có thể ảnh hưởng đến việc mua bảo hiểm của người dân, 
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đó là họ chưa có những hiểu biết thấu đáo về bảo hiểm và tầm quan trọng của bảo hiểm. 

Ngoài những bảo hiểm toàn dân bắt buộc phải tham gia như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội và bảo hiểm thất nghiệp… thì những bảo hiểm mang tính tự nguyện vẫn chưa được 

quan tâm đúng mức. Đặc biệt ở khu vực nông thôn và trong cộng đồng các đồng bào dân 

tộc thiểu số, việc mua bảo hiểm còn rất xa lạ với đa số người dân. Thứ ba là, việc người 

dân tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm truyền thống đã ít thì tỷ lệ người dân quan tâm 

đến bảo hiểm xanh còn ít hơn. Ngay cả việc tiêu dùng các sản phẩm xanh, các tòa nhà 

xanh, các thiết bị xanh cũng còn rất hạn chế nên các sản phẩm bảo hiểm xanh gắn liền 

với những công trình xây dựng và thiết bị này gần như chưa được quan tâm. Hơn nữa, 

các sản phẩm xanh tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng năng lượng sạch hoặc thân thiện môi 

trường gần như đều có giá cả hoặc chi phí sử dụng cao hơn nhiều so với các sản phẩm 

truyền thống, vì vậy thường ít được người tiêu dùng quan tâm sử dụng. 

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu bảo hiểm xanh trên thị trường bảo hiểm hiện có: Các 

sản phẩm bảo hiểm được cung cấp trên thị trường Việt Nam chủ yếu là sản phẩm bảo 

hiểm truyền thống. Các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm trên thị trường Việt Nam 

hầu hết là khách hàng của những sản phẩm truyền thống này. Một phần là vì Việt Nam 

chưa có những khung pháp lý quy định rõ ràng để tạo điều kiện cho bảo hiểm xanh nói 

riêng và tài chính xanh nói chung phát triển, một phần quan trọng khác cũng là do nhận 

thức về vai trò của bảo hiểm xanh nhìn chung chưa đầy đủ.  

Nói tóm lại, Thị trường bảo hiểm Việt Nam là một thị trường phát triển tiềm năng 

của bảo hiểm xanh ở ba khía cạnh: Một là, tiềm năng tăng trưởng quy mô thị trường cùng 

với tăng trưởng kinh tế; Hai là, tiềm năng khai thác khoảng trống chưa được bảo vệ do 

các tổ chức và cá nhân chưa tham gia bảo hiểm; Ba là, chuyển đổi chất lượng của thành 

phần đã tham gia bảo hiểm truyền thống thành bảo hiểm xanh. Với những tiềm năng này, 

cùng với khả năng ứng phó chủ động và linh hoạt với đại dịch COVID-19, Việt Nam 

hoàn toàn có thể gia nhập và phát triển mạnh mẽ trên thị trường bảo hiểm xanh toàn cầu.  

4. Một số đề xuất trong phát triển sản phẩm bảo hiểm xanh ở Việt Nam 

Với tiềm năng phát triển bảo hiểm xanh rất triển vọng, cùng với sự cần thiết và vai 

trò quan trọng của bảo hiểm xanh, tài chính xanh và tăng trưởng xanh, Việt Nam cần nắm 

bắt cơ hội và khai thác các thế mạnh của một quốc gia năng động để phát triển bảo hiểm 

xanh. Bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách để phát triển bảo hiểm xanh và các đề 

xuất này được xem xét trên ba khía cạnh: đối với chính phủ và người làm chính sách; đối 

với doanh nghiệp bảo hiểm và đối với các cá nhân/tổ chức là khách hàng hoặc khách hàng 

tiềm năng trên thị trường bảo hiểm xanh.  

Đối với chính phủ và người làm chính sách 

Một là, các nhà làm chính sách cần nhìn nhận vai trò của bảo hiểm, đặc biệt là bảo 

hiểm xanh trong tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Chỉ khi đã thấu hiểu sự cần 
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thiết của bảo hiểm xanh đối với môi trường và kinh tế xanh, phối hợp với việc nắm bắt 

được cơ hội và thách thức trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại, cũng như biết được những 

điểm mạnh của đất nước và của địa phương, các nhà làm chính sách sẽ có những giải 

pháp phát triển bảo hiểm xanh một cách phù hợp và hiệu quả nhất. 

Hai là, chính phủ và chính quyền địa phương cần có những giải pháp nâng cao nhận 

thức toàn dân về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiêu dùng sản phẩm xanh. Đó lả 

những kiến thức nền tảng giúp người dân có những kiến thức chung về vai trò và sự cần 

thiết của tài chính xanh và bảo hiểm xanh. Những kiến thức đúng về bảo hiểm xanh sẽ 

dẫn đến những quyết định hợp lý khi tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm xanh.  

Ba là, với những kiến thức về bảo hiểm xanh, tham khảo kinh nghiệm của các quốc 

gia phát triển và các quốc gia mới nổi khác, Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý về 

phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng xanh và phát triển tài chính 

xanh, từ đó tạo hành lang pháp lý an toàn để các doanh nghiệp bảo hiểm tự tin đưa các 

sản phẩm bảo hiểm xanh kinh doanh trên thị trường, cũng như người mua bảo hiểm an 

tâm khi tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm mới mẻ này.  

Bốn là, sự phát triển bảo hiểm xanh nói riêng và tài chính xanh nói chung cần một 

sự đồng bộ nhất định về cơ sở hạ tầng công nghệ, cơ sở pháp lý, tiềm lực kinh tế xã hội, 

trình độ dân trí, nhu cầu thị trường, ngành công nghiệp phụ trợ. Vì vậy, một chiến lược 

phát triển đồng bộ các lĩnh vực cần thiết cho quốc gia và cho từng địa phương là một 

bước chuẩn bị không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế xanh và hướng đến phát 

triển bền vững trong dài hạn.  

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm 

Trên thị trường Việt Nam, hầu hết các sản phẩm bảo hiểm hiện có là bảo hiểm 

truyền thống, các sản phẩm liên quan đến bảo hiểm xanh gần như chưa có hoặc chưa được 

công chúng nhận biết rộng rã. Do vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm cần chủ động thiết kế 

và chuẩn bị các kế hoạch để đưa các sản phẩm bảo hiểm xanh ra thị trường. Việc để công 

chúng làm quen và tiếp nhận các sản phẩm bảo hiểm xanh sẽ cần đến một kế hoạch dài 

hạn, và từng bước lộ trình rõ ràng từ nhận biết sản phẩm – nhận thức được sự cần thiết –

đến sẵn sàng chi trả cho bảo hiểm xanh là một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp bảo hiểm cũng cần đầu tư chuẩn bị ngay từ bây giờ để khi cơ hội thuận lợi có thể 

tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng nhất. Trong giai đoạn đầu khi giới thiệu sản 

phẩm bảo hiểm xanh ra thị trường 

Về việc thúc đẩy khách hàng tiềm năng nhận biết và chi trả cho sản phẩm bảo hiểm 

xanh, doanh nghiệp cần xây dựng một kế hoạch truyền thông toàn diện. Truyền thông cần 

kết hợp giữa những kênh thông tin chính thống như đài truyền hình hoặc các tờ báo địa 

phương, để tạo sự tin tưởng cho khách hàng, đến truyền thông thông qua mạng xã hội, để 

tạo sự lan tỏa nhanh chóng. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà đại dịch COVID-19 đang 
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diễn biến phức tạp, thì việc sử dụng các mạng xã hội và công cụ giao tiếp trực tuyến một 

cách hợp lý là một giải pháp thông minh để tiếp cận thị trường. 

Đối với tổ chức/cá nhân là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng 

Thứ nhất, người tiêu dùng cần tự tìm hiểu và nâng cao nhận thức của bản thân về 

rủi ro, về bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm xanh, tài chính xanh, năng lượng xanh, tăng 

trưởng xanh, phát triển bền vững… Khi đã có những kiến thức nền tảng, người tiêu dùng 

có thể thấy được vai trò của bảo hiểm xanh và lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm phù hợp 

với điều kiện riêng của bản thân/hoặc điều kiện của tổ chức tham gia bảo hiểm 

Thứ hai, người tiêu dùng, dù là cá nhân hay tổ chức, cũng cần lập kế hoạch chi tiêu 

hợp lý và dành một phần thu nhập cho bảo hiểm, và bảo hiểm xanh vừa để để ứng phó 

với các rủi ro có thể nảy sinh, vừa góp phần phát triển bền vững cho quốc gia, đặc biệt là 

trong bối cảnh bình thường mới do COVID-19. 

Thứ ba, ngoài việc nhận thức về bảo hiểm xanh và các nền tảng kiến thức liên quan, 

các khách hàng tiềm năng cũng cần thực hiện tiêu dùng các sản phẩm xanh, sử dụng thiết 

bị xanh, xây dựng các tòa nhà xanh, tham gia bảo hiểm xanh để góp phần giảm bớt ô 

nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững. 
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Tóm tắt 

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang định hình lại lĩnh vực dịch vụ tài chính, tạo ra các 

điểm tiếp xúc giữa các công ty tài chính truyền thống và các công ty khởi nghiệp, khởi 

nguồn là FinTechs (các công ty định hướng công nghệ tài chính). Trong trường hợp cụ thể 

của ngành Bảo hiểm, thị trường bảo hiểm truyền thống đang bị phá vỡ bởi InsurTechs, một 

nhóm phụ của FinTechs, đang sử dụng công nghệ sáng tạo và các mô hình kinh doanh đột 

phá trong ngành Bảo hiểm, sử dụng các phương pháp Dữ liệu lớn, AI và Internet of Things 

để thay đổi các sản phẩm, quy trình và mô hình phân phối vốn có. Trí tuệ nhân tạo đang 

được sử dụng để thẩm định bảo hiểm, xử lý gian lận, xử lý khiếu nại, chiến lược tiếp thị, 

giao dịch theo thuật toán, và cải tiến dịch vụ khách hàng với chatbots. Số lượng InsurTech 

ngày càng tăng và là công cụ hữu ích trong việc cải thiện trải nghiệm của khách hàng với 

sự tiện lợi, minh bạch, kịp thời và gắn kết. Hiệp lực giữa InsurTechs và các công ty bảo 

hiểm truyền thống có thể được tận dụng để phát triển sản phẩm, đặc biệt là hướng đến cá 

nhân hóa sản phẩm và các sản phẩm bảo hiểm dựa trên mức độ sử dụng của người dùng. 

Abstract 

The 4.0 revolution is reshaping the financial services sector, creating contacts between 

traditional financial companies and startups, originated in FinTechs (Fintech oriented 

companies). In the particular case of the Insurance industry, the traditional insurance 

market is being disrupted by InsurTechs, a subgroup of FinTechs, that are utilizing 

innovative technology and disruptive business models in the Insurance industry, using 

Big Data, AI, and Internet of Things methods to change inherent products, processes, and 

distribution models. Artificial intelligence is being used for insurance due diligence, fraud 

handling, claims handling, marketing strategy, algorithmic trading, and customer service 

improvements with chatbots. The number of InsurTech is increasing and is a useful tool 

in improving the customer experience with convenience, transparency, timeliness and 
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engagement. The synergies between InsurTechs and traditional insurers can be leveraged 

to develop products, especially towards product personalization and usage-based 

insurance products. 

Từ khóa: Cá nhân hóa sản phẩm, Sản phẩm dựa trên mức sử dụng, Trí tuệ nhân tạo 

Keywords: Personalization product, Usage-based insurance product, Artificial intelligence 

1. Trí tuệ nhân tạo - AI 

Hiện tại, thế giới đang trong giai đoạn kỷ nguyên của Dữ liệu lớn, là kết quả của 

những tiến bộ nhanh chóng của công nghệ trong những thập kỷ qua và sự phổ biến của 

một lượng lớn thông tin trực tuyến (Duan et al., 2019). Các công nghệ mới, chẳng hạn 

như Trí tuệ nhân tạo (AI), đã được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để 

phát triển doanh nghiệp và AI được xem là công nghệ chiến lược số một trong năm 2018 

(Gartner, 2017). 

AI là khả năng của một cỗ máy học hỏi kinh nghiệm dựa trên các thông tin, dữ liệu 

đầu vào để thực hiện các nhiệm vụ tương tự như con người. Những nhiệm vụ này bao 

gồm học tập, lập kế hoạch, lập luận, giải quyết vấn đề và ra quyết định và có thể hỗ trợ 

hoặc thay thế hoàn toàn các nhiệm vụ của con người (Duan và cộng sự, 2019). Sự đổi 

mới này đã và đang được mở rộng nhờ những cải tiến về khả năng xử lý và bộ nhớ của 

máy tính, cũng như sự tích lũy, tính khả dụng và sức mạnh của Dữ liệu lớn (Lu et al., 

2018). 

Sự phát triển của AI đã cho phép xử lý và chạy các thuật toán phức tạp, nhanh hơn 

con người có thể làm được, vì phân tích Dữ liệu lớn cực kỳ tốn thời gian. Tiến bộ này đã 

rất hữu ích cho các công ty trong việc khám phá những kiến thức mới, rút ngắn thời gian 

xử lý, cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm và sử dụng dữ liệu để đưa ra dự đoán, 

chính nhờ đó AI góp phần giảm chi phí của các hoạt động này (Duan et al, 2019). Một số 

nguồn dữ liệu tạo ra các loại thông tin mới chẳng hạn như mạng xã hội, thiết bị đeo, cảm 

biến, Telematics, và AI là công cụ hữu ích để xử lý và tạo ra các ý tưởng mới dựa trên 

thông tin của người tiêu dùng (Hall, 2017).  

Các thành phần chính của AI là Học máy và Học sâu. Tiếp theo là các công nghệ 

hỗ trợ AI, chẳng hạn như Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy và Phân tích dự đoán 

(Hall, 2017). Ngoài ra, các công ty sử dụng Khai thác dữ liệu để xử lý Dữ liệu lớn. Một 

số kỹ thuật chính được sử dụng trong các hệ thống của AI để phát triển kiến thức và thuật 

toán chẳng hạn là Suy luận dựa trên quy tắc, Phân tích ngôn ngữ-ngữ nghĩa, Mạng Bayes, 

Mạng nơ-ron, và Thuật toán di truyền (Duan và cộng sự, 2019). AI dựa trên nền tảng tự 

học và do đó theo thời gian các hệ thống này sẽ thích ứng với dữ liệu mới và tự cải thiện 

khả năng của chúng (Hall, 2017). 
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2. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong bảo hiểm 

Công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng và những tiến bộ công nghệ đã 

tạo ra các nguồn dữ liệu mới và cơ hội để tận dụng. Chính vì lý do đó hiện nay AI đang 

phá vỡ phương thức hoạt động truyền thống của một số ngành công nghiệp trên thế giới, 

trong đó có ngành Bảo hiểm. Bằng cách sử dụng các thuật toán, các công ty có thể hiểu 

rõ hơn về hành vi và đặc điểm của người tiêu dùng, điều này có lợi để tạo ra giá trị không 

chỉ cho công ty mà còn cho khách hàng, đồng thời duy trì sự trung thành của khách hàng 

với thương hiệu. Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu để phục vụ khách hàng sẽ khó bị bắt 

chước hơn từ các công ty khác, điều này có lợi cho việc tạo ra các cải tiến mới và độc đáo 

cho sản phẩm của công ty bảo hiểm (Riikkinen và cộng sự, 2018). 

Người tiêu dùng ngày nay, đặc biệt là thế hệ Millennials, mong đợi các dịch vụ theo 

nhu cầu cá nhân và AI đang được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và đổi 

mới sản phẩm (Hall, 2017). Vì lý do này, dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể được sử 

dụng để tăng cường sự gắn bó với các công ty bảo hiểm và làm cho mối quan hệ trở nên 

năng động, tương tác hơn, giúp hiện đại hóa và cá nhân hóa các hợp đồng bảo hiểm 

(Deloitte, 2019). 

Để tự động hóa các quy trình và cá nhân hóa các sản phẩm trong Bảo hiểm, một số 

giải pháp hỗ trợ AI được sử dụng như sau:  

Thứ nhất, các kỹ thuật AI được sử dụng để đánh giá rủi ro và định giá các hợp đồng. 

Thông thường, các công ty bảo hiểm sử dụng thông tin như tuổi, giới tính, tình trạng sức 

khỏe, …, nhưng với các kỹ thuật AI các công ty có thể sử dụng thông tin thời gian thực 

từ các nguồn khác nhau, chính vì vậy, các công ty bảo hiểm sẽ có thông tin tốt và đầy đủ 

hơn về khách hàng của họ (Hall, 2017). Bên cạnh đó, các thiết bị cảm biến có thể được 

sử dụng để đánh giá hành vi của khách hàng liên quan đến rủi ro được bảo hiểm và điều 

chỉnh hợp đồng bảo hiểm phù hợp với rủi ro của khách hàng cụ thể, tương ứng với dữ 

liệu thực (Lamberton và cộng sự, 2016).  

Thứ hai, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên được sử dụng trong bảo hiểm để tạo Chatbots, là 

trợ lý ảo trả lời các thắc mắc của khách hàng thông qua nền tảng nhắn tin, thay vì để con 

người thực hiện nhiệm vụ này và nó nhằm mục đích cải thiện dịch vụ khách hàng (Hall, 

2017). 

Thứ ba, Kỹ thuật Khai thác dữ liệu trong AI cũng được sử dụng để tiếp thị và phân 

tích thị trường để hỗ trợ lượng dữ liệu cao được tạo ra mỗi ngày. Ngày càng nhiều người 

sử dụng mạng xã hội, các giao dịch trực tuyến, họ sẽ chia sẻ các loại thông tin khác nhau 

về mình, do đó, một trong những phương pháp được sử dụng trong Khai thác dữ liệu là 

thông qua tìm kiếm trực tuyến của người tiêu dùng, thông tin trên trình duyệt và các sản 

phẩm được đặt hàng trực tuyến, AI giúp xác định mô hình hành vi mua hàng của họ. Đối 

với mục đích tiếp thị, kỹ thuật này được sử dụng để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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Mặt khác, Khai thác dữ liệu cho phép thực hiện phân tích rủi ro của khách hàng và phát 

hiện xác suất gian lận, chẳng hạn thông qua mức độ uy tín tín dụng của khách hàng hoặc 

gian lận bảo hiểm (Xie, 2019). 

AI cũng hỗ trợ thực hiện các kỹ thuật chống gian lận để phát hiện các thông tin 

đáng ngờ thông qua tự động hóa thông minh, tự học và phát hiện các mẫu để xác định các 

thông tin gian lận. Điều này hoạt động bằng cách kết hợp thông tin với hợp đồng của 

khách hàng, đánh giá các hành vi trước đây của khách hàng và phát hiện các hoạt động 

có khả năng gian lận cao, mà đôi khi con người không thể phát hiện được (Hall, 2017). 

3. Cá nhân hóa các hợp đồng bảo hiểm bằng cách sử dụng AI 

Theo báo cáo của Youbiquity Finance, 21% khách hàng nói rằng nhà cung cấp bảo 

hiểm không đưa ra bất kỳ sự tùy chỉnh nào cho hợp đồng bảo hiểm của họ. Nghiên cứu 

tương tự chỉ ra rằng 80% khách hàng mong muốn các ưu đãi được cá nhân hóa và 77% 

sẵn sàng đánh đổi dữ liệu hành vi của họ để đổi lấy phí bảo hiểm thấp hơn và thanh toán 

nhanh hơn. COVID-19 đã đưa một bộ phận lớn dân chúng đến với các dịch vụ trực tuyến 

như Amazon và Apple, người tiêu dùng giờ đây mong đợi mọi công ty và mọi ngành cung 

cấp dịch vụ chuyên nghiệp này, điều này làm tăng nhu cầu đối với bảo hiểm cá nhân. 

Ngày nay, có rất nhiều thiết bị được kết nối và thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, 

chẳng hạn như ô tô, trợ lý tại nhà, thiết bị theo dõi thể dục, điện thoại và đồng hồ thông 

minh. Trong tương lai, sẽ có nhiều thông tin được chia sẻ hơn nữa và đến năm 2025, dự 

báo sẽ có một nghìn tỷ thiết bị được kết nối và khả năng kết nối này sẽ được mở rộng cho 

quần áo, giày dép, kính mắt, thiết bị y tế, … (McKinsey & Company, 2018). Dữ liệu được 

chia sẻ tích lũy dưới dạng Dữ liệu lớn và được AI tiếp tục sử dụng để tạo ra các sản phẩm 

và dịch vụ, cho phép cá nhân hóa các giao dịch bảo hiểm thông qua các đổi mới trong 

tiếp thị truyền thông xã hội và theo dõi hành vi (McFall và cộng sự, 2018). Điều này sẽ 

cho phép các công ty thu thập một lượng lớn thông tin về người tiêu dùng và xác định các 

chiến lược tốt hơn dựa trên sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhu cầu và sở thích của họ, điều 

này sẽ hỗ trợ đổi mới trong quá trình cá nhân hóa sản phẩm mới của công ty bảo hiểm. 

Một phân khúc phổ biến trong đó đổi mới công nghệ đang được áp dụng là bảo 

hiểm xe hơi, thông qua ứng dụng viễn thông (Telematics), một công nghệ kết hợp giữa 

viễn thông, không dây và công nghệ xe hơi để theo dõi hành vi lái xe của khách hàng và 

xác định phí bảo hiểm riêng cho hợp đồng tương ứng với hành vi lái xe của khách hàng 

(McFall và cộng sự, 2018). Ngoài ra, các cảm biến cũng đang được sử dụng trên ô tô để 

đo gia tốc, phanh, thời gian lái xe trong ngày và tải lên tất cả thông tin về công ty 

(Lamberton và cộng sự, 2016), công ty bảo hiểm từ các dữ liệu đó sẽ đánh giá mức độ rủi 

ro của từng cá nhân và xác định mức phí tương ứng. Ví dụ điển hình về các công ty bảo 

hiểm có cá nhân hóa sản phẩm như Cover, Trov, Root Insurance và Metromile Insurance 

Co.  
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Theo ấn phẩm SP Global, Root là công ty bảo hiểm ô tô phát triển nhanh thứ ba 

trong năm 2018. Doanh thu của công ty này tăng vọt từ 4 triệu đô la trong năm 2017 lên 

tới 106,4 triệu đô la trong quý cuối cùng của năm 2018. Root cung cấp các chính sách 

bảo hiểm ô tô cá nhân thông qua các thiết bị viễn thông ghi lại hành vi của khách hàng. 

Cách tiếp cận này cho phép họ điều chỉnh các ưu đãi riêng cho từng khách hàng đồng thời 

xử lý rủi ro một cách hiệu quả. Một công ty khác là Metromile đã tăng cường các dịch vụ 

của mình bằng cách cung cấp các hợp đồng được cá nhân hóa tùy thuộc vào số km đã lái.  

Bên cạnh đó, thông qua các thiết bị được kết nối, một số công ty như Ford và 

Metromile cho phép khách hàng của họ gửi khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ thông qua trợ 

lý AI. Họ chỉ cần gửi hình ảnh về chiếc xe và trợ lý sẽ đưa họ qua quy trình điền, xác 

minh tính hợp pháp của trường hợp và thực hiện tiến trình thanh toán tiền. 

Chương trình YouDrive của Direct Assurance thu thập dữ liệu từ GPS và gia tốc kế 

đã cài đặt. GPS theo dõi vị trí và gia tốc kế ghi lại các sự kiện lái xe như vào cua, phanh, 

rẽ ở tốc độ cao, …. Báo cáo đã tạo được sử dụng để điều chỉnh các hợp đồng hàng tháng 

lên đến 50% giá trị hợp đồng cho người được bảo hiểm. Các cảnh báo qua email được cá 

nhân hóa cũng được gửi để giúp người lái xe sửa đổi hành vi lái xe của họ. 

Cá nhân hóa sản phẩm còn được triển khai ở các công ty kinh doanh bảo hiểm sức 

khỏe và nhân thọ. Các công ty này trích xuất dữ liệu về các chủ hợp đồng từ thiết bị đeo 

trên người và ứng dụng sức khỏe để theo dõi các hoạt động của họ như các bước thực 

hiện, tập thể dục, chế độ ăn uống và ngủ, cho phép các công ty bảo hiểm tính toán rủi ro 

và điều chỉnh phí bảo hiểm cho từng cá nhân. Điển hình là chương trình Sức sống của 

công ty bảo hiểm Discovery ở Nam Phi, có chính sách thưởng cho khách hàng khi họ đạt 

được mức điểm nào đó theo quy định dựa trên sự thay đổi lối sống tích cực bằng cách 

giảm phí bảo hiểm dựa trên số điểm họ đạt được (McFall và cộng sự, 2018). Công ty bảo 

hiểm Aviva của Anh đã tạo ra sản phẩm Ask It Never, một sự đổi mới trong quy trình 

thẩm định bảo hiểm, cho phép khách hàng mua các hợp đồng bảo hiểm mà không cần hỏi 

họ vô số câu hỏi. Thay vào đó, công ty dựa vào Dữ liệu lớn, cụ thể là dữ liệu dấu chân kỹ 

thuật số (digital footprine data – chỉ những dữ liệu mà người tiêu dùng tạo ra khi họ sử 

dụng Internet) để xử lý rủi ro. Một trường hợp khác là Selfie-Quote.com, ở đây khách 

hàng tải lên một bức ảnh của chính họ và thông qua công nghệ phân tích khuôn mặt, công 

ty đưa ra một báo giá ước tính cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dựa trên độ tuổi, giới tính 

và Chỉ số cơ thể của người được bảo hiểm. Dự án này là sự hợp tác của Legal and General 

America và một công ty công nghệ (McFall et al, 2018). 

Một sự đổi mới mà một số công ty bảo hiểm đã áp dụng là Bảo hiểm dựa trên mức 

độ sử dụng (UBI) được cá nhân hóa cho người tiêu dùng và điều chỉnh cho phù hợp với 

hành vi cá nhân của họ, với mức bảo hiểm dựa trên nhu cầu của họ và được gia hạn hàng 

năm. Sản phẩm này được áp dụng trong phạm vi nhỏ, chẳng hạn như bao gồm các khoản 

bồi thường cho pin điện thoại hoặc chuyến bay bị hoãn, dựa trên nhu cầu của khách hàng 
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(McKinsey & Company, 2018). Ngày nay, với sự xuất hiện của nền kinh tế chia sẻ, mô 

hình này được đánh giá cao đối với các tài sản vật chất được chia sẻ, ví dụ như ô tô và 

dịch vụ gia đình. Nền kinh tế chia sẻ có một số rủi ro liên quan và các doanh nghiệp hoạt 

động trong mô hình này thích có các biện pháp bảo vệ mà họ có thể kích hoạt và hủy kích 

hoạt khi cần (Deloitte, 2019). Bên cạnh đó, khách hàng muốn kiểm soát rủi ro của họ một 

cách linh động, chỉ khi nào họ muốn, và để giải quyết nhu cầu này, InsurTechs đã tạo ra 

các tùy chọn mua hợp đồng bảo hiểm dựa trên nhu cầu thời gian thực. Một ví dụ là công 

ty bảo hiểm quốc tế Trōv cho phép các cá nhân mua bảo hiểm cho đồ vật và kích hoạt 

bảo hiểm thông qua ứng dụng di động bất cứ khi nào họ cần (chẳng hạn như bảo hiểm 

cho máy ảnh được kích hoạt khi khách hàng đi du lịch) (Deloitte, 2019). 

4. Kết luận 

Thời đại của bảo hiểm truyền thống đang mờ dần khi các công ty bảo hiểm chuyển 

đổi hoàn toàn các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm và phương thức phân phối của chúng 

dựa trên cơ sở chuyển đổi số trong thời đại công nghệ 4.0. Trước đây, thực ra các công ty 

bảo hiểm không cá nhân hóa các dịch vụ của họ ở cấp độ cá nhân, mà công ty bảo hiểm 

chỉ phân khúc đối tượng mục tiêu của họ theo nhiều đặc điểm khác nhau và sau đó dự 

đoán những gì có vẻ hấp dẫn nhất đối với từng nhóm và đưa ra các sản phẩm phù hợp với 

nhóm đối tượng đó. Đây là điểm khác biệt chính giữa việc cá nhân hóa bảo hiểm cho một 

nhóm các cá nhân giống nhau so với nhu cầu của một người cụ thể. Từ góc độ môi trường 

bên ngoài, hầu hết người tiêu dùng hiện nay đều mong đợi dịch vụ ở mọi nơi, mọi lúc, 

trên bất kỳ kênh nào. Họ cũng muốn các sản phẩm có thể được kích hoạt hoặc hủy kích 

hoạt, nếu cần, trong thời gian thực. Đây là một trong những vấn đề quan trọng mà các 

công ty bảo hiểm cần xem xét khi họ đang tìm cách hiện đại hóa sản phẩm và mô hình 

kinh doanh của mình.  
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Tóm tắt 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, 

các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm nói 

riêng đứng trước nhiều biến đổi sâu sắc và dần chuyển sang trạng thái bình thường mới. 

Nghiên cứu tập trung tìm hiểu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. Dữ liệu nghiên cứu thu thập thông qua kết quả 

hoạt động kinh doanh của 10 doanh nghiệp trong năm 2020. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp nghiên cứu định lượng, phân tích hồi quy bội được thực hiện thông qua phần mềm 

phân tích thống kê SPSS 20. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa 

Quy mô doanh nghiệp với hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm 

tại Việt Nam, và ngược lại, đối với Chỉ số giá thị trường trên thu nhập và Thời gian thu 

tiền khách hàng bình quân. Ngoài ra, nhân tố Quy mô doanh nghiệp có tác động mạnh 

nhất. 

Abstract  

In the context of the industrial revolution 4.0 and the complicated Covid-19 epidemic, 

enterprises in Vietnam in general and insurance businesses in particular face many 

profound changes and gradually change into new normal state. The research focuses on 

understanding and evaluating factors affecting the business performance of insurance 

enterprises. Research data collected through business performance of 10 enterprises in 

2020. Research using quantitative research methods, multiple regression analysis was 

done through statistical and analysis software SPSS 20. Research results show that there 

is a positive relationship between Firm Size and business performance of insurance firms 

in Vietnam, and opposite for the Market Price Index to Income and Average customer 

collection Time. In addition, Firm Size has the strongest impact. 

Từ khóa: Bảo hiểm, Covid-19, Doanh nghiệp, Hiệu quả kinh doanh, Việt Nam. 

Keywords: Business performance, Covid-19, Enterprise, Insurance, Vietnam. 
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1. Giới thiệu  

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp bảo 

hiểm tại Việt Nam vẫn luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn. Thị trường bảo hiểm thời 

gian gần đây phát triển ổn định. Mức độ thâm nhập và mật độ bảo hiểm phản ánh trình 

độ phát triển của lĩnh vực bảo hiểm trong một quốc gia [1]. Cùng với đó, vốn hóa doanh 

nghiệp là một trong những yếu tố làm căn cứ đánh giá doanh nghiệp. Xét về vốn hóa thị 

trường ở hiện tại trong lĩnh vực bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vẫn là doanh nghiệp 

kinh doanh trong ngành bảo hiểm có vốn hóa thị trường lớn nhất, tiếp theo sau là PVI, 

VNR. 

 

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu từ Cafef, https://s.cafef.vn/ 

Hình 1: Vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp bảo hiểm 

Từ đầu năm 2020 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách để hỗ 

trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn như: giảm 10% giá bán lẻ điện, hỗ trợ về 

vốn vay đối với doanh nghiệp, hỗ trợ về thuế, tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và 

tử tuất và nhiều chính sách miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của tổ chức tín 

dụng,…..đã mang đến nhiều cải thiện. Tuy nhiên, các công ty bảo hiểm nhân thọ bị ảnh 

hưởng bởi giá trị tài sản giảm, biến động gia tăng, lãi suất giảm và rủi ro tín dụng ngày 

càng tăng, mà thị trường vốn đang trải qua do đại dịch COVID-19 [2].  

Nhiều nghiên cứu trước đây với đề tài liên quan đã đề cập đến các nhân tố vi mô, 

vĩ mô ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, mức 

độ thấp về văn hóa bảo hiểm, sự thờ ơ, sự hài lòng của khách hàng, mức độ liên kết công 

nghệ thông tin, hiệu quả chi phí và tăng trưởng, tính minh bạch và công khai đều là những 

thách thức đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm [3]. Nghiên cứu này sẽ xem xét chuyên 

sâu các tác động bên trong của doanh nghiệp qua các chỉ số tài chính để phản ánh khách 

https://s.cafef.vn/
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quan tác động của những nhân tố đối với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, mà cụ 

thể ở đây là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Nghiên cứu sẽ đưa ra 

góc nhìn khách quan về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua đó, 

các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam tiến hành thiết lập những chiến lược, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết   

2.1.1. Khái niệm về kinh doanh bảo hiểm 

Bảo hiểm là một phương tiện bảo vệ khỏi tổn thất tài chính. Đây là một hình thức 

quản lý rủi ro, chủ yếu được sử dụng để phòng ngừa rủi ro xảy ra tổn thất tiềm tàng hoặc 

không chắc chắn. Kinh doanh bảo hiểm là kinh doanh rủi ro, chia sẻ tổn thất với khách 

hàng, sản phẩm bảo hiểm là những dịch vụ mang tính đặc thù, riêng có, trừu tượng nhưng 

lại rất cụ thể, và thực tế hơn tất cả những sản phẩm khác trên thị trường một khi những 

điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm được thực thi kịp thời, hiệu quả [4].  

Hợp đồng bảo hiểm là việc một bên, người bảo hiểm, cam kết, đối với phí bảo hiểm 

hoặc đánh giá, thanh toán cho một bên khác, bên mua bảo hiểm hoặc bên thứ ba, nếu một 

sự kiện là đối tượng của rủi ro xảy ra. Nó thường được định nghĩa là một hợp đồng bồi 

thường. Người được bảo hiểm không được thu lợi nhuận từ việc bảo hiểm mà chỉ được 

bồi thường trong phạm vi tổn thất về tiền [5]. Hiện nay, để thúc đẩy việc áp dụng các hệ 

thống AI và nhận ra những lợi ích này, các công ty bảo hiểm cần giành được sự tin tưởng 

của khách hàng bằng cách ứng dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm. AI cũng có 

thể giúp các công ty bảo hiểm nâng cao vai trò của họ trong việc giảm nhẹ, giảm thiểu và 

phòng ngừa rủi ro [6]. 

2.1.2. Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Kinh doanh bảo hiểm là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo 

quy định của Luật Đầu tư năm 2020, cụ thể tại Phụ lục IV, Danh mục ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện với các ngành nghề, bao gồm: Kinh doanh bảo hiểm, Kinh doanh tái 

bảo hiểm, Môi giới bảo hiểm, hoạt động phụ trợ bảo hiểm và Đại lý bảo hiểm. Việc quy 

định này giúp cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm tuân thủ đúng quy 

định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch. 

Ngoài ra, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam được quy định trong Nghị 

định số 80/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo 

hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 

98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ 
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sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ. Trong đó, quy định khá cụ thể về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các biện pháp xử 

lý khi có vi phạm và các vấn đề liên quan khác. Trong thực tế, hàng loạt các công ty khởi 

nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm ra đời có mục tiêu gắn liền với tất cả các khâu của chuỗi 

giá trị bảo hiểm - từ tiếp thị, phân phối, định giá rủi ro, cấp đơn và cuối cùng là giải quyết 

khiếu nại [7]. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang hình thành và phát triển hệ thống án lệ 

với nhiều những án lệ liên quan đến kinh doanh bảo hiểm, bao gồm: Án lệ số 22/2018/AL 

về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ, Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên 

mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm và Án lệ số 

37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo 

hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm. Việc tăng cường 

quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm không những giảm thiểu rủi ro 

tranh chấp giữa các bên, mà còn là những giải pháp để nâng cao nhận thức người dân, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật nước nhà. 

2.1.3. Các nghiên cứu trước đây 

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu thực tiễn liên quan đến đề tài các nhân 

tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, 

tác giả tìm được nhiều tài liệu chuyên sâu trong lĩnh vực này tại nước ngoài và trong 

nước, một số tài liệu chất lượng được tham khảo, tiêu biểu như sau: 

Một nghiên cứu trong nước tiêu biểu tổng quan gần đây là đề tài của Nguyễn Lê 

Cường và Nguyễn Phương Anh (2020) với đề tài “Yếu tố tác động đến hiệu quả kinh 

doanh: thực tiễn các công ty chứng khoán Việt Nam” [8]. Bài viết nghiên cứu các yếu tố 

tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 71 công ty chứng khoán thành viên Sở 

giao dịch chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn 2013-2019 thông qua mẫu là 497 quan 

sát. Hiệu quả hoạt động kinh doanh được đo lường bằng thước đo tỷ suất lợi nhuận trên 

tài sản (ROA). Các biến độc lập trong nghiên cứu gồm SIZE, CS, TANG, GROWTH, 

COI, GDP, CPI. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bội để xem xét ảnh hưởng của 

các nhân tố đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong số 7 yếu tố được đưa vào mô hình 

có 5 yếu tố có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. 

Cụ thể: Yếu tố quy mô (SIZE) và yếu tố tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (GROWTH) có quan 

hệ cùng chiều với hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán; còn lại 

biến cấu trúc vốn (CS), biến tỷ lệ tài sản dài hạn trên tổng tài sản (TANG) và biến tỷ lệ 

chi phí trên thu nhập hoạt động (COI) có quan hệ ngược chiều với hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của các công ty chứng khoán. 

Nghiên cứu của Gene C. Lai, Lin-Yhi Chou và Lih Ru Chen (2015) với đề tài “The 

Impact of Organizational and Business Strategy on Performance and Risk in the Insurance 

Industry” [9]. Nghiên cứu đã xem xét tác động của cơ cấu tổ chức và chiến lược kinh 
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doanh đến hiệu quả của công ty, lợi nhuận và hành vi chấp nhận rủi ro trong ngành bảo 

hiểm nhân thọ Đài Loan. Kết quả cho thấy cơ cấu tổ chức và chiến lược kinh doanh có 

tác động đáng kể đến hiệu quả, lợi nhuận và hành vi chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, quy mô, 

ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ đòn bẩy và thị phần có tác động đáng kể đến hiệu quả, lợi 

nhuận và hành vi chấp nhận rủi ro. Bằng chứng tổng thể của nghiên cứu cho thấy rằng 

một môi trường cạnh tranh hơn nên được khuyến khích trong ngành bảo hiểm Đài Loan 

để nâng cao hiệu quả của công ty bảo hiểm. 

Trong nghiên cứu với đề tài “Impact of Internal (Micro) And External (Macro) 

Factors on Profitability of Insurance companies” của hai tác giả Anum Rashid và 

Muhammad Usman Kemal (2018) [10]. Nghiên cứu thực hiện phân tích tác động của các 

yếu tố bên trong và bên ngoài đến lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm bằng cách xem 

xét ba thước đo khả năng sinh lời của doanh nghiệp bảo hiểm là lợi nhuận tổng thể (ROA), 

lợi nhuận bảo lãnh phát hành (UP) và thu nhập đầu tư (INI). Nghiên cứu sử dụng hồi quy 

dữ liệu bảng để phân tích các công ty bảo hiểm nhân thọ ở Pakistan trong giai đoạn 2006-

2016. Các phát hiện của nghiên cứu làm sáng tỏ rằng Tổng phí bảo hiểm, Chi phí quản 

lý, Quy mô và Lãi suất có tác động đáng kể đến lợi nhuận của các công ty bảo hiểm. Kết 

quả cho thấy những tổn thất do các công ty bảo hiểm nhân thọ gánh chịu, nhấn mạnh sự 

cần thiết của các bộ phận chuyên gia tính toán và riêng biệt để xác nhận hợp lý các chính 

sách. 

Nghiên cứu khác của Kokab Shawar và Danish Ahmed Siddiqui (2019) với đề tài 

“Factors Affecting Financial Performance of Insurance Industry in Pakistan” [11]. 

Nghiên cứu đã điều tra các chỉ số về hoạt động tài chính của các công ty bảo hiểm của 

Pakistan. Tổng phí bảo hiểm bằng văn bản (GWP), Yêu cầu bồi thường (CLM), Tái bảo 

hiểm (Rei), Chi phí quản lý (MGE), Lãi suất (IR), Quy mô (SIZ), Đòn bẩy (LEV), GDP 

thực tế (RGDP) được coi là các yếu tố độc lập, trong khi đó Khả năng sinh lời bán hàng 

(SAP), Thu nhập đầu tư (INP) và Lợi nhuận bảo lãnh phát hành (UWP) được lấy làm đại 

diện cho hoạt động tài chính. Dữ liệu thu thập qua 5 công ty bảo hiểm trong giai đoạn 

2013-2017. Dữ liệu nghiên cứu được phân tích bằng cách sử dụng hồi quy bảng. Kết quả 

cho thấy tổng phí bảo hiểm bằng văn bản có tác động đáng kể đến cả ba thước đo khả 

năng sinh lời. Quy mô lớn hơn của công ty có tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi 

nhuận đầu tư. Ngoài ra, các khoản bồi thường, tái bảo hiểm, GDP, lãi suất và chi phí quản 

lý có mối quan hệ không đáng kể với cả ba biện pháp sinh lời. Qua đó, nghiên cứu kết 

luận rằng để cải thiện hiệu quả hoạt động và tài chính của ngành bảo hiểm ở Pakistan, cần 

tập trung nhiều hơn vào các yếu tố có thể làm tăng phí bảo hiểm. 

Những công trình nghiên cứu đề cập trên, ở những mức độ khác nhau, đã giúp tác 

giả có một số tư liệu và kiến thức cần thiết để có thể hình thành những hiểu biết chung, 

giúp tiếp cận và đi sâu nghiên cứu vấn đề liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. 
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2.1.4. Phát triển mô hình nghiên cứu và giả thuyết 

Dựa trên nghiên cứu trước đây của Nguyễn Lê Cường và Nguyễn Phương Anh 

(2020), Lai và cộng sự (2015), Anum Rashid và Muhammad Usman Kemal (2018), 

Kokab Shawar và Danish Ahmed Siddiqui (2019), tác giả tiến hành thiết lập mô hình 

nghiên cứu cho đề tài các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh doanh 

nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, cụ thể mô hình nghiên cứu theo hình dưới đây: 

 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu 

Dựa theo mô hình nghiên cứu đề xuất, tác giả đặt ra 5 giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Chỉ số giá thị trường trên thu nhập có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh 

doanh. 

H2: Tăng trưởng doanh thu thuần có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

H3: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh 

doanh. 

H4: Thời gian thu tiền khách hàng bình quân có tác động đến hiệu quả hoạt động 

kinh doanh. 

H5: Quy mô doanh nghiệp có tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

Trong nghiên cứu, hiệu quả quả hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt 

Nam sẽ được thể hiện thông qua 2 chỉ số: Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản (ROA) và 

Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROE). 

Chỉ số giá thị trường 

trên thu nhập 

Tăng trưởng doanh thu 

thuần 

Tăng trưởng lợi nhuận 

trước thuế 

Thời gian thu tiền 

khách hàng bình quân 

Hiệu quả hoạt động 

kinh doanh 

H1 

H2 

H3 

H4 

Quy mô 

doanh nghiệp 

Doanh nghiệp 

H5 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Quy trình nghiên cứu 

 

Hình 3. Quy trình nghiên cứu 

2.2.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ dữ liệu công bố trong báo cáo tài chính năm 

2020 của 10 doanh nghiệp bảo hiểm tại doanh nghiệp. Chi tiết nguồn dữ liệu nghiên cứu 

được lấy từ trang thông tin VietStock (https://finance.vietstock.vn/). Danh sách chi tiết 

của các doanh nghiệp xem tại phụ lục 01. 

Với biến độc lập trong mô hình nghiên cứu, bao gồm: PE, REG, PRG, ACT và EV. 

Hai biến phụ thuộc, bao gồm: ROA & ROE để đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh 

nghiệp bảo hiểm. Ta có: 

Mô hình hồi quy của nghiên cứu có dạng: 

ROA = β0 + β1*ROE + β2*PE+ β3*REG+ β4*PRG+ β5*ACT + β6*EV + ε (1) 

ROE = β0 + β1*ROA + β2*PE+ β3*REG+ β4*PRG+ β5*ACT + β6*EV + ε (2) 

 

Đặt vấn đề nghiên cứu 

Cơ sở lý thuyết 

Mô hình nghiên cứu 

Phân tích 

nghiên cứu  

Nghiên cứu định lượng 

- Thống kê mô tả. 

- Kiểm định tự tương quan. 

- Phân tích hồi quy bội. 

Thảo luận, phân tích đánh 

giá kết quả nghiên cứu 

https://finance.vietstock.vn/
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Trong đó: 

 PE: Chỉ số giá thị trường trên thu nhập. 

 REG: Tăng trưởng doanh thu thuần. 

 PRG: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế. 

 ACT: Thời gian thu tiền khách hàng bình quân. 

 EV: Giá trị doanh nghiệp. 

 β0: Hệ số tự do. 

 β1, β2, β3, β4, β5, β6: Các tham số chưa biết của mô hình. 

 ε: Sai số của mô hình. 

Bảng 1. Các biến của mô hình 

STT TÊN BIẾN KÝ 

HIỆU 

CÁCH TÍNH Dấu kỳ 

vọng 

1 Tỷ suất lợi nhuận trên 

Tổng tài sản bình 

quân 

ROA Lợi nhuận sau thuế / TTS bình quân Biến phụ 

thuộc 

2 Tỷ suất lợi nhuận trên 

Vốn chủ sở hữu bình 

quân 

ROE Lợi nhuận sau thuế / VCSH bình 

quân 

3 Chỉ số giá thị trường 

trên thu nhập 

P/E Giá thị trường / Lợi nhuận ròng của 

một cổ phiếu 

- 

4 Tăng trưởng doanh 

thu thuần 

REG DTT của kỳ hiện tại / DTT của kỳ 

trước đó 

+ 

5 Tăng trưởng lợi nhuận 

trước thuế 

PRG LNTT của kỳ hiện tại / LNTT của kỳ 

trước đó 

+ 

6 Thời gian thu tiền 

khách hàng bình quân 

ACT (Số dư trung bình khoản phải thu / 

Tổng doanh số bảo hiểm ròng trong 

kì) * Số ngày trong kỳ (90 ngày) 

- 

7 Quy mô (Giá trị 

doanh nghiệp) 

EV Ln(Giá trị doanh nghiệp) +/- 

 Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp xử lý dữ liệu 

Dựa vào các nguồn dữ liệu thu thập được, tác giả tiến hành tổng hợp trên phần mềm 

Microsoft Excel. Sau khi xử lý thủ công bằng phần mềm Excel, tác giả tiến hành chạy 

các kiểm định liên quan đến mô hình nghiên cứu. Trong đó: Biến phụ thuộc là hiệu quả 

hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm, bao gồm ROA, ROE; các biến độc lập 
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trong mô hình bao gồm PE, REG, PRG, ACT và EV. Qua kiểm định, tác giả sẽ xác định 

mức độ tương quan, xem xét sự phù hợp của mô hình nghiên cứu và tiến hành phân tích, 

ước lượng mức ảnh hưởng của các nhân tố trong nghiên cứu. 

2.3.2. Phương pháp kiểm định 

Tác giả kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy qua phân tích phương sai 

ANOVA (nếu giá trị Sig. > 0.05 thì không có sự khác biệt về phương sai và ngược lại 

Sig. < 0.05 thì có sự khác biệt về phương sai) và kiểm định về hiện tượng đa cộng tuyến 

(tương quan giữa các biến độc lập) thông qua giá trị độ chấp nhận (Tolerance) hoặc hệ số 

phóng đại phương sai VIF: VIF>10 thì có thể nhận xét có hiện tượng đa cộng tuyến 

(Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2005). Xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố có hệ số beta càng lớn thì có thể nhận xét rằng nhân tố đó có mức độ ảnh hưởng 

cao hơn các nhân tố khác trong mô hình nghiên cứu. 

2.3.3. Phân tích hồi quy bội 

Mô hình hồi quy bội được thực hiện nhằm kiểm định lại các giả thuyết ở mô hình 

nghiên cứu. Mô hình hồi quy bội cũng giống như phân tích nhân tố khẳng định, nhưng 

mô hình hồi quy bội là một dạng mở rộng, có thể phân tích được các mối quan hệ phức 

tạp giữa các thành phần trong mô hình nghiên cứu. Chính vì thế, khi thực hiện phân tích 

dữ liệu trong mô hình hồi quy cũng cần phải xem xét sự phù hợp thông qua kiểm định về 

tính đơn hướng. Bên cạnh đó, cần xem xét giá trị trọng số đã chuẩn hóa để xác định mức 

độ tác động giữa các nhân tố; giá trị R2 để kiểm tra khả năng giải thích của mô hình 

nghiên cứu. Sử dụng phân tích hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) 

trong việc ước lượng các tham số của mô hình với biến phụ thuộc là tăng trưởng của nền 

kinh tế Việt Nam. Mục đích của phân tích mô hình hồi quy trong nghiên cứu này nhằm 

đo lường mức tác động của các nhân tố đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh, qua đó 

đánh giá các giả thuyết đặt ra ban đầu. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thống kê mô tả 

Kết quả thống kê các biến được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2. Tổng hợp thống kê biến 

Các biến Quan sát GTNN GTLN Trung bình Độ lệch chuẩn 

ROA 40 -1.31 4.95 2.0207 1.68372 

ROE 40 -3.33 13.45 6.1180 4.64482 

PE 40 -29.36 143.50 25.6948 40.56528 

REG 40 -32.22 78.74 13.6388 20.73606 

PRG 40 -8288.79 963.09 -163.9945 1333.37576 

ACT 40 19.14 823.56 196.2093 204.90997 

EV 40 0.00 31.34 25.6193 8.72417 

 Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20 
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Qua bảng trên ta thấy các biến trong mô hình nghiên cứu có giá trị trung bình và độ 

lệch chuẩn là tương đối ổn định. Tuy nhiên, cần chú ý xem xét biến PRG và ACT với giá 

trị độ lệch chuẩn khá lớn. Cụ thể, biến PRG có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt 

là: 963.09 và -8288.79; biến ACT có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là: 823.56 

và 19.14. Tăng trưởng lợi nhuận và Thời gian thu tiền khách hàng bình quân có sự thay 

đổi đáng kể giữa các quý trong năm 2020. Nguyên nhân ở đây chủ yếu đến từ ảnh hưởng 

của Covid-19 khiến tình hình tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 

doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm nói riêng có chuyển biến mạnh mẽ. 

3.2. Xem xét mối tương quan tuyến tính giữa các biến thành phần 

Mục tiêu của phân tích tương quan là tính toán ra độ mạnh hay mức độ liên hệ tuyến 

tính giữa 2 biến số. Mặc dù phân tích tương quan không chú ý đến mối liên hệ nhân quả 

như phân tích hồi quy, nhưng hai phân tích này có mối liên hệ chặt chẽ và phân tích tương 

quan được xem như là công cụ bổ trợ hữu ích cho phân tích hồi quy. 

Các giả thuyết H0 của kiểm định này cho rằng không có tương quan giữa 2 biến 

(tức các hệ số không có ý nghĩa thống kê). Chúng ta sẽ xem xét với độ tin cậy 95% các 

giá trị p-value (mức ý nghĩa Sig) có < 0.05 hay không? Nếu Sig < 0.05 thì ta có đủ cơ sở 

bác bỏ giả thuyết H0. Tức là hệ số tương quan giữa 2 biến là có ý nghĩa. Ngược lại, nếu 

Sig > 0.05 thì ta chấp nhận giả thuyết H0. Tức là hệ số tương quan tuyến tính giữa 2 biến 

là không có ý nghĩa. 

Bảng 3. Sự tương quan giữa các biến nghiên cứu 
 

ROA ROE PE REG PRG ACT EV 

ROA Hệ số tương quan 1 0.944** -0.452** 0.190 0.301 -0.346* 0.383* 

Mức ý nghĩa Sig. 
 

0.000 0.003 0.241 0.059 0.029 0.015 

ROE Hệ số tương quan 0.944** 1 -0.482** 0.155 0.308 -0.387* 0.416** 

Mức ý nghĩa Sig. 0.000 
 

0.002 0.339 0.053 0.014 0.008 

PE Hệ số tương quan -0.452** -0.482** 1 0.257 -0.382* -0.095 -0.926** 

Mức ý nghĩa Sig. 0.003 0.002 
 

0.110 0.015 0.558 0.000 

REG Hệ số tương quan 0.190 0.155 0.257 1 -0.086 -0.554** -0.367* 

Mức ý nghĩa Sig. 0.241 0.339 0.110 
 

0.598 0.000 0.020 

PRG Hệ số tương quan 0.301 0.308 -0.382* -0.086 1 0.023 0.412** 

Mức ý nghĩa Sig. 0.059 0.053 0.015 0.598 
 

0.886 0.008 

ACT Hệ số tương quan -0.346* -0.387* -0.095 -0.554** 0.023 1 0.173 

Mức ý nghĩa Sig. 0.029 0.014 0.558 0.000 0.886 
 

0.285 

EV Hệ số tương quan 0.383* 0.416** -0.926** -0.367* 0.412** 0.173 1 

Mức ý nghĩa Sig. 0.015 0.008 0.000 0.020 0.008 0.285 
 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01. 

*. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,05. 

Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20 
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Dựa vào bảng tương quan giữa các biến phụ thuộc với các biến độc lập cho ta kết 

quả từ phép kiểm định tương quan Pearson, so với biến phụ thuộc thì khi xét sự tương 

quan với biến độc lập thì tương quan nào có hệ số Sig < 0.05 thì chứng tỏ có mối tương 

quan giữa các biến, và các biến này sẽ sử dụng trong phân tích hồi quy. Như vậy ta có:  

- Xét sự tương quan giữa các biến độc lập với biến ROA, có sự tương quan giữa 

biến phụ thuộc với các biến ROE, PE, ACT và EV; tương ứng hệ số tương quan trung 

bình giữa các biến là 0.944, -0.452, -0.346 và 0.383. Biến REG và PRG bị loại vì mức ý 

nghĩa của biến này với ROE lớn hơn 0.05, tức là ko có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu. 

- Xét sự tương quan giữa các biến độc lập với biến ROE, có sự tương quan giữa 

biến phụ thuộc với các ROA, PE, ACT và EV với  hệ số tương quan giữa các biến lần 

lượt là 0.944, -0.482, -0.387 và 0.416. Biến REG và PRG bị loại vì mức ý nghĩa của biến 

này với ROE lớn hơn 0.05, tức là ko có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu. 

3.3. Kết quả hồi quy bội 

3.3.1. Mô hình hồi quy 1 (ROA) 

Để mô hình hồi quy bội thành mô hình tổng thể, cần phải xem xét kiểm định F trong 

bảng phân tích phương sai ANOVA. Kết quả kiểm định trị thống kê F, với giá trị 

sig=0.000 (<0.05) từ bảng phân tích phương sai ANOVA, bảng 4 cho thấy mô hình hồi 

quy tuyến tính bội đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu, sử dụng được. 

Bảng 4. Phân tích phương sai ANOVA 

Mô hình Tổng các độ lệch 

bình phương 

Df Trung bình các độ 

lệch bình phương 

Kiểm định 

F 

Sig 

1 Hồi quy 98.699 4 24.675 72.800 0.000b 

Phần dư 11.863 35 0.339 

  

Tổng 110.562 39 

   

(Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20) 

Mô hình có giá trị kiểm định F = 72.800 với sig. = 0.000 < 0.05, do đó bác bỏ giả 

thuyết H0 cho rằng hệ số xác định tổng thể R2 = 0, nghĩa là có ít nhất một biến độc lập 

có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. 

 

 

 

 

 

 



 

204 

Bảng 5. Kết quả hồi quy ROA 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn 

hóa 

Hệ số đã 

chuẩn 

hóa Giá trị 

t 

Mức ý 

nghĩa 

Thống kê đa cộng 

tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

1 

Hằng số 0.224 0.912 
 

0.246 0.000   

ROE 0.349 0.026 0.963 13.221 0.000 0.978 1.022 

PE -0.002 0.006 -0.549 -0.618 0.000 0.986 1.015 

ACT -0.001 0.001 -0.534 -0.521 0.000 0.952 1.050 

EV 0.013 0.029 0.669 0.660 0.000 0.925 1.081 

a. Dependent Variable: ROA 

(Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20) 

Kết quả hồi quy trong mô hình 1 cho thấy, tất cả các biến được xem xét đều có giá 

trị Sig nhỏ hơn 0.05 và VIF tương ứng nhỏ hơn 2. Do vậy, ở mô hình 1 với mức ý nghĩa 

5% có thể kết luận các biến độc lập ROE, PE, ACT và EV có ảnh hưởng đến biến phụ 

thuộc ROA (Lợi nhuận sau thuế trên Tồng tài sản). 

Để kiểm định phân phối chuẩn của phần dư, tác giả sử dụng phương pháp xây dựng 

biểu đồ tần số của các phần dư Histogram dưới đây. 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20 

Hình 4. Biểu đồ Histogram tần số với phần dư chuẩn hóa mô hình hồi quy 
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Từ biểu đồ trên ta thấy được, một đường cong phân phối chuẩn được đặt chồng lên 

biểu đồ tần số. Đường cong này có dạng hình chuông, phù hợp với dạng đồ thị của phân 

phối chuẩn. Độ lệch chuẩn là 0.947 gần bằng 1, như vậy có thể nói, phân phối phần dư 

xấp xỉ chuẩn. Do đó, có thể kết luận rằng: Giả thiết phân phối chuẩn của phần dư không 

bị vi phạm. 

3.3.2. Mô hình hồi quy 2 (ROE) 

Bảng 6. Phân tích phương sai ANOVA 

Mô hình Tổng các độ lệch 

bình phương 

Df Trung bình các độ 

lệch bình phương 

Kiểm 

định F 

Sig 

2 Hồi 

quy 

760.248 4 190.062 81.971 0.000b 

Phần 

dư 

81.153 35 2.319 

  

Tổng 841.401 39 

   

Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20 

Tương tự, ta tiến hành kiểm định ANOVA cho các biến trong mô hình nghiên cứu. 

Kết quả kiểm định trị thống kê F, với giá trị sig=0.000 (<0.05) từ bảng phân tích phương 

sai ANOVA, bảng 6 cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội đã xây dựng phù hợp với 

tập dữ liệu, sử dụng được. Mô hình có giá trị kiểm định F = 81.971 với tất cả sig. = 0.000 

< 0.05, do đó bác bỏ giả thuyết H0 cho rằng hệ số xác định tổng thể R2  = 0. Mô hình hồi 

quy bội phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được. 

Bảng 7. Kết quả hồi quy ROE 

Nhân tố 

Hệ số chưa chuẩn 

hóa 

Hệ số đã 

chuẩn hóa Giá trị 

t 

Mức ý 

nghĩa 

Thống kê đa cộng 

tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

2 

Hằng 

số 
0.039 0.011  3.712 0.000   

ROA 0.001 0.000 0.016 9.737 0.000 0.861 1.161 

PE -0.003 -0.000 -1.145 -7.117 0.000 0.733 1.364 

ACT -0.001 0.000 -0.045 -3.276 0.002 0.944 1.059 

EV 0.000 0.000 0.257 7.809 0.000 0.821 1.218 

a. Dependent Variable: ROE 

Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20 
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Kết quả hồi quy trong mô hình 2 cho thấy, tất cả các biến được xem xét đều có giá 

trị Sig nhỏ hơn 0.05 và VIF tương ứng nhỏ hơn 2. Do vậy, ở mô hình 1 với mức ý nghĩa 

5% có thể kết luận các biến độc lập ROA, PE, ACT và EV có ảnh hưởng đến biến phụ 

thuộc ROE (Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu). 

 

Nguồn: Tính toán của tác giả qua SPSS 20 

Hình 5. Biểu đồ Histogram tần số với phần dư chuẩn hóa mô hình hồi quy 

Từ biểu đồ trên ta thấy được, một đường cong phân phối chuẩn được đặt chồng lên 

biểu đồ tần số. Đường cong này có dạng hình chuông, phù hợp với dạng đồ thị của phân 

phối chuẩn. Độ lệch chuẩn là 0.947 gần bằng 1, như vậy có thể nói, phân phối phần dư 

xấp xỉ chuẩn. Do đó, có thể kết luận rằng: Giả thiết phân phối chuẩn của phần dư không 

bị vi phạm. 

3.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả kết luận có 3 nhân tố tác động đến hiệu quả 

hoạt động kinh doanh, đó là: Chỉ số giá thị trường trên thu nhập, Thời gian thu tiền khách 

hàng bình quân và Quy mô doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có sự đồng thuận với 

kết quả trong nghiên cứu trước đây của Nguyễn Lê Cường và Nguyễn Phương Anh 

(2020), Lai và cộng sự (2015), Anum Rashid và Muhammad Usman Kemal (2018). Tuy 

nhiên, nghiên cứu cho kết quả trái ngược với Kokab Shawar và Danish Ahmed Siddiqui 

(2019), có thể lý giải sự khác biệt này là do nghiên cứu của  Shawar và cộng sự lấy Khả 

năng sinh lời bán hàng, Thu nhập đầu tư và Lợi nhuận bảo lãnh phát hành làm đại diện 

cho hoạt động tài chính. Sự thay đổi về biến phụ thuộc là nguyên nhân chính dẫn đến sự 

khác nhau trong kết quả nghiên cứu; ngoài ra, nghiên cứu trên lựa chọn thu thập dữ liệu 

tại Pakistan trong giai đoạn 2013-2017, còn nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của các 

nhân tố đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam 

trong năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế, tâm lý người dân,…thì sự 
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khác biệt về kết quả nghiên cứu trên là có cơ sở. 

4. Kết luận và Khuyến nghị giải pháp  

Mục đích chính của nghiên cứu là nhằm xác định và tập trung đánh giá các nhân tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. 

Để phân tích tác động này, tác giả theo dõi mối quan hệ đồng thời giữa các nhân tố Chỉ 

số giá thị trường trên thu nhập, Tăng trưởng doanh thu thuần, Tăng trưởng lợi nhuận trước 

thuế, Thời gian thu tiền khách hàng bình quân và Quy mô doanh nghiệp đối với hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Phương pháp nghiên cứu của đề 

tài sử dụng phương pháp định lượng dựa trên phân tích hồi quy bội. Dữ liệu được thu 

thập thông qua báo cáo tài chính của 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm. Nghiên 

cứu cho thấy có mối quan hệ giữa nhân tố Chỉ số giá thị trường trên thu nhập, nhân tố 

Thời gian thu tiền khách hàng bình quân và nhân tố Quy mô doanh nghiệp đối với hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Ngoài ra, nhân 

tố Quy mô doanh nghiệp có tác động mạnh nhất, thứ hai là nhân tố Chỉ số giá thị trường 

trên thu nhập và tác động nhẹ hơn là nhân tố Thời gian thu tiền khách hàng bình quân. 

Qua đó, nghiên cứu giúp các nhà quản lý và hoạch định chính sách thúc đẩy sự tăng 

trưởng và hiệu quả hoạt động của lĩnh vực bảo hiểm, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo 

hiểm. Dựa vào kết quả nghiên cứu, những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

tại Việt Nam nên tăng cường quy mô doanh nghiệp, có chiến lược mở rộng kinh doanh 

phù hợp với tiềm năng của thị trường bảo hiểm tại Việt Nam. Ngoài ra, với kết quả nghịch 

biến, những doanh nghiệp bảo hiểm cần lưu ý để có những chính sách hợp lý trong việc 

giảm thời gian thu tiền khách hàng bình quân. Bên cạnh việc phát huy nội lực, các doanh 

nghiệp bảo hiểm rất cần hợp tác với nhau trong nhiều mặt. Thông qua Hiệp hội bảo hiểm, 

các thành viên có thể có những tác động tích cực nhằm mở rộng, định hướng cho thị 

trường, duy trì sự cạnh tranh lành mạnh, chống trục lợi bảo hiểm… tạo điều kiện phát 

triển có lợi cho toàn ngành. Không chỉ tăng cường hợp tác trong nước, các công ty bảo 

hiểm Việt Nam cũng phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 

Nghiên cứu vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Mặc dù bằng chứng thực nghiệm 

cho thấy rằng mô hình nghiên cứu có thể giải thích và cung cấp những hiểu biết thú vị về 

các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm tại 

Việt Nam, tuy nhiên, kết quả không giải thích đầy đủ các nhân tố có thể tác động đến hiệu 

quả hoạt động kinh doanh; nghiên cứu mới chỉ xem xét tác động của 5 nhân tố, bao gồm: 

Chỉ số giá thị trường trên thu nhập, Tăng trưởng doanh thu thuần, Tăng trưởng lợi nhuận 

trước thuế, Thời gian thu tiền khách hàng bình quân và Quy mô doanh nghiệp đối với 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Trên thực tế 

còn nhiều các nhân tố kinh tế khác tác động hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng như: Quy định của nhà nước về 

chính sách bảo hiểm, chính sách công ty, ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ,…chưa 

được đề cập trong nghiên cứu này. Vì vậy, các nghiên cứu sau có thể xem xét mở rộng 

các biến để đề tài được bao quát hơn. 
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PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 10 DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 

STT TÊN CÔNG TY 
MÃ 

CK 

SÀN 

CK 

Ngày thành 

lập 

Loại hình 

công ty 

1 
Tổng công ty bảo hiểm 

BIDV 
BIC HOSE 01/01/2006 CTCP 

2 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo 

Minh 
BMI HOSE 28/11/1994 CTCP 

3 Tập đoàn Bảo Việt BVH HOSE 15/1/1965 CTCP 

4 
Tổng Công ty cổ phần Bảo 

hiểm Quân đội 
MIG HOSE 22/02/2007 CTCP 

5 
Tổng Công ty cổ phần Bảo 

hiểm Petrolimex 
PGI HOSE 15/06/1995 CTCP 

6 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo 

hiểm Bưu điện 
PTI HNX 01/08/1998 CTCP 

7 Công ty Cổ phần PVI PVI HNX 23/01/1996 CTCP 

8 
Tổng Công ty Cổ phần Tái 

bảo hiểm quốc gia Việt Nam 
VNR HNX 06/10/1994 CTCP 

9 
Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

Hàng không 
AIC UPCOM 23/04/2008 CTCP 

10 
Tổng Công ty cổ phần Bảo 

hiểm Bảo Long 
BLI UPCOM 11/07/1995 CTCP 
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PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

1. Thống kê mô tả 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 40 -1.31 4.95 2.0207 1.68372 

ROE 40 -3.33 13.45 6.1180 4.64482 

PE 40 -29.36 143.50 25.6948 40.56528 

REG 40 -32.22 78.74 13.6388 20.73606 

PRG 40 -8288.79 963.09 -163.9945 1333.37576 

ACT 40 19.14 823.56 196.2093 204.90997 

EV 40 .00 31.34 25.6193 8.72417 

Valid N (listwise) 40 
    

 

2. Kiểm định tương quan biến 

Correlations 
 

ROA ROE PE REG PRG ACT EV 

ROA 

Pearson Correlation 1 .944** -.452** .190 .301 -.346* .383* 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .003 .241 .059 .029 .015 

N 40 40 40 40 40 40 40 

ROE 

Pearson Correlation .944** 1 -.482** .155 .308 -.387* .416** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.002 .339 .053 .014 .008 

N 40 40 40 40 40 40 40 

PE 

Pearson Correlation -.452** -.482** 1 .257 -.382* -.095 -.926** 

Sig. (2-tailed) .003 .002 
 

.110 .015 .558 .000 

N 40 40 40 40 40 40 40 

REG 

Pearson Correlation .190 .155 .257 1 -.086 -.554** -.367* 

Sig. (2-tailed) .241 .339 .110 
 

.598 .000 .020 

N 40 40 40 40 40 40 40 

PRG 

Pearson Correlation .301 .308 -.382* -.086 1 .023 .412** 

Sig. (2-tailed) .059 .053 .015 .598 
 

.886 .008 

N 40 40 40 40 40 40 40 

ACT 

Pearson Correlation -.346* -.387* -.095 -.554** .023 1 .173 

Sig. (2-tailed) .029 .014 .558 .000 .886 
 

.285 

N 40 40 40 40 40 40 40 

EV 

Pearson Correlation .383* .416** -.926** -.367* .412** .173 1 

Sig. (2-tailed) .015 .008 .000 .020 .008 .285 
 

N 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3. Phân tích hồi quy bội 

Mô hình 1: ROA 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 EV, ACT, ROE, PEb . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate  

1 .945a .893 .880 .58219  

a. Predictors: (Constant), EV, ACT, ROE, PE 

b. Dependent Variable: ROA 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 98.699 4 24.675 72.800 .000b 

Residual 11.863 35 .339 
  

Total 110.562 39 
   

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), EV, ACT, ROE, PE 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .224 .912 
 

.246 .000 
  

ROE .349 .026 .963 13.221 .000 .978 1.022 

PE -.002 .006 -.549 -.618 .000 .986 1.015 

ACT -.001 .001 -.534 -.521 .000 .952 1.050 

EV .013 .029 .669 .660 .000 .925 1.081 

a. Dependent Variable: ROA 
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Mô hình 2: ROE 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables Removed Method 

1 
EV, ACT, 

ROA, PEb 
. Enter 

a. Dependent Variable: ROE 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .951a .904 .893 1.52271 

a. Predictors: (Constant), EV, ACT, ROA, PE 

b. Dependent Variable: ROE 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 760.248 4 190.062 81.971 .000b 

Residual 81.153 35 2.319 
  

Total 841.401 39 
   

a. Dependent Variable: ROE 

b. Predictors: (Constant), EV, ACT, ROA, PE 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .224 .912 
 

.246 .000 
  

ROE .349 .026 .963 13.221 .000 .978 1.022 

PE -.002 .006 -.549 -.318 .000 .986 1.015 

ACT -.001 .001 -.534 -.521 .000 .952 1.050 

EV .013 .029 .669 .460 .000 .925 1.081 

a. Dependent Variable: ROA 
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BANCASSURANCE VIETNAM: COMPETITION AND  
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*Tác giả liên hệ: Lê Văn Lâm 
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Tóm tắt 

Với tư cách là một trung gian tài chính, ngân hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế. Thông qua huy động vốn, ngân hàng cung cấp các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm và 

thông qua nghiệp vụ sử dụng vốn, ngân hàng giúp đáp ứng các nhu cầu vốn cho tất cả các 

chủ thể trong nền kinh tế. Trong hầu hết các trường hợp, để đảm bảo an toàn cho quyền 

lợi của mình, ngân hàng thường buộc các chủ thể vay phải mua bảo hiểm. Điều này chính 

là sự khởi đầu cho việc tham gia của các ngân hàng trong phân phối các sản phẩm bảo 

hiểm cho các khách hàng của mình hay còn gọi là Bancassurance. Cho đến nay 

Bancassurance đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Từ mô hình liên kết sơ 

khai trong phân phối bảo hiểm, ngân hàng đã thực hiện các liên doanh và cả các thương 

vụ mua bán và sát nhập trong đó cho phép các ngân hàng trực tiếp tham gia thiết kế và 

kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiên mô hình kinh doanh bancassurance hiện 

nay đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức đặc biệt trong bối cảnh của chuyển đổi số 

ngành ngân hàng. Vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ lược khảo về kinh nghiệm phát 

triển Bancassurance ở các nước trên thế giới, phân tích tình hình hoạt động 

Bancassurance ở Việt Nam và qua đó đề xuất một số gợi ý để phát triển hoạt động kinh 

doanh Bancassurance một cách hiệu quả. 

Abstract 

As a financial intermediary, a bank has always played an important role in the economy. 

Through capital mobilization, the bank provides savings deposit products and through 

capital use operations, the bank helps to meet capital needs for all actors in the economy. 

In most cases, to ensure the safety of their interests, banks often force borrowers to buy 

insurance. This is the beginning for banks' participation in the distribution of insurance 

products to their customers, also known as Bancassurance. Up to now, Bancassurance has 

gone through many different development stages. From the primitive model of 

association in insurance distribution, the bank has initiated joint ventures and also mergers 

and acquisitions which allow banks to directly participate in the design and sales of 
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insurance products. However, the current bancassurance business model is facing many 

special challenges in the context of the digital transformation of the banking industry. 

Therefore, in this article, we will review the experience of developing Bancassurance in 

countries around the world, analyze the situation of Bancassurance activities in Vietnam 

and thereby propose some suggestions to develop activities. Bancassurance business in 

an efficient way. 

Từ khóa: Bancassurance, Sản phẩm bảo hiểm 

Keywords: Bancassurance, Insurance product 

1. Giới thiệu chung  

Thuật ngữ Bancassurance xuất hiện chính thức đầu tiên ở Pháp vào những năm 

1980s và được sử dụng để chỉ việc các ngân hàng tham gia phân phối bảo hiểm thông qua 

các chi nhánh của mình. Sau này thuật ngữ Bacasurance được sử dụng một cách chung 

chung cho tất cả các loại hình trong quan hệ kinh doanh giữa ngân hàng và bảo hiểm. 

Đơn cử, Swiss RE (1992) cho rằng Bancassurance có thể được mô tả như một trong những 

chiến lược kinh doanh được thực hiện bởi các ngân hàng hoặc các công ty bảo hiểm khi 

muốn thâm nhập thị trường tài chính. Trong khi đó Leach (1993) gắn Bancassurance với 

sự tham gia của các ngân hàng tiết kiệm và tổ chức xã hội trong hoạt động thiết kế, tiếp 

thị hoặc phân phối các sản phẩm bảo hiểm. McGoldrick và Greenland (1994) định nghĩa 

Bancassurance là sự kết hợp giữa các kỹ năng bán hàng chuyên sâu của bảo hiểm và kỹ 

năng phục vụ định hướng theo nhu cầu khách hàng của ngân hàng. Bancassurance như 

Chunwang (2013) đã nêu là quá trình ngân hàng bán các sản phẩm bảo hiểm do công ty 

bảo hiểm con thuộc sở hữu của ngân hàng thiết kế và quá trình bán hàng này được thực 

hiện thông qua các kênh phân phối của ngân hàng mẹ hoặc thông qua các đại lý bên ngoài.  

Hiện nay chiến lược kinh doanh Bancassurance có thể được thực hiện theo nhiều 

cách thức khác nhau tại ngân hàng. Ví dụ, ngân hàng có thể đóng vai trò môi giới hoặc 

ngân hàng thành lập một đơn vị kinh doanh liên doanh với đối tác bảo hiểm để thực hiện 

kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên chúng ta cần phải phân biệt giữa Bancassurance với các 

loại hình tương tự, chẳng hạn như Assur Finance và All Finance. Assurfinance là việc 

cung cấp các sản phẩm tài chính/ngân hàng của các công ty bảo hiểm trong khi đó All 

finance là một thuật ngữ khá chung chung, chỉ ra gói các sản phẩm khác nhau để cung 

cấp các giải pháp tài chính tích hợp và cá nhân hóa cho khách hàng. Các tổ chức liên quan 

đến All finance được gọi là các tập đoàn tài chính hoặc là các tổ chức tài chính cung cấp 

toàn bộ các dịch vụ tài chính bao gồm cả ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.  

Tại sao ngân hàng phải tham gia Bancasurance? 

Slattery và Nellis (2005) đã chỉ ra các lý do cho việc tham gia của ngân hàng vào 

bancassurance bao gồm: sự phát triển của Khối Liên minh Châu Âu, xu thế hội nhập và 

toàn cầu hóa tài chính và thị trường tài chính, sự phát triển của công nghệ và sự đổi mới 
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trong sản phẩm và dịch vụ tài chính. Rose (1989) cho rằng nguyên nhân là từ áp lực giảm 

rủi ro và đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh ngân hàng. Nellis và cộng sự (2000) gắn 

các lý do với chiến lược kinh doanh của các ngân hàng (đặc biệt ở Châu Âu) hướng đến 

mô hình kinh doanh “ngân hàng toàn cầu”, trong đó hoạt động ngân hàng tập trung vào 

tất cả các lĩnh vực quan trọng của ngành dịch vụ tài chính. Ngoài ra, sự thay đổi trong 

quy định pháp lý cũng là một trong những nhân tố quan trọng cho sự ra đời và phát triển 

Bancassurance, ví dụ như ở Anh (Waite, 2001). Hơn nữa, Bergendahl (1995) đã cung cấp 

bằng chứng cho thấy Bancassurance không chỉ giúp các công ty bảo hiểm có được hiệu 

quả về mặt chi phí mà còn giúp ngân hàng giữ được khách hàng khi cung cấp bảo hiểm 

như là giá trị gia tăng cho khách hàng và sản phẩm bảo hiểm lúc nào cũng được xem là 

sản phẩm nội bộ “in-house” của ngân hàng.  

Gần đây, Teunissen (2008) đã tóm tắt các lợi ích của bancassurance, bao gồm:  

● Gia tăng sự thâm nhập thị trường của các công ty bảo hiểm bởi vì sản phẩm của họ 

có thể tiếp cận được lượng khách hàng lớn của ngân hàng. Sự liên kết này sẽ rất 

hữu ích cho các tổ chức nước ngoài khi muốn thâm nhập thị trường mới;  

● Gia tăng tính cạnh tranh cho các ngân hàng khi cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch 

vụ tài chính bởi vì lúc này bảo hiểm được xem như là một loại hình tiết kiệm và 

đầu tư mới cho khách hàng;  

● Gia tăng nguồn thu nhập từ hoạt động ngoài lãi; qua đó hướng đến đảm bảo sự an 

toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng; 

● Gia tăng hiệu quả cho CNTT, đãi ngộ và bán hàng và một số nghiên cứu cho thấy 

các yếu tố này càng tốt thì Bancassurance sẽ càng thành công. Bởi vì, những đổi 

mới trong công nghệ đã tạo điều kiện cho việc tăng cường sử dụng dữ liệu và linh 

hoạt hơn trong phân phối và phát triển sản phẩm mới qua đó gia tăng lượng khách 

hàng (Knights và cộng sự (1994), Mullineux (2007)). 

2. Các mô hình kinh doanh Bancassurance – Kinh nghiệm ở một số thị trường trên 

thế giới 

Nếu dựa vào tính pháp lý trong việc sở hữu cổ phần, hoạt động kinh doanh 

Bancassurance ở các quốc gia trên thế giới được phân loại thành các các mô hình như 

trong tóm tắt ở Bảng 1 dưới đây.  
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Bảng 1: Tóm tắt về các mô hình kinh doanh Bancassurance trên thế giới 

Mô hình kinh 

doanh 
Đặc điểm Lợi ích Nhược điểm 

Thị trường 

tiêu biểu 

Mô hình 1:  

Thoả thuận giữa 

ngân hàng & 

công ty bảo hiểm 

Ngân hàng là 

trung gian 

phân phối sản 

phẩm bảo 

hiểm 

Chi phí thấp, 

không cần vốn 

đầu tư 

Thiếu linh động 

trong việc cung 

ứng sản phẩm, mâu 

thuẫn lợi ích giữa 2 

bên 

Mỹ, Nhật, 

Anh, Đức 

Mô hình 2: 

Liên doanh 

Sở hữu liên 

doanh về 

khách hàng và 

sản phẩm 

Trao đổi cơ sở dữ 

liệu, chuyển giao 

kiến thức kinh 

nghiệm 

Sự phức tạp trong 

vấn đề quản lý về 

dài hạn 

Ý, Tây Ban 

Nha, Bồ Đào 

Nha 

Mô hình 3: 

Mô hình phức 

hợp (tập đoàn tài 

chính) 

Hợp nhất, sáp 

nhập ngân 

hàng & công 

ty bảo hiểm 

Tích hợp doanh 

nghiệp và thống 

nhất về văn hoá 

doanh nghiệp 

Vốn đầu tư và rủi 

ro cao 

Anh, Ai-len, 

Pháp, Bỉ 

Nguồn: Fiordelisi and Ricci (2014) 

Đối với mô hình kinh doanh đầu tiên, hoạt động Bancasurance được phát triển dựa 

trên thoả thuận phân phối sản phẩm giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm. Theo mô hình 

này, ngân hàng đóng vai trò như một trung gian để phân phối sản phẩm cho một hay nhiều 

công ty bảo hiểm. Tuỳ theo tính chất của liên kết, ngân hàng sẽ có những lợi ích nhất 

định.  

- Nếu ngân hàng phân phối sản phẩm cho nhiều hơn một công ty bảo hiểm thì được 

gọi là mô hình nhà phân phối thuần tuý (Pure Distributor). Trong trường hợp này, công 

ty bảo hiểm thường trả hoa hồng phân phối cho ngân hàng, được bù đắp bằng phí tính 

cho người mua bảo hiểm. Lý do đằng sau mô hình kinh doanh này là ngân hàng chỉ muốn 

đóng vai trò phân phối các sản phẩm từ công ty bảo hiểm cho khách hàng của mình chứ 

không muốn hoặc không có khả năng phát triển nghiệp vụ về bảo hiểm trong hoạt động 

kinh doanh của mình. Mô hình này được cho là hoạt động tốt ở các thị trường nơi khách 

hàng coi trọng tính độc lập của cố vấn tài chính. Một bất lợi tiềm ẩn cho các công ty bảo 

hiểm là họ không kiểm soát được hoặc có rất ít sự kiểm soát đối với các khách hàng mà 

ngân hàng đã bán các sản phẩm bảo hiểm.  

- Nếu ngân hàng phân phối sản phẩm chỉ cho duy nhất một công ty bảo hiểm thì 

được gọi là mô hình đối tác chiến lược (Strategic Alliance). Lợi thế chính cho ngân hàng 

trong mô hình này là ngân hàng có thể chọn công ty bảo hiểm cung cấp sản phẩm có chất 

lượng cũng như có hình ảnh thương hiệu tốt nhất. Ngoài ra, ngân hàng cũng có thể tích 

luỹ được những kinh nghiệm nhất định về bảo hiểm để từ đó có thể phát triển mảng kinh 



 

219 

doanh này trong tương lai. Trong khi đó, công ty bảo hiểm có được quyền truy cập vào 

cơ sở khách hàng của ngân hàng mà không cần phải tốn chi phí đầu tư lớn. Tuy nhiên bất 

lợi tiềm ẩn của mô hình này là mức độ tích hợp thấp giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm, 

vì cả hai bên hoạt động như những thực thể riêng biệt, dẫn đến doanh thu có thể không 

cao. 

Đối với mô hình liên doanh, Bancasurance có thể được phát triển dựa trên sự liên 

doanh giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm. Theo mô hình kinh doanh này, ngân hàng và 

công ty bảo hiểm thành lập một công ty cung cấp và phân phối bảo hiểm thuộc sở hữu 

chung (tỷ lệ sở hữu của mỗi bên có thể không bằng nhau). Nói cách khác, đây là sự liên 

doanh giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm để tạo ra một công ty mới. Công ty liên doanh 

này phân phối sản phẩm của mình thông qua mạng lưới ngân hàng mẹ của nó. Bên cạnh 

đó, công ty bảo hiểm và ngân hàng có thể có sở hữu chéo cổ phần của nhau, từ đó củng 

cố thêm mối quan hệ giữa hai bên. Lợi thế của mô hình này là hai bên có quan hệ đối tác 

bình đẳng và cùng đưa ra quyết định. Ngoài ra, đôi bên có thể tận dụng thế mạnh của 

nhau vì mỗi bên sẽ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính của mình. 

Riêng đối với mô hình phức hợp, Bancassurance có thể bao gồm việc cung cấp các 

dịch vụ tài chính khác nhau thông qua việc tích hợp, sáp nhập hoặc mua lại các định chế 

tài chính. Trong mô hình kinh doanh này, có một công ty mẹ sở hữu công ty bảo hiểm và 

ngân hàng, thường được gọi là tập đoàn tài chính. Lợi ích của mô hình này là tích hợp 

đầy đủ quy trình và hệ thống qua đó gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng hiện tại của 

ngân hàng, cung cấp các dịch vụ tài chính tại cùng một nơi cũng như khả năng phát triển 

các sản phẩm tài chính tích hợp một cách đầy đủ hơn. 

Ngoài ra, có nhiều mô hình lai khác nhau của hoạt động kinh doanh Bancassurance 

trên thực tế, vì vậy có thể còn những cách phân loại khác nhau. Chẳng hạn, có thể phân 

loại mô hình dựa trên nguồn thu nhập của các ngân hàng tham gia kinh doanh hoạt động 

này. Bên cạnh những thoả thuận về cung cấp và phân phối sản phẩm, còn có các thỏa 

thuận phân chia lợi nhuận cụ thể được ký kết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm. Hoặc 

có thể phân chia Bancassurance thành mô hình tích hợp, mô hình chuyên gia và mô hình 

hoạch định tài chính (Dumm và Hoyt, 2003). Trong mô hình tích hợp, việc phân phối sản 

phẩm bảo hiểm được thực hiện thông qua các kênh ngân hàng hiện có với sự phân phối 

của các nhân viên ngân hàng. Trong mô hình chuyên gia, các sản phẩm bảo hiểm được 

phân phối bởi các chuyên gia về sản phẩm bảo hiểm, những người thường làm việc trong 

các công ty bảo hiểm hoặc đại diện cho họ. Trong mô hình hoạch định tài chính, các dịch 

vụ tài chính được tiếp cận theo nhóm sản phẩm và qua đó tất cả các khách hàng có thể 

được cung cấp một gói dịch vụ tài chính tổng thể để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. 

Trên thực tiễn, ở Mỹ, các quốc gia châu Á và châu Mỹ Latin, mô hình kinh doanh 

phổ biến là hình thức phân phối thuần tuý, trong đó ngân hàng có thể trở thành nhà phân 

phối của nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Trong khi đó, ở nhiều quốc gia Châu Âu, 
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ngân hàng và công ty bảo hiểm thường lựa chọn những mô hình tích hợp, chẳng hạn như 

là đối tác chiến lược hay liên doanh. Các sản phẩm bảo hiểm cung cấp cũng rất khác nhau 

giữa các khu vực và quốc gia. Ở các quốc gia Đông Âu, sản phẩm thường được ngân hàng 

cung ứng là bảo hiểm nhân thọ, trong khi đó ở khu vực Trung Âu là bảo hiểm cho đối 

tượng khách hàng cá nhân còn ở các quốc gia Tây Âu và thị trường khối Anglo-Saxon 

như Anh và Đan Mạch, sản phẩm phổ biến gồm cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Ở 

Châu Á, các sản phẩm chính là các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến đầu tư và tiết kiệm. 

Ở Mỹ Latinh, các sản phẩm chính là bảo hiểm hưu trí và các sản phẩm bảo hiểm cá nhân 

còn ở Mỹ là các sản phẩm bảo hiểm đầu tư, cụ thể là các sản phẩm bảo hiểm mang lại 

dòng tiền cố định hằng năm. 

3. Thực trạng về hoạt động kinh doanh Bancassurance tại các ngân hàng TMCP 

Việt Nam  

Tháng 11/2013, ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã ký kết hợp tác 

độc quyền với công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential). MSB 

chính là ngân hàng tiên phong trong mối quan hệ hợp tác Bancassurance độc quyền tại 

Việt Nam. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay, mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và 

công ty bảo hiểm nhân thọ ngày càng phát triển và có sự bùng nổ với sự tham gia của hầu 

hết các NHTM tại Việt Nam (Bảng 2).  

Bảng 2. Danh sách một số NHTM Việt Nam có hợp tác với các công ty bảo hiểm 

nhân thọ 

Stt Ngân hàng Bảo hiểm nhân thọ Thời hạn Thời gian bắt đầu 

1 Vietcombank FWD 15 năm 04/2020 

2 Vietinbank Manulife Việt Nam 16 năm 12/2020 

3 BIDV BIDV MetLife  07/2014 

4 Techcombank Manulife Việt Nam 15 năm 09/2017 

5 ACB Sun Life 15 năm 11/2020 

6 MBBank MB Ageas Life 15 năm 09/2015 

7 VPBank AIA Việt Nam 15 năm 10/2017 

8 SHB Dai-ichi Life Việt Nam 15 năm 10/2017 

9 Sacombank Dai-ichi Life Việt Nam 20 năm 09/2017 

10 TPBank Sun Life 15 năm 11/2019 

11 HDBank Dai-ichi Life Việt Nam 10 năm 07/2015 

12 LienVietPostBank Dai-ichi Life Việt Nam 5 năm 11/2016 

13 VIB Prudential Việt Nam 15 năm 12/2015 
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14 PVcomBank Prudential Việt Nam 10 năm 08/2019 

15 SeABank Prudential Việt Nam 20 năm 01/2020 

16 SCB Manulife Việt Nam 10 năm 09/2015 

17 Nam A Bank FWD 15 năm 08/2017 

18 ABBank FWD 15 năm 07/2016 

19 MSB Dai-ichi Life Việt Nam 10 năm 10/2017 

Prudential Việt Nam 11/2013 

20 NCB Prévoir 15 năm 12/2016 

21 OCB Generali 15 năm 10/2019 

22 Eximbank Generali  07/2016 

Nguồn: tác giả tổng hợp từ các website của các ngân hàng TMCP và công ty bảo hiểm 

Trước 2016, các công ty bảo hiểm chủ yếu hợp tác với các ngân hàng như những 

đối tác không độc quyền để phân phối các sản phẩm bảo hiểm. Một ngân hàng có quyền 

phân phối các sản phẩm bảo hiểm của một số công ty bảo hiểm khác nhau, dẫn tới các 

ngân hàng chưa tập trung nguồn lực vào hoạt động này. Nhận thấy thực trạng này, từ 

2017, các công ty bảo hiểm nước ngoài tập trung đẩy mạnh việc ký kết mối quan hệ đối 

tác độc quyền với các ngân hàng trong nước. Đến nay, việc hợp tác độc quyền giữa ngân 

hàng và công ty bảo hiểm được xem là xu thế tất yếu ở Việt Nam, và phần lớn các NHTM 

đều có mối quan hệ đối tác độc quyền với các công ty bảo hiểm nhân thọ. Kết quả là tỷ 

trọng doanh số từ Bancassurance trong thị trường bảo hiểm đã tăng từ 3% (năm 2014) lên 

đến 13% (năm 2017), 22% (2018) và 30% vào năm 2019. 

Hiện nay, nguồn thu từ dịch vụ Bancassurance đã trở thành một trong những nguồn 

doanh thu lớn, chiếm tỉ trọng cao của hầu hết các ngân hàng, nhất là trong bối cảnh ngân 

hàng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tín dụng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo 

báo cáo của công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dịch Covid-19 khiến thu nhập dịch 

vụ của các tổ chức tín dụng (TCTD) tăng chậm, thậm chí thu hẹp. Trong nửa đầu năm 

2020, tăng trưởng thu nhập dịch vụ tại các ngân hàng niêm yết yếu đi đáng kể, khi chỉ đạt 

9,9% so với cùng kỳ (thấp hơn nhiều so với 42,1% trong 6 tháng 2019), với tỷ trọng đóng 

góp vào tổng thu nhập hoạt động không đổi so với cùng kỳ, ở mức 10,6%. Năm 2019, 

tổng lãi thuần hoạt động dịch vụ của MBBank đạt 3.186 tỷ, tăng 24% so với cùng kỳ, 

trong đó, 2.465 tỷ (tương đương 77%) đến từ bán bảo hiểm (Hình 1).  

Về lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2020 trên thị trường bán chéo bảo hiểm, báo 

cáo từ các ngân hàng đã cho thấy những khoản lãi lớn từ thị trường này. Trong bối cảnh 

các hoạt động khác của ngân hàng bị tác động bởi dịch Covid-19 trên toàn cầu, mảng kinh 

doanh này được xem là điểm sáng để bù đắp cho thua lỗ từ các mảng hoạt động khác. Cụ 
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thể, theo báo cáo từ các ngân hàng, lợi nhuận mảng hoạt động này của VPBank đạt 792 

tỷ đồng, (khoảng 35% tổng lợi nhuận thuần mảng dịch vụ), của SHB đạt 189 tỷ đồng 

trong 9 tháng đầu năm (khoảng 58% lợi nhuận thuần mảng dịch vụ), của 

LienVietPostBank đạt 256 tỷ đồng (khoảng 35,4% lợi nhuận thuần mảng dịch vụ). 

Ngoài những khoản lãi từ hoạt động bancassurance, năm 2020 và đầu năm 2021, 

nhiều ngân hàng đã thu được những khoản phí trả trước khổng lồ nhờ ký hợp đồng hợp 

tác độc quyền với các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài. Chẳng hạn như, vào cuối 

năm 2020, ngân hàng ACB đã ký hợp đồng phân phối bảo hiểm với Sunlife Việt Nam. 

Theo phân tích của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), khoản phí trả trước mà ACB 

có thể nhận được từ sự hợp tác này là khoảng 90 triệu USD (tương đương hơn 2000 tỉ 

VND), còn theo Trung tâm Phân tích chứng khoán SSI, con số này khoảng 2.500-3.000 

tỉ VND. Trước đó, vào tháng 4/2020 cũng diễn ra sự hợp tác giữa FWD và VCB với giá 

trị được hãng tin Bloomberg ước tính khoảng 1 tỷ USD. 

 

Nguồn: Quang Thắng (2020) 

Hình 1. Lãi thuần hoạt động dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam năm 2019 

Những tồn tại và nguyên nhân (SWOT) 

Điểm mạnh 

Chiến lược hợp tác độc quyền giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp 

vì đã mang lại những kết quả khả quan cho cả đôi bên trong thời gian qua. 

Khách hàng dễ chấp nhận mua bảo hiểm ở công ty là đối tác của ngân hàng vì tin 



 

223 

tưởng vào uy tín của ngân hàng, hoặc được nhận các ưu đãi về lãi suất, hoặc tặng tiền khi 

gửi tiết kiệm hoặc vay tiền từ ngân hàng. 

Năm 2020 -2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngân hàng gặp nhiều khó 

khăn trong hoạt động tín dụng, vì vậy Bancasurance đang ngày càng được các ngân hàng 

chú trọng phát triển. 

Điểm yếu 

Thị trường Bancassurance ở Việt Nam còn kém phát triển so với các nước. Thị phần 

bancassurance trong thị trường bảo hiểm nhân thọ chỉ chiếm 10% ở Việt Nam, đây là con 

số khá khiêm tốn so với một số nước trong khu vực như Thái Lan (khoảng 45%), hoặc 

các nước như Malaixia, Indonesia và Singapore đều chiếm gần 40% (Hình 2).  

 

Nguồn: VietNam credit (Nhật Thu, 2020) 

Hình 2. Thị phần Bancassurance trong thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam 

và trong khu vực Đông Nam Á 

Một số ngân hàng xuất hiện tình trạng yêu cầu khách hàng vay vốn phải mua bảo 

hiểm nhân thọ tín dụng trước khi cấp khoản vay, điều này gây bức xúc cho khách hàng 

thời gian qua. Đây là hành vi hiện đang bị cấm ở nước ta. Điều này có thể dẫn đến việc 

khách hàng không hài lòng và có thể dẫn đến khiếu nại với ngân hàng và công ty bảo 

hiểm.  

Ngoài ra, hiện nay hầu hết mô hình hợp tác giữa các ngân hàng và công ty bảo hiểm 

tại Việt Nam vẫn đang ở mức thấp nhất, nghĩa là ngân hàng đóng vai trò là một nhà phân 

phối sản phẩm cho các công ty bảo hiểm chứ chưa phải là hình thức liên doanh hoặc mô 
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hình tập đoàn tài chính phức hợp. 

Cơ hội 

Tiềm năng tăng trưởng của thị trường này cao do tỷ lệ người tham gia bảo hiểm ở 

Việt Nam còn khiêm tốn. Theo Bộ tài chính, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm nhân thọ ở 

Việt Nam là 10% vào năm 2020 và con số này dự kiến tăng lên là 25% vào 2035.   

Bên cạnh đó, theo Boston Consulting Group, Việt Nam có khoảng hơn 30 triệu 

người ở tầng lớp trung lưu vào năm 2020. Còn theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển kinh tế (OECD), hơn 50% dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu 

vào năm 2035. Đây là cơ hội thúc đẩy sự phát triển của Bancassurance do những thay đổi 

trong nhận thức của các cá nhân trung lưu về bảo vệ sức khỏe và tài sản sẽ thúc đẩy sự 

phát triển của hoạt động của Bancassurance.  

Trong hai năm qua, do sự bùng phát của dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới, 

người dân dần thay đổi nhận thức và có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến bảo hiểm nhân 

thọ để bảo vệ sức khỏe và bảo hiểm giảm rủi ro cho bản thân và gia đình, đây là cơ hội 

để tốt cho việc phát triển Bancassurance.  

Thách thức 

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty bảo hiểm cũng như các ngân hàng trong việc 

thu hút khách hàng tiềm năng, bên cạnh đó, về lâu dài thị trường chỉ còn chủ yếu các 

nhóm khách hàng khó khai thác, vì vậy doanh thu từ khách hàng mới sẽ sụt giảm. 

Những nguy cơ tiềm ẩn của việc gắn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cùng với các 

sản phẩm ngân hàng (đặc biệt là các khoản cho vay). 

Trước tác động của dịch COVID-19, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể điều chỉnh 

hệ thống kênh phân phối và tạo ra kênh phân phối mới theo hướng kĩ thuật số và khi đó 

việc phân phối bảo hiểm qua ngân hàng sẽ không còn là thế mạnh của Bancasurance. 

Ngoài ra, việc liên kết giữa Fintech và Insurtech cũng là một thách thức lớn đối với 

Bancassurance trong tương lai. 

4. Gợi ý một số giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance trong thời đại kỹ thuật 

số 

Với những thách thức mà các ngân hàng và công ty bảo hiểm phải đối mặt trong 

thời đại kỹ thuật số, cũng như trước tác động của dịch Covid-19, mô hình hợp tác truyền 

thống trong tương lai gần có thể phải chuyển dần sang mô hình kinh doanh mới, trong đó 

những người làm Bancassurance cần phân khúc khách hàng như thế nào để đặt lợi ích của 

khách hàng lên hàng đầu, đề xuất mô hình hợp tác phù hợp nhất, đưa ra các sản phẩm và 

dịch vụ mới, cũng như các tài sản hỗ trợ cơ bản. 

Bên cạnh đó, khi thực hiện chuyển đổi giữa hình thức bán hàng trực tiếp và trực 
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tuyến sẽ nảy sinh một số thách thức công nghệ và vận hành phức tạp, vì vậy cần có sự 

linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa hai hình thức bán hàng này. 

Ngoài ra, ngân hàng và công ty bảo hiểm cần cung cấp các ứng dụng vừa có giao 

diện bắt mắt, dễ tiếp cận và ít xảy ra sự cố khi sử dụng. Các nhà cung cấp cần tận dụng 

bộ dữ liệu của họ và có sự tương tác với khách hàng trên ứng dụng để ghi nhận lại những 

sự thay đổi nếu có để có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu khách 

hàng.  

Bên cạnh đó, mô hình hợp tác giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm cần được phát 

triển ở mức cao hơn, trong đó đôi bên đóng vai trò như là những đối tác chiến lược, cùng 

tham gia dự báo và thiết kế sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng ở hiện tại và trong 

tương lai.  

Dựa trên những phân tích ở trên, có thể thấy mối quan hệ hợp tác giữa ngân hàng 

và công ty bảo hiểm đang là xu thế đúng đắn và phù hợp trong bối cảnh hiện nay và trong 

thời gian tới. Tuy nhiên, trước những thách thức trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới, 

đặc biệt trong kỷ nguyên kỹ thuật số, các ngân hàng và công ty bảo hiểm có thể hướng 

tới mô hình kinh doanh mới, trong đó tận dụng lợi thế của các bên cùng với chú trọng vào 

kinh doanh dựa vào nền tảng công nghệ kỹ thuật số. 
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Tóm tắt 

Sự phát triển gần đây trong các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cho thấy mối quan 

hệ giữa phát triển bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế có thể phức tạp hơn nhiều so với những 

tiên đoán trước đó. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chưa tìm thấy một cách thuyết phục 

lợi ích tăng trưởng của phát triển bảo hiểm. Nghiên cứu này xét xét cách môi trường thể 

chế định hình mối quan hệ giữa phát triển bảo hiểm và tăng trưởng với một tác động phi 

tuyến được thực hiện. Kết quả cho thấy, tồn tại một mức ngưỡng thể chế nhất định mà 

một nền kinh tế cần đạt được trước khi có thể thu được lợi ích tăng trưởng từ phát triển 

bảo hiểm. Đồng thời, môi trường thể chế lành mạnh hơn dẫn đến một sự cải thiện hơn 

trong tác động tăng trưởng của phát triển bảo hiểm nhưng chỉ đến một mức độ nhất định 

của chất lượng thể chế. 

Abstract 

Recent developments in theoretical and empirical studies suggest that the relationship 

between insurance development and economic growth may be much more complex than 

previously predicted. Many empirical studies have not explained persuasively benefits of 

insurance development on economic growth. This study examines how the institutional 

environment shapes the relationship between insurance development and growth with a 

nonlinear model. The results show that there exists a threshold level of institutions that 

an economy needs to reach before the growth benefits from developing insurance can be 

achieved. At the same time, a sound institutional environment leads to a greater 

improvement in the economic growth due to insurance development but only to a certain 

degree of institutional quality. 

Từ khoá: Môi trường thể chế, Phát trển bảo hiểm, Tăng trưởng kinh tế. 

Keywords: Economic growth, Institutional environment, Insurance development. 
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1. Giới thiệu 

Các nghiên cứu thường thừa nhận rằng chất lượng thể chế đóng vai trò là một cơ 

chế quan trọng để duy trì sự phát triển của một quốc gia ở các khía cạnh kinh tế và tài 

chính. Có nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tìm hiểu tác động trực tiếp của thể chế 

đối với hoạt động thị trường bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế. Mặc dù các nghiên cứu 

trước đây đã ghi nhận mối quan hệ cùng chiều giữa các yếu tố thể chế và sự phát triển 

của lĩnh vực bảo hiểm, tuy nhiên một số kết quả ngược chiều đã được đưa ra bởi các 

nghiên cứu được thực hiện về mối quan hệ giữa thể chế và tăng trưởng. Như vậy, có thể 

thấy sự khác biệt về điều kiện giữa các quốc gia làm phức tạp thêm sự tác động của thể 

chế đối với nền kinh tế. Aziz và Ahmad (2018) tìm thấy rằng thể chế có tác động ngược 

chiều đối với tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia có thu nhập thấp.  

Tuy nhiên, có các nghiên cứu cho rằng ảnh hưởng của các thể chế đối với mối quan 

hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế là có liên quan. Tác động của phát triển 

tài chính đối với tăng trưởng có thể phụ thuộc vào sự lành mạnh của môi trường thể chế. 

Ý tưởng đằng sau điều này là môi trường thể chế chất lượng kém có thể cản trở các chức 

năng của hệ thống tài chính. Nói cách khác, mặc dù các môi trường thể chế không bền 

vững là yếu tố cản trở đối với một số lĩnh vực trong hệ thống tài chính, nhưng chúng có 

thể có tác động thuận lợi đối với một số khía cạnh có thể có lợi cho hệ thống kinh tế. Đối 

với lĩnh vực bảo hiểm, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về việc các tác động có lợi từ các 

chức năng của bảo hiểm trong chuyển giao rủi ro và bồi thường cũng như vai trò trung 

gian tài chính của bảo hiểm đối với tăng trưởng kinh tế có bị ảnh hưởng bởi môi trường 

thể chế. 

Do đó, mục tiêu của bài nghiên cứu này là xem xét tác động của môi trường thể chế 

đối với mối quan hệ giữa sự phát triển lĩnh vực bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế. Nghiên 

cứu này đóng góp nhất định cho lý thuyết liên quan về thể chế và tăng trưởng kinh tế. Thứ 

nhất, khác với các nghiên cứu trước đây xem xét riêng tác động trực tiếp của thể chế đối 

với sự phát triển bảo hiểm (Beck và Webb, 2003; Lee và cộng sự, 2013; Ward và 

Zurbruegg, 2002) và tác động của bảo hiểm đối với tăng trưởng kinh tế (Chang và cộng sự, 

2014; Chen và cộng sự, 2012; Han và cộng sự, 2010), bài viết này đánh giá cách môi trường 

thể chế điều tiết tác động của phát triển bảo hiểm đối với tăng trưởng kinh tế bằng một mô 

hình ngưỡng bảng động. Mô hình ngưỡng bảng động xác định giá trị ngưỡng nội sinh và 

đánh giá tác động của các biến quan tâm đến biến kết quả trong các chế độ khác nhau, cho 

phép đánh giá hiệu quả tăng trưởng của bảo hiểm theo các chế độ thể chế khác nhau. 

Thứ hai, bài nghiên cứu lần đầu tiên xem xét tác động phi tuyến, cụ thể là tác động 

bậc hai của chất lượng thể chế đến tác động tăng trưởng của phát triển bảo hiểm. Kết quả 

cho thấy, môi trường thể chế ảnh hưởng đến tác động của bảo hiểm đối với tăng trưởng 

kinh tế theo các cách thức khác nhau. Tồn tại một “ngưỡng” chất lượng thể chế nhất định 

mà một quốc gia cần đạt được trước khi có thể nhận được đầy đủ các lợi ích tăng trưởng 
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từ phát triển bảo hiểm. Tuy nhiên, tác động tích cực của phát triển bảo hiểm đến tăng 

trưởng kinh tế dần trở nên ít rõ nét hơn khi nền kinh tế đạt đến một mức độ chất lượng 

thể chế đủ cao nhất định.  

Bài viết được cấu trúc theo như sau. Phần 2 tổng quan các nghiên cứu liên quan về 

mối quan hệ giữa thể chế, bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế; cơ sở lý thuyết và phương 

pháp nghiên cứu. Phần 3 trình bày các kết quả thực nghiệm và các thảo luận liên quan. 

Phần 4 kết luận. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Tổng quan các nghiên cứu liên quan 

Vai trò của thể chế đối với sự phát triển của hệ thống kinh tế đã thu hút nhiều sự 

chú ý trong các năm vừa qua, tuy nhiên các nghiên cứu liên quan đến tác động của thể 

chế đối với tăng trưởng kinh tế cho thấy bằng chứng là khác nhau. Một số nghiên cứu tìm 

thấy rằng các biến liên quan đến thể chế có tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế 

(Clague và cộng sự, 1996; Minier, 1998; Persson, 2005), trong khi đó các kết quả cho 

thấy ảnh hưởng ngược chiều cũng được ghi nhận (Blanchard và Shleifer, 2001; Persson 

và Tabellini, 1992; Tavares và Wacziarg, 2001). Tương tự, Glaeser và cộng sự (2004) 

ủng hộ một quan điểm về phát triển - đó là không phải thể chế mang lại lợi ích cho tăng 

trưởng kinh tế, mà thay vào đó, tăng trưởng kinh tế tạo ra sự cải thiện thể chế. Do đó, vấn 

đề về mối quan hệ thể chế và tăng trưởng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. 

Mặc dù tác động trực tiếp của thể chế đối với tăng trưởng kinh tế vẫn còn là một 

câu hỏi bỏ ngỏ, một số các nghiên cứu khám phá mức độ liên quan của các biến về thể 

chế đối với phát triển tài chính (Girma và Shortland, 2008; La Porta và cộng sự, 1997; 

Mayer và Sussman, 2001). Thể chế cũng được xem là có tương quan với sự phát triển bảo 

hiểm. Dưới góc độ pháp lý, bảo hiểm là quan hệ hợp đồng giữa doanh nghiệp bảo hiểm 

và người được bảo hiểm. Việc bảo vệ các quyền theo hợp đồng phụ thuộc vào sự lành 

mạnh của các quy tắc pháp lý và quyền tài phán. Như vậy, môi trường pháp lý gắn liền 

với hoạt động bảo hiểm. Một khía cạnh pháp lý khác có thể ảnh hưởng đến bảo hiểm liên 

quan đến việc bảo vệ quyền tài sản. Doanh nghiệp bảo hiểm cần đầu tư số tiền thu được 

từ phí bảo hiểm vào các công cụ thích hợp để thu được tỷ suất sinh lợi thỏa đáng có thể 

đáp ứng các nghĩa vụ của họ đối với người được bảo hiểm trong tương lai. Wen và Zhang 

(1993) chỉ ra rằng hành vi đầu tư dài hạn của một cá nhân bị bóp méo khi quyền tài sản 

không được đảm bảo. Do đó, việc bảo vệ quyền tài sản có mối liên hệ với các hành vi đầu 

tư của doanh nghiệp bảo hiểm. 

Ảnh hưởng của môi trường chính trị đến các hoạt động của thị trường bảo hiểm 

cũng được tìm hiểu trong các nghiên cứu về bảo hiểm. Beck và Webb (2003) lưu ý rằng 

bất ổn chính trị ảnh hưởng đến viễn cảnh kinh tế của những khách hàng tiềm năng và nhà 

cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và do đó có thể không khuyến khích sự phát triển 
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của thị trường bảo hiểm nhân thọ lành mạnh. Roe và Siegel (2011) chỉ ra rằng các kênh 

bảo vệ nhà đầu tư quan trọng theo truyền thống, chẳng hạn như nguồn gốc pháp lý, độ 

mở thương mại, và các thể chế liên quan không thể hoạt động tốt trong môi trường chính 

trị không ổn định. Do đó, khả năng hoạt động tốt của các khía cạnh thể chế như các quy 

tắc pháp lý và quyền tài phán phụ thuộc vào sự lành mạnh của các khía cạnh chính trị. Do 

đó, môi trường chính trị có tương quan trực tiếp với các hoạt động bảo hiểm hoặc thông 

qua ảnh hưởng gián tiếp đến các khía cạnh thể chế khác. 

Các kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của các biến liên quan đến thể chế đối với 

phát triển bảo hiểm nhìn chung ủng hộ các lập luận ở trên. Ward và Zurbruegg (2002) 

cho thấy sự ổn định chính trị có tác động đáng kể đến nhu cầu bảo hiểm nhân thọ ở cả các 

nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Họ cũng nhận thấy rằng việc cải thiện hệ thống 

pháp luật tác động tích cực đến nhu cầu bảo hiểm nhân thọ, thế nhưng tác động này không 

đáng kể ở các nước OECD vì có thể do các nước OECD đã có hệ thống pháp luật lành 

mạnh hơn và do đó hiệu quả biên của bất kỳ sự cải thiện nào sẽ ít hơn. Beck và Webb 

(2003) nhận thấy rằng sự phát triển thể chế nói chung, bao gồm các quy tắc pháp lý và 

các yếu tố chính trị, có tác động cùng chiều đến sự phát triển bảo hiểm nhân thọ. Nguyen 

và cộng sự (2010) cũng nhận thấy rằng chất lượng của hệ thống pháp luật và việc bảo vệ 

quyền sở hữu có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển trong lĩnh vực bảo hiểm. 

Các nghiên cứu hiện có về tác động của các yếu tố thể chế đối với phát triển bảo 

hiểm chủ yếu tìm hiểu tác động trực tiếp của chúng đối với bảo hiểm. Tuy nhiên, điều thú 

vị là nghiên cứu xem các định chế có định hình mối quan hệ giữa phát triển bảo hiểm và 

tăng trưởng kinh tế hay không. Các nghiên cứu đã ghi nhận rằng thể chế có tác động tuyến 

tính đến sự phát triển bảo hiểm, nhưng liệu mối quan hệ giữa phát triển bảo hiểm và tăng 

trưởng kinh tế có bị ảnh hưởng bởi môi trường thể chế hay không, cụ thể là nếu thể chế 

có tác động phi tuyến bậc hai. Nói cách khác, cần chú ý xem xét nếu thể chế tác động phi 

tuyến tính đến mối liên kết bảo hiểm-tăng trưởng. Carter và Dickinson (1992) và Enz 

(2000) đã phát triển mô hình logit để mô tả mô hình hình chữ S đối với đường cầu bảo 

hiểm. Mặc dù không có sự kiểm tra trực tiếp về mối liên hệ phi tuyến giữa bảo hiểm và 

tăng trưởng kinh tế, nhưng những phát hiện trong một số nghiên cứu cho thấy sự tồn tại 

của tính phi tuyến tính. Ví dụ, tác động của bảo hiểm đối với tăng trưởng kinh tế đã được 

chứng minh là phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế. Haiss và Sümegi (2008) nhận 

thấy rằng bảo hiểm nhân thọ đóng một vai trò quan trọng hơn đối với tăng trưởng kinh tế 

ở các nước châu Âu đã phát triển. Vì sự phát triển thể chế thường liên quan đến mức độ 

phát triển kinh tế, chúng ta có thể mong đợi rằng môi trường thể chế sẽ có tác động đến 

việc hình thành mối quan hệ bảo hiểm-tăng trưởng kinh tế. 

2.2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

Các nghiên cứu về bảo hiểm cho thấy hai tác động đối lập có thể có của phát triển 

bảo hiểm đối với tăng trưởng kinh tế thông qua ảnh hưởng của nó đối với chức năng trung 
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gian tài chính. Các dịch vụ do khu vực tài chính cung cấp có thể đóng góp vào tăng trưởng 

kinh tế thông qua huy động tiết kiệm trong nước và khuyến khích tích lũy vốn, nâng cao 

hiệu quả quản lý rủi ro và phân bổ vốn, thúc đẩy sự phát triển của thương mại (Levine, 

2005). Theo đó, người ta mong đợi một mối quan hệ cùng chiều giữa phát triển bảo hiểm 

và tăng trưởng kinh tế. 

Trong khi các quan điểm truyền thống dự đoán tác động cùng chiều của sự phát 

triển bảo hiểm đối với tăng trưởng kinh tế, thì ngày càng có nhiều sự chú ý về việc tác 

động này biến mất như thế nào. Sự hiện diện của mức độ bất bình đẳng cao, sự không 

hoàn hảo của thị trường tín dụng có thể gây ra tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Một số 

lý do được đưa ra trong các nghiên cứu để giải thích mối quan hệ tiêu cực này. Thứ nhất, 

khi các nền kinh tế phát triển, trung gian tài chính có thể trở nên ít quan trọng hơn đối với 

tăng trưởng kinh tế khi cạnh tranh giữa các trung gian tài chính gia tăng và thị trường tài 

chính trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư (Demirgüç-Kunt và cộng sự, 2012). 

Nhóm giải thích thứ hai liên quan đến việc chấp nhận rủi ro và sự biến động. Rajan (2006) 

cho thấy một số hiểu biết hữu ích về rủi ro của việc phát triển tài chính quá mức. Lợi ích 

của sự phát triển tài chính nhỏ hơn cái giá của sự bất ổn do mặt trái mang lại. Khả năng 

nền kinh tế bị ảnh hưởng bất lợi này có thể là do thực tế “quá nhiều tài chính” (Arcand 

và cộng sự, 2015; Law và Singh, 2014). 

Về mặt lý thuyết, tiến bộ thể chế được cho là sẽ tạo thuận lợi cho sự tiến bộ của nền 

kinh tế bởi vì nó là cần thiết để tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến sự phát 

triển của hệ thống kinh tế. Đối với một ngành nào đó, một môi trường thể chế lành mạnh 

là điều cần thiết trong việc thúc đẩy các giao dịch và đầu tư kinh doanh và giảm chi phí 

giao dịch, điều này thúc đẩy sự gia tăng sản lượng của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực tài 

chính, một môi trường thể chế lành mạnh có thể hỗ trợ các giao dịch tài chính, thị trường 

vốn tốt hơn và do đó phân bổ nguồn vốn hiệu quả hơn, từ đó cũng mang lại lợi ích cho hệ 

thống kinh tế.  

Phát triển bảo hiểm có thể có tác động cùng chiều hoặc ngược chiều đến tăng trưởng 

kinh tế. Arcand và cộng sự (2015) chỉ ra rằng khu vực tài chính lớn có thể thúc đẩy tăng 

trưởng khi có môi trường thể chế tương đối lành mạnh hơn, nhưng có thể gây tổn hại ở 

các quốc gia thiếu cơ sở hạ tầng thể chế lành mạnh. Có hai tác động riêng biệt của các 

yếu tố thể chế hình thành tác động đến mối quan hệ giữa phát triển bảo hiểm và tăng 

trưởng kinh tế. Thứ nhất, phát triển bảo hiểm có thể có lợi hơn trong một môi trường thể 

chế tương đối lành mạnh hơn. Levine và cộng sự (2000) cho thấy các yếu tố thể chế, như 

cải cách luật pháp và kế toán, giúp tăng cường quyền chủ nợ và thực thi hợp đồng có lợi 

cho trung gian tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Law và cộng sự (2013) chứng 

minh rằng tồn tại một hiệu ứng ngưỡng thể chế trong mối quan hệ tài chính-tăng trưởng 

mà ở đó chỉ sau khi đạt được một chất lượng thể chế nhất định, tài chính mới có tác động 

đến tăng trưởng. Theo lập luận này, giả thuyết đầu tiên của bài viết là: 
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Giả thuyết 1: Phát triển bảo hiểm có tác động cùng chiều đến tăng trưởng kinh tế 

ở các nước có thể chế tốt hơn. 

Mặt khác, phát triển bảo hiểm có thể có hại hơn trong một thể chế tương đối kém 

phát triển hơn. Law và cộng sự (2013) chỉ ra rằng sự gia tăng phát triển tài chính có thể 

không đóng góp vào tăng trưởng do tham nhũng hoặc can thiệp chính trị. Hơn nữa, hệ 

thống luật pháp yếu kém và cơ sở hạ tầng thể chế kém không chỉ cản trở sự phát triển của 

thị trường mà còn gây ra khả năng xảy ra khủng hoảng cao hơn và biến động sản lượng 

nhiều hơn. Một doanh nghiệp bảo hiểm có thể ngăn cản sự tăng trưởng vì nó dễ gặp các 

vấn đề rủi ro đạo đức và lựa chọn bất lợi làm giảm động cơ tham gia vào các hành vi thận 

trọng và giảm thiểu tổn thất (Lee và Chiu, 2012). Do đó, tác động tiêu cực này của sự 

phát triển bảo hiểm phần nào trở nên tồi tệ hơn ở các thể chế kém phát triển hơn. Theo 

lập luận này, giả thuyết thứ hai của bài viết là: 

Giả thuyết 2: Phát triển bảo hiểm có tác động ngược chiều nhiều hơn đến tăng 

trưởng kinh tế ở các nước có thể chế kém phát triển hơn. 

Ngoài ra, môi trường thể chế ở các nước phát triển nói chung là lành mạnh hơn so 

với các nước kém phát triển. Có thể kỳ vọng rằng ảnh hưởng của hoàn cảnh thể chế đối 

với sự phát triển bảo hiểm nhân thọ ở các nền kinh tế có thu nhập cao là không phù hợp 

như ở các nền kinh tế thu nhập thấp, bởi vì sự gia tăng chất lượng của các thể chế sẽ ít 

liên quan hơn nếu hoàn cảnh thể chế đã đủ tốt (Chang và Lee, 2012). Ward và Zurbruegg 

(2002) cũng ủng hộ quan điểm này rằng ảnh hưởng của hoàn cảnh pháp lý đối với nhu 

cầu bảo hiểm là không đáng kể ở các nước OECD vì các nước OECD thường được coi là 

có hệ thống pháp luật lành mạnh hơn. Từ đó, giả thuyết thứ ba của bài nghiên cứu được 

xác định: 

Giả thuyết 3: Phát triển bảo hiểm có ảnh hưởng không đáng kể đến tăng trưởng 

kinh tế ở các nước có thể chế tốt hơn. 

2.3. Phương pháp ước lượng và dữ liệu 

2.3.1. Mô hình thực nghiệm và kỹ thuật ước lượng 

Quan tâm đến việc nắm bắt tác động của chất lượng thể chế đến mối quan hệ giữa 

phát triển bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế ở mức độ quốc gia, khuôn khổ thực nghiệm 

xây dựng trên hồi quy tăng trưởng với dữ liệu bảng trên nhiều quốc gia theo thời gian. 

Mô hình dữ liệu bảng động được sử dụng theo dạng sau: 

𝑔𝑖𝑡 = 𝑔𝑖𝑡−1 + 𝛿𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜃𝑥𝑖𝑡 + ℎ(𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡, 𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡) + 휀𝑖𝑡    (1) 

Trong đó,  

- 𝑔𝑖𝑡: tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người điều chỉnh theo PPP (đại 

diện cho tăng trưởng);  
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- 𝑥𝑖𝑡 : tập hợp các biến kiểm soát của mô hình tăng trưởng với hệ số θ;  

- 𝛿𝑖 và 𝛾𝑡: lần lượt thể hiện tác động quốc gia và tác động thời gian;  

- 𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡: tỷ lệ thâm nhập của bảo hiểm (insurance penetration) đại diện cho mức độ 

phát triển bảo hiểm 

-  𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡: biến đại diện cho chất lượng thể chế 

- i chỉ quốc gia, t chỉ thời gian và phần dư 휀𝑖𝑡 

Bài nghiên cứu sử dụng một loạt biến kiểm soát chính cho mô hình tăng trưởng 

được xác định trong các nghiên cứu trước đây là các yếu tố ảnh hưởng tương đối quan 

trọng đến tăng trưởng GDP bình quân đầu người (Andrea và Stefano, 2003; Barro, 1991; 

Capolupo, 2009; Haiss và Sümegi, 2008). Bộ biến kiểm soát cơ bản sử dụng xuyên suốt 

các ước lượng bao gồm: tốc độ tăng trưởng kỳ liền trước – đại diện cho động lực tăng 

trưởng tổng thể ban đầu, tỷ lệ đầu tư trên GDP (INV), chỉ số vốn nhân lực (HC), tăng 

trưởng dân số (POP). 

Bên cạnh đó, tỷ lệ tín dụng tư nhân trên GDP – đại diện cho mức độ phát triển tài 

chính (FD), độ mở thương mại (TRADE) - tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa 

và dịch vụ trên GDP, và tỷ lệ dân số sử dụng internet (INET) – đại diện cho mức độ cơ 

sở hạ tầng, cũng được sử dụng trong các kiểm định tính vững. 

Vấn đề thực nghiệm quan trọng là làm thế nào định nghĩa mối quan hệ tương tác 

trong hàm ℎ(𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡, 𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡). Dựa trên các nghiên cứu trước đây, hai giả định tham số xác 

định cho hàm này được xem xét : 

 Tương tác tuyến tính giữa phát triển bảo hiểm và chất lượng thể chế: 

ℎ(𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡, 𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡) = 𝛽𝐼𝑆𝑅𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛽𝐼𝑆𝑇𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛽𝐼𝑆𝑅_𝐼𝑆𝑇𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡   (2) 

Phương pháp này kiểm định xem liệu giá trị của một biến chất lượng thể chế ảnh 

hưởng tuyến tính đến tác động tăng trưởng biên của phát triển bảo hiểm như thế nào. Kỹ 

thuật này hàm ý, tác động biên (cùng chiều hay ngược chiều) của phát triển bảo hiểm đến 

tăng trưởng thì lớn hơn với mức độ cao hơn của chất lượng thể chế. 

 Tương tác bình phương cho phép tác động phi tuyến của chất lượng thể chế 

ℎ(𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡, 𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡) = 𝛽𝐼𝑆𝑅𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡 + 𝛽𝐼𝑆𝑇𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝛽𝐼𝑆𝑅_𝐼𝑆𝑇𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 +

𝛽𝐼𝑆𝑅_𝐼𝑆𝑇𝑠𝑞𝐼𝑆𝑅𝑖𝑡𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡
2        (3) 

Tương tác này cho phép khả năng nếu vượt qua một ngưỡng nhất định, chất lượng 

thể chế trở nên quan trọng hoặc ít quan trọng hơn trong tác động biên của tăng trưởng bảo 

hiểm đến tăng trưởng. Việc ước lượng các hàm hồi quy tăng trưởng theo dạng rút gọn 

thường gặp khó khăn bởi những lo ngại về tính nội sinh và hướng quan hệ nhân quả. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, khó có thể đưa ra các biến công cụ hoàn toàn ngoại sinh để 
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giải quyết những vấn đề này, đặc biệt với sự đặc tính động của mô hình khi mức độ phát 

triển tổng thể ban đầu được xem xét như một biến điều khiển của mô hình Ayhan Kose 

và cộng sự (2011).  

Tương tự nhiều nghiên cứu trước đây, bài nghiên cứu sử dụng kỹ thuật GMM hệ 

thống (System Generalized Method of Moments - SGMM) cho dữ liệu bảng được phát 

triển bởi Arellano và Bond (1991), Arellano và Bover (1995) và Blundell và Bond (1998). 

SGMM ước lượng hệ thống bao gồm một phương trình sai phân để loại bỏ các tác động 

quốc gia cố định và một phương trình trên biến gốc. Giá trị trễ thích hợp của các biến gốc 

và các sai phân tương ứng, sau đó có thể được sử dụng như các biến công cụ (ngoại sinh 

yếu) để giải quyết vấn đề nội sinh. Đồng thời, SGMM được thiết kế cho dạng bảng “N 

lớn và T nhỏ” (Roodman, 2006). Điều này hoàn toàn phù hợp với mẫu dữ liệu của bài 

nghiên cứu với mẫu 61 quốc gia và giai đoạn 18 năm. Để ước lượng hệ thống GMM này, 

kỹ thuật ước lượng hai giai đoạn với hiệu chỉnh Windmeijer được sử dụng. Phương pháp 

này ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các một loạt các nghiên cứu liên quan. 

Chang và cộng sự (2014) sử dụng phương pháp này nghiên cứu tác động tương tác giữa 

các đặc điểm thể chế và mở cửa thương mại; Balcilar và cộng sự (2018) sử dụng phương 

pháp này nghiên cứu tác động tổng hợp của hoạt động khu vực bảo hiểm và ngân hàng 

đến tăng trưởng kinh tế… Bên cạnh đó, bài viết cũng thực hiện các ước lượng tác động 

quốc gia cố định (FE) với hiệu chỉnh White như một kiểm định tính vững. Đồng thời, cả 

hai kỹ thuật FE và GMM hệ thống luôn bao gồm biến tác động thời gian. 

2.3.2. Phương pháp đo lường và dữ liệu 

Phần này thảo luận phương pháp tiếp cận đối với một số thước đo quan trọng. Với 

một số đo lường phức tạp, bài nghiên cứu chọn một đo lường cơ bản, sau đó tiến hành 

kiểm định tính vững của những kết quả ban đầu bằng cách sử dụng các đo lường thay thế. 

Các thước đo cụ thể cho hai biến quan trọng trong nghiên cứu như sau: 

 Phát triển bảo hiểm  

Tương tự (Lee và Chang, 2015), Lee và cộng sự (2016), Alhassan Abdul (2016) … 

bài nghiên cứu sử dụng tỷ lệ thâm nhập của bảo hiểm đại diện cho phát triển bảo hiểm. 

Trong đó, tỷ lệ thâm nhập của bảo hiểm trong nền kinh tế được đo lường bằng tổng doanh 

thu phí bảo hiểm trên GDP trong các ước lượng ban đầu. Đồng thời, tỷ lệ thâm nhập của 

bảo hiểm nhân thọ (tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trên GDP) và tỷ lệ thâm phập 

của bảo hiểm phi nhân thọ (tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ trên GDP) cũng lần 

lượt được đưa vào phân tích để kiểm định tính vừng và xem xét sự khác biệt nếu có.  

 Chất lượng thể chế 

Về chất lượng thể chế, Chỉ số Quản trị toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (The 

Worldwide Governance Indicators – WGI) được sử dụng. WGI nghiên cứu tổng hợp các 

quan điểm về chất lượng quản trị được cung cấp bởi một số lượng lớn các tổ chức, doanh 
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nghiệp, cá nhân và chuyên gia thông qua khảo sát ở các quốc gia trên thế giới. Chỉ số này 

bao gồm sáu khía cạnh của chất lượng thể chế được hình thành từ hàng trăm chỉ số thành 

phần khác nhau. Sáu chỉ số thành phần bao gồm: Quyền phát ngôn và trách nhiệm giải 

trình (Voice and Accountability), Ổn định chính trị (Political stability and Absence of 

Violence), Hiệu quả hoạt động của Chính phủ (Government Effectiveness), Chất lượng 

phát luật (Regulatory Policies), Tuân thủ pháp luật (Rule of Law), Kiểm soát tham nhũng 

(Control of corruption). 

Các chỉ số này được tính điểm từ -2.5 (kém) đến 2.5 (tốt). Đây có thể nói là chỉ số 

được xây dựng cẩn trọng và sử dụng rộng rãi nhất để đo lường chất lượng thể chế 

(Maurseth, 2008). Bài nghiên cứu sử dụng trung bình của sáu chỉ số như là một đại diện 

cho chất lượng thể chế tổng thể.  

Bài nghiên cứu tiến hành trên bộ dữ liệu của 61 nền kinh tế gồm 27 nền kinh tế phát 

triển, cùng 34 nền kinh tế mới nổi (EMs) và các nước đang phát triển khác (ODCs); trong 

giai đoạn giai đoạn 2002 – 2019. Nghiên cứu loại trừ các nền kinh tế mà dữ liệu bị hạn 

chế, đặc biệt là dữ liệu về doanh thu phí bảo hiểm. Mô tả chi tiết biến và nguồn dữ liệu 

được trình bày trong Bảng 2.1.  

Bảng 2.1. Đo lường và nguồn dữ liệu 

Biến Đại diện Nguồn 

Tăng trưởng 
Tăng trưởng GPD thực bình quân 

đầu người điều chỉnh PPP 

World Development Indicators 

(WDI) 

Phát triển bảo hiểm 

Tổng doanh thu phí bảo hiểm / 

GDP 

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ / 

GDP 

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân 

thọ / GDP 

Dữ liệu doanh thu phí bảo 

hiểm từ Sigma (Swiss Re 

Institute) 

Dữ liệu GDP từ WDI 

Chất lượng thể chế 

Trung bình 6 chỉ số của 

Worldwide Governance 

Indicators.  

World Bank  

Mức độ đầu tư Tỷ lệ đầu tư trên GDP WDI 

Vốn nhân lực 
Tăng trưởng dân số WDI 

Chỉ số vốn nhân lực Penn World Tables 

Phát triển tài chính Tổng tín dụng tư nhân trên GDP WDI 

Mở cửa thương mại 
Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng 

hóa và dịch vụ trên GDP 
WDI 

Cơ sở hạ tầng  Tỷ lệ dân số sử dụng internet WDI 
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3. Kết quả ước lượng 

3.1. Tác động ngưỡng của môi trường thể chế đến lợi ích tăng trưởng của phát 

triển bảo hiểm 

Phân tích thực nghiệm bắt đầu với một bộ giới hạn các biến kiểm soát, được xác 

định trong các nghiên cứu trước đây là các yếu tố ảnh hưởng tương đối quan trọng đến 

tăng trưởng GDP bình quân đầu ngườ, bao gồm: tốc độ tăng trưởng kỳ liền trước 

(LGROWTH), tỷ lệ đầu tư trên GDP (INV), một đại diện cho vốn nhân lực (chỉ số vốn 

nhân lực – HC), và tăng trưởng dân số (POP). 

Kết quả hồi quy tăng trưởng cơ bản sử dụng các biến kiểm soát này được trình bày 

trong khung đầu tiên của Bảng 3.1. Cột đầu tiên cho thấy kết quả hồi quy OLS với tác 

động quốc gia cố định (FE). Tốc độ tăng trưởng kỳ liền trước, chỉ số vốn nhân lực và tốc 

độ tăng dân số tác động tích cực, có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng. Tuy nhiên, khi 

phương pháp SGMM được sử dụng để kiểm soát vấn đề nội sinh thì chỉ còn tốc độ tăng 

trưởng kỳ liền trước duy trì ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng xuyên 

suốt các kiểm định. Mặc dù vậy, cả bốn biến điều khiển được giữ lại trong tất cả các ước 

lượng của phân tích. FE và SGMM tiếp tục được sử dụng để xây dựng các phân tích tiếp 

theo của bài nghiên cứu. Cả hai kỹ thuật luôn bao gồm biến tác động thời gian (biến giả 

thời gian) để nắm bắt các nhân tố chung tác động đến tăng trưởng ở tất cả các quốc gia, 

kết quả ước lượng của các biến giả này được trình bày khi có yêu cầu.  Với phương pháp 

GMM hệ thống, bài nghiên cứu sử dụng biến công cụ là trễ thứ hai, kiểm định Arellano-

Bond trong tất cả các ước lượng đều chấp nhận giả thiết không có tự tương quan bậc hai. 

Kiểm định Hansen cũng chấp nhận giả thiết các biến công cụ ngoại sinh và mô hình phù 

hợp, thậm chí so với mức ý nghĩa 25% như đề xuất của Roodman (2006). 

Trong phần còn lại của Bảng 3.1, bài nghiên cứu sử dụng thước đo mức độ thâm 

nhập bảo hiểm tổng thể, cụ thể là tỷ lệ tổng doanh thu phí bảo hiểm, bao gồm cả bảo hiểm 

nhân thọ và phi nhân thọ, trên GDP, để xem xét mối quan hệ giữa phát triển bảo hiểm và 

tang tưởng kinh tế. Tác động của phát triển bảo hiểm đến tăng trưởng kinh tế khi chưa có 

sự điều tiết của môi trường thể chế được xem xét ở phần thứ hai của Bảng 3.1. Tương tự 

nhiều các nghiên cứu trước đây, tương quan giữa phát triển bảo hiểm và tăng trưởng là 

yếu và không có ý nghĩa thống kê. Trong phần thứ ba của Bảng 3.1, bài nghiên cứu thực 

hiện tương tác tuyến tính giữa phát triển bảo hiểm và chất lượng thể chế. Với cả ước 

lượng FE lẫn SGMM, hệ số của phát triển bảo hiểm và biến tương tác đều không có ý 

nghĩa thống kê. Mức độ lành mạnh của môi trường thể chế dường như không ảnh hưởng 

theo dạng tuyến tính đối với tương quan giữa bảo hiểm và tăng trưởng.  

Đến phần thứ tư của Bảng 3.1, nghiên cứu bổ sung tương tác của phát triển bảo 

hiểm với bình phương của biến chất lượng thể chế. Hệ số trên biến tương tác, cả tuyến 

tính và bình phương, lúc này có ý nghĩa thống trong cả ước lượng FE và SGMM. Hệ số 

tương tác tuyến tính dương và hệ số tương tác bình phương âm trong cả hai trường hợp, 
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đặc biệt có ý nghĩa thống kê mạnh trong ước lượng SGMM. Điều này cho thấy môi trường 

thể chế lành mạnh hơn dẫn đến một sự cải thiện trong tác động tăng trưởng của phát triển 

bảo hiểm nhưng chỉ đến một mức độ nhất định của chất lượng thể chế. 

Đâu là ngưỡng chất lượng thể chế cần thiết để phát triển bảo hiểm có tác động tăng 

trưởng tích cực và liệu nó có ý nghĩa kinh tế? Có thể tính toán mức độ cần thiết của 

ngưỡng, một mức độ chỉ số chất lượng thể chế nhất định, từ biến tương tác. Hệ số phát 

triển bảo hiểm tổng thể trong trường hợp này mang dạng chữ U ngược khi biến ngưỡng 

tăng. Do đó, có thể tính toán điểm phân cách mà tại đó dấu của nó thay đổi. Dựa trên ước 

lượng SGMM, mức độ ngưỡng dưới, mà dưới ngưỡng này, tác động cận biên của phát 

triển bảo hiểm đến tăng trưởng âm tương ứng với chỉ số chất lượng thể chế tổng thể là 

0.749. Phần dưới mức ngưỡng này ủng hộ Giả thuyết 2 của bài nghiên cứu, cho thấy tác 

động tăng trưởng của phát triển bảo hiểm là tiêu cực trong một môi trường thể chế tương 

đối kém lành mạnh. 

Trên mức ngưỡng dưới này, hệ số tác động của bảo hiểm đến tăng trưởng là dương 

trước khi chuyển qua âm với chỉ số chất lượng thể chế tổng thể trên 1.668. Điều này ủng 

hộ Giả thuyết nghiên cứu số 1 về tác động tích cực của phát triển bảo hiểm đến tăng 

trưởng kinh tế trong nền kinh tế có chất lượng thể chế tốt. Đồng thời phần nào ủng hộ Giả 

thuyết 3 về sự biến mất dần tác động tăng trưởng của phát triển bảo hiểm tại các nền kinh 

tế mà môi trường chể chế đã đạt đến một mức độ đủ tốt nhất định. Ngưỡng trên này giúp 

làm sáng tỏ kết quả từ một số nghiên cứu trước đây khi xem xét vai trò của chất lượng 

thể chế đến tác động tăng trưởng của bảo hiểm với một biến ngưỡng duy nhất, cho kết 

quả không có ý nghĩa thống kê rõ ràng khi các chỉ số chất lượng thể chế vượt qua ngưỡng 

(Lee và cộng sự, 2016).  

Để tham khảo, mức trung vị của chỉ số chất lượng thể chế tổng thể cho các nền kinh 

tế phát triển là 1.247 và trung vị tương ứng cho nhóm EMs và ODCs -0.273 (tính chung 

cho tất cả các quan sát của từng nhóm). Một tỷ lệ lớn các quan sát EMs và ODCs (khoảng 

74%) nằm dưới ngưỡng dưới và có hệ số tác động tổng thể của phát triển bảo hiểm đến 

tăng trưởng âm. Tỷ lệ này với các nền kinh tế phát triển vào chỉ vào khoảng 19%. Tỷ lệ 

các quan sát nằm giữa ngưỡng trên và dưới, đồng thời có hệ số tổng thể của phát triển 

bảo hiểm dương của các nền kinh tế phát triển vào khoảng 62%, trong khi con số tương 

ứng đối với nhóm EMs và ODCs chi ở mức 5%.   
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Bảng 3.1: Tác động của chỉ số Chất lượng thể chế đến mối quan hệ giữa Phát triển bảo hiểm tổng thể và Tăng trưởng 

    [1] Cơ bản  [2] Không tương tác  [3] Tương tác tuyến tính  [4] Tương tác bậc 2 

    FE Sys GMM   FE Sys GMM   FE Sys GMM   FE Sys GMM 

Tăng trưởng năm liền trước 

 0.3562*** 0.4215***  0.3562*** 0.4161***  0.3558*** 0.4240***  0.3452*** 0.4734*** 

 (0.0398) (0.0453)  (0.0396) (0.0400)  (0.0384) (0.0497)  (0.0356) (0.0565) 

Đầu tư / GDP 

 0.0775 -0.0190  0.0775 -0.0188  0.0779 -0.0298  0.0801 -0.0244 

 (0.0533) (0.0877)  (0.0532) (0.0754)  (0.0524) (0.0677)  (0.0524) (0.0578) 

Chỉ số vốn nhân lực 

 2.3313** 3.0283  2.3387** 2.1186  2.3384** 1.4304  2.6664** 0.9396 

 (1.0757) (2.8792)  (1.0479) (3.0315)  (1.0555) (2.1055)  (1.2121) (2.0249) 

Tăng trưởng dân sô 

 1.1460*** 0.5439  1.1462*** 0.6684  1.1548*** 0.4489  1.1381*** 0.0723 

 (0.2426) (0.8214)  (0.2429) (0.7309)  (0.2268) (0.6545)  (0.2213) (0.5991) 

Doanh thu phí bảo hiểm / GDP 

(ISR) 
    

0.0022 0.0178 
 

-0.0670 -0.3342 
 

-0.1187 -0.4946** 

 
    

 
(0.0272) (0.0536) 

 
(0.2720) (0.2293) 

 
(0.2262) (0.2162) 

ISR * Chỉ số chất lượng thể chế        
0.0419 0.1986 

 
0.5659* 0.9567*** 

 
    

 
    

 
(0.1584) (0.1282) 

 
(0.3068) (0.3172) 

ISR * ( Chỉ số chất lượng thể chế )2           
-0.3793** -0.3957** 

 
    

 
    

 
    

 
(0.1763) (0.1816) 

Hệ số chặn  
7.4962** 10.7518 

 
7.5082** 8.2611 

 
7.6243* 7.0470 

 
9.5857** 5.4170 

 
(3.6667) (8.8769) 

 
(3.6174) (9.1071) 

 
(3.8483) (6.5257) 

 
(4.2573) (6.4683) 

Số quan sát  1098 1098  1098 1098  1098 1098  1098 1098 

Adj R-squared 
 

0.5373 

 

 
0.5368 

 

 
0.5365 

 

 
0.5408 

 

AR(2) test p-value 
 

 

0.1715 
 

 

0.1731 
 

 

0.1679 
 

 

0.1705 

Hansen p-value   

 

0.3506   

 

0.6718   

 

0.7870   

 

0.5970 
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3.2. Kiểm định tính vững 

Độ nhạy của kết quả đối với tác động của môi trường thể chế đến tác động tăng 

trưởng của phát triển bảo hiểm được kiểm định theo một số cách sau: Đầu tiên, một bộ 

các biến kiểm soát khác được bổ sung và thực hiện lại các hồi quy trong Bảng 3.1. Bộ 

biến kiểm soát ban đầu gồm tốc độ tăng trưởng kỳ liền trước, tỷ lệ đầu tư trên GDP, chỉ 

số vốn nhân lực và tăng trưởng dân số được giữ lại; đồng thời thêm các biến: mức độ phát 

triển tài chính, mở cửa thương mại và tỷ lệ dân số sử dụng internet (một đại diện cho mức 

độ cơ sở hạ tầng). Kết quả (Phần 2, Bảng 3.2) cho thấy có sự tương đồng khá cao về dấu 

và độ lớn của các hệ số quan tâm. Đồng thời, hệ số của các biến tương tác bậc một và hai 

đều duy trì ý nghĩa thống kê cao.  

Tiếp theo, nghiên cứu sử dụng các đo lường thay thế của phát triển bảo hiểm, cụ 

thể là mức độ thâp nhập của bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Kết quả ước 

lượng khi đo lường phát triển bảo hiểm bằng tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ / GDP 

và doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ / GDP với kỹ thuật SGMM lần lượt được trình bày 

trong Phần ba và bốn của Bảng 3.2. Trong ước lượng với biến tương tác bình phương, 

với cả hai đo lường thay thế, hệ số ước lượng trên biến tương tác có cùng dấu như ước 

lượng ban đầu với ý nghĩa thống kê mạnh.   

Trong tất cả các ước lượng, hệ số tương tác tuyến tính của chất lượng thể chế đối 

với phát triển bảo hiểm dương và hệ số tương tác bình phương âm cho thấy hệ số tác động 

tăng trưởng biên tổng thể của phát triển bảo hiểm đều mang dạng chữ U ngược khi biến 

ngưỡng tăng. Kết quả này tiếp tục xác nhận môi trường thể chế lành mạnh hơn dẫn đến 

một sự cải thiện trong tác động tăng trưởng của phát triển bảo hiểm nhưng chỉ đến một 

mức độ nhất định của chất lượng thể chế. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế mà môi trường 

thể kém lành mạnh, dưới mức ngưỡng cần thiết, mối quan hệ giữa phát triển bảo hiểm và 

tăng trưởng là tiêu cực.  
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Bảng 3.2: Kiểm định tính vững đối với đối với biến kiểm soát và đo lường phát 

triển bảo hiểm – Ước lượng SGMM 

  
  [1] Ban đầu 

 [2] Bổ sung biến 

kiểm soát 
  

[3] Bảo hiểm nhân 

thọ 

 [4] Bảo hiểm phi 

nhân thọ 

Tăng trưởng năm 

liền trước 

 0.4734***  0.4061***  0.4641***  0.4284*** 

 (0.0565)  (0.0478)  (0.0368)  (0.0396) 

Đầu tư / GDP 

 -0.0244  -0.0448  -0.0064  0.0246 

 (0.0578)  (0.0628)  (0.0871)  (0.0675) 

Chỉ số vốn nhân lực 

 0.9396  1.9028  2.6106  3.7562* 

 (2.0249)  (1.9976)  (2.2963)  (2.1702) 

Tăng trưởng dân sô 

 0.0723  0.8498  0.3800  0.2918 

 (0.5991)  (0.5794)  (0.6250)  (0.5464) 

Doanh thu phí bảo 

hiểm / GDP (ISR) 
 

-0.4946**  -0.5634** 
 

-0.6197  -0.0688 

 
(0.2162)  (0.2691) 

 
(0.5882)  (0.5628) 

ISR * Chỉ số chất 

lượng thể chế 
 

0.9567***  1.0271*** 
 

1.4346**  1.0721** 

 
(0.3172)  (0.3816) 

 
(0.6158)  (0.5076) 

ISR * ( Chỉ số chất 

lượng thể chế )2 
 

-0.3957**  -0.4197** 
 

-0.6218**  -0.5533*** 

 
(0.1816)  (0.2009) 

 
(0.2785)  (0.1998) 

Tín dụng tư 

nhân/GDP   

 -0.0114 

 

   

    (0.0133)     

Độ mở thương mại    0.0116**     

    (0.0044)     

Tỷ lệ dân số sử 

dụng Internet   

 -0.0344* 

 

   

    (0.0203)     

Hệ số chặn  
5.4170  9.8687*  9.1954  11.3322* 

 
(6.4683)  (5.6887)  (7.7363)  (6.6283) 

Số quan sát  1098  1098  1098  1098 

AR(2) test p-value 
 

0.1705  0.1681 
 

0.1816  0.1672 

Hansen p-value   0.5970  0.6494   0.6895  0.4553 

Ghi chú: Tất cả ước lượng bao gồm tác động thời kỳ (không trình bày). Sai số chuẩn trong ngoặc 

đơn. Các ký hiệu *, **, *** cho thấy mức ý nghĩa 10%, 5% và 1% tương ứng.  
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4. Kết luận 

Nghiên cứu này xem xét vài trò của môi trường thể chế đến mối quan hệ giữa phát 

triển bảo hiểm và tăng trưởng kinh tế với một lượng lớn các nền kinh tế trong mẫu và 

tương tác phi tuyến được xem xét. Kết quả cho thấy, tồn tại các mức ngưỡng của chất 

lượng thể chế là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến mối quan hệ giữa phát triển bảo hiểm 

và tăng trưởng. Các nền kinh tế cần đạt được một môi trường thể chế đủ lành mạnh trước 

khi có thể thu được lợi ích tăng trưởng từ phát triển bảo hiểm. Một môi trường thể chế 

kém lành mạnh (dưới mức ngưỡng ban đầu) có thể ngăn cản lợi ích tăng trưởng từ phát 

triển bảo hiểm, thậm chí tạo ra tác động tiêu cực. Điều này đặt ra yêu cầu quan trọng đối 

với các nhà hoạch định chính sách trong việc tập trung cải thiện môi trường thể chế trước 

khi hoặc song song với các chính sách phát triển bảo hiểm. Yêu cầu này đặc biệt cấp thiết 

với các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển khác khi, với các đo lường trong 

bài nghiên cứu, đa số các quốc gia này còn nằm dưới hoặc cách rất xa so với mức ngưỡng 

chất lượng thể chế yêu cầu.  
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 PHỤ LỤC: Danh sách các nước trong mẫu nghiên cứu 

Các nền kinh tế phát triển 

 

Các nền kinh tế mới nổi và các nước đang 

phát triển khác 

Australia 

Austria 

Cyprus 

Czech 

Denmark 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hong 

Kong 

Israel 

Italy 

Japan 

Korea 

Luxembourg 

Macao  

Netherlands 

Nigeria 

Norway 

Singapore 

Slovak  

Slovenia 

Spain 

Sweden 

United 

Kingdom 

United States 

Uruguay 

 

Algeria 

Bangladesh 

Brazil 

Bulgaria 

Chile 

China 

Colombia 

Costa Rica 

Croatia 

Dominican 

Ecuador 

Egypt 

Guatemala 

Hungary 

India 

Indonesia 

Jordan 

Kenya  

Malaysia 

Mexico 

Morocco 

Pakistan 

Panama 

Peru 

Philippines 

Poland 

Romania 

Russia 

South Africa 

Sri Lanka 

Thailand 

Turkey 

Ukraine 

Vietnam 
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ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NỘI BỘ CHO VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO PHÍ 

BẢO HIỂM CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA 

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 

PROPOSE AN INTERNAL MODEL FOR MEASURING THE 

PREMIUM RISK WHEN DETERMINING THE SOLVENCY OF  

NON-LIFE INSURANCE COMPANY 

 

Nguyễn Thị Liên Hoa1*, Bùi Thị Tường Vy2 
1 Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 
2 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu (GIC) 

*Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa 

(ĐTDĐ: 0903878807; Email: hoatcdn@ueh.edu.vn) 

Tóm tắt  

Bài viết tiến hành phân tích thực trạng về ảnh hưởng của rủi ro phí bảo hiểm, sự không 

phù hợp của mô hình tỷ lệ cố định cho việc xác định khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam và nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi 

phương pháp xác định khả năng thanh toán của các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam. 

Nhằm khắc phục các hạn chế về phương pháp hiện tại chúng tôi đề xuất một mô hình nội 

bộ cho việc đo lường rủi ro phí bảo hiểm cho việc đánh giá khả năng thanh toán của doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Mô hình đề xuất dựa trên dữ liệu khiếu nại trong 

quá khứ của từng công ty bảo hiểm để dự báo và đo lường rủi ro phí bảo hiểm dựa trên 

phân phối xác suất tổng khiếu nại dự kiến và xác định sự thiếu hụt hoặc thặng dư so với 

phí bảo hiểm cần thiết sau đó điều chỉnh vốn yêu cầu cho khả năng thanh toán.  

Abstract  

The article analyzes the reality about the effect of premium risk, the mismatch of the 

standard model for determining the solvency of non-life insurers in Vietnam and 

emphasizes the need to change the method of determining the solvency of insurance 

company in Vietnam. In order to overcome the current methodological restrictions, we 

would like to propose an internal model for measuring the premium risk when 

determining the solvency of Vietnamese non-life insurance company. The proposed 

model is to forecast and measure premium risk with a the claims probability distribution 

of expected total claims based on historical claims data of each insurance company and 

identify the shortfall or the surplus in real compared to needed premiums, and then 

adjusting the resulting capital requirement for solvency. 

Từ khóa: Rủi ro phí bảo hiểm, Khả năng thanh toán, Mô hình nội bộ  

Keywords: Premium risk, Solvency, Internal model 
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1. Giới thiệu 

Khác với rủi ro của các ngành kinh doanh thông thường, hầu hết các doanh nghiệp 

sẽ tìm cách phòng tránh và chuyển giao rủi ro bằng cách đa dạng hóa rủi ro, hoạt động 

của công ty bảo hiểm lại là gánh chịu hoặc nhận lấy rủi ro của người được bảo hiểm bằng 

việc lấy một khoản phí bảo hiểm như là chi phí cho dịch vụ bảo hiểm. Khi hợp đồng bảo 

hiểm được ký kết, tại bất kỳ thời điểm nào sự kiện bảo hiểm đều có thể xảy ra. Việc các 

doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phá sản hoặc gặp khủng hoảng về tài chính không có 

khả năng chi trả cho khách hàng không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân mà có thể ảnh 

hưởng đến cả một nền kinh tế. Sự phá sản của các DNBH có thể làm giảm sự ổn định tài 

chính. Do đó, sự đảm bảo về tài chính để có khả năng chi trả bồi thường cũng như là mối 

quan tâm hàng đầu của cơ quan nhà nước, các cổ đông – nhà đầu tư cũng như người được 

bảo hiểm. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo (DNBH) được đánh giá là khả năng 

chi trả các khoản nợ (ở đây là các khoản trả tiền bảo hiểm) xảy ra trong tương lai bởi vì 

chức năng chính của bảo hiểm là bảo vệ cho các rủi ro không biết trước trong tương lai. 

Vì vậy, khả năng thanh toán được đánh giá dựa trên các rủi ro mà doanh nghiệp bảo hiểm 

sẽ gặp phải trong tương lai nên các DNBH được yêu cầu xác định lượng vốn cần thiết tại 

thời điểm cuối năm tài chính hay còn gọi là biên khả năng thanh toán (the required 

solvency margin).  

Trong những năm gần đây, hoạt động của các DNBH tại Việt Nam tồn tại nhiều các 

hạn chế nhất định như quy mô thị trường còn nhỏ, vốn kinh doanh của các DNBH còn 

hạn chế, hoạt động đầu tư và quản lý vốn còn tiềm tàng nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, do sức 

ép cạnh tranh, các doanh nghiệp giành giật khách hàng bằng cách hạ phí hoặc tăng chi 

phí khai thác để chi trả hoa hồng cho đại lý hoặc nhân viên kinh doanh, phí bảo hiểm thu 

được không tương xứng với mức trách nhiệm bảo hiểm dẫn đến việc trích lập dự phòng 

cho phần trách nhiệm bảo hiểm trong các năm sau không đủ chi trả những khiếu nại xảy 

ra trong năm sau làm cho công ty bảo hiểm không có đủ nguồn tài chính cho việc chi trả 

bồi thường gây ra tình trạng mất khả năng thanh toán. Rủi ro phí bảo hiểm (premium risk) 

đề cập đến khả năng thiếu phí bảo hiểm để bồi thường cho các khiếu nại phát sinh trong 

và sau khoảng thời gian xác định khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm. Nhiều nghiên 

cứu cho thấy phí bảo hiểm chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất khả năng 

thanh toán của các công ty bảo hiểm (Anderson & Formisano, 1988; Sharma và cộng sự, 

2002; A.M. Best, 2004; Dibra & Leadbetter, 2007).  

Kể từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã kế 

thừa phương pháp đánh giá biên khả năng thanh toán từ các nước phát triển bằng cách sử 

dụng mô hình tỷ lệ cố định (mô hình chuẩn theo Solvency I). Tuy nhiên, từ sau cuộc khủng 

hoảng tài chính 2008, nhận thấy mô hình tỷ lệ cố định còn nhiều thiếu sót nên từ năm 2016 

các công ty bảo hiểm ở Liên minh châu Âu (EU) đã chuyển đổi thành Solvency II áp dụng 

thêm mô hình nội bộ để đo lường rủi ro toàn diện đối với từng công ty bảo hiểm. Solvency 
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II có cách tiếp cận quản lý rủi ro toàn diện thay vì xem xét các rủi ro riêng lẻ. Nhiều quốc 

gia trên thế giới đã bắt đầu tiến trình thực hiện các phương pháp dựa trên cơ sở rủi ro để 

tính toán biên khả năng thanh toán.  Mô hình nội bộ có thể xem xét toàn bộ rủi ro tổng thể 

hoặc một phần rủi ro. Sự khác biệt đáng kể nhất giữa mô hình nội bộ và mô hình chuẩn là 

việc sử dụng nhiều hơn các kỹ thuật mang tính chất ngẫu nhiên để định lượng rủi ro và 

việc sử dụng dữ liệu của chính công ty đó để đánh giá các tham số cần thiết và quan tâm 

của rủi ro riêng cho từng doanh nghiệp (Jovović & Stanojević, 2016). 

Từ các vấn đề trên, mục tiêu của bài viết này sẽ phân tích ảnh hưởng rủi ro phí bảo 

hiểm đến khả năng thanh toán và đề xuất một mô hình nội bộ cho việc tính toán vốn cần 

thiết cho rủi ro phí bảo hiểm khi xác định khả năng thanh toán của DNBH phi nhân thọ 

tại Việt Nam.  

Bài viết sẽ hướng đến giải quyết một số vấn đề cụ thể như sau: 

 Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của DNBH phi nhân thọ Việt Nam. 

 Mối quan hệ của rủi ro phí bảo hiểm đối với khả năng thanh toán của DNBH phi 

nhân thọ. 

 Hạn chế của phương pháp xác định khả năng thanh toán của DNBH phi nhân thọ 

tại Việt Nam hiện nay 

 Đề xuất mô hình nội bộ cho việc tính toán vốn cần thiết cho rủi ro phí bảo hiểm 

khi xác định khả năng thanh toán của DNBH phi nhân thọ tại Việt Nam.  

2. Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam  

Trong 10 năm trở lại đây từ năm 2011 đến 2019, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP) luôn cao hơn 5% và đặc biệt cao nhất 7.08% vào năm 2018 cùng với đó việc 

ký kết các hiệp định thương mại tự do đã thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước đổ mạnh 

vào nền kinh tế tạo sự tăng trưởng cho các khối ngành công nghiệp và dịch vụ trong đó 

có thị trường tài chính gồm ngân hàng và bảo hiểm. Với kỳ vọng nhu cầu tăng cao do cơ 

cấu dân số trẻ và tỷ lệ bảo hiểm phi nhân thọ/GDP của Việt Nam đang ở mức thấp (mức 

độ thâm nhập của bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay mới chỉ đạt 2,44% so với GDP, thấp 

hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á (3,55%), châu Á (5,37%) và mức 

trung bình thế giới (6,3%)). Phí bảo hiểm phi nhân thọ/ người cũng ở mức thấp (chỉ 21 

USD/ người so với 70 USD/người ở thị trường các nước đang phát triển). Trong hơn 20 

năm xây dựng và phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi về 

mặt quy mô, số lượng, tổng tài sản, vốn, sản phẩm,.. để phù hợp với tình hình phát triển 

và hội nhập, đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, các DNBH 

hoạt động an toàn, hiệu quả, năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện, các sản phẩm 

và chất lượng dịch vụ được tăng cường ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người 

tham gia bảo hiểm.  
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Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cũng có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong 

các năm gần đây. Với một quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định như 

Việt Nam, thị trường bảo hiểm sẽ có xu hướng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thị trường 

bảo hiểm Việt Nam bắt đầu từ 2000, muộn hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới. 

Do đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là một thị trường tiềm năng.  

 

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 

Hình 2.1. Doanh thu và tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường bảo hiểm phi 

nhân thọ từ năm 2011 – 2019 (Đơn vị tính: tỷ đồng) 

Nhìn chung cùng với sự phát triển kinh tế, ngành bảo hiểm cũng tăng trưởng, doanh 

thu phí bảo hiểm tăng đều qua các năm. Theo số liệu thống kê của Cục quản lý giám sát 

bảo hiểm, đến năm 2019 tổng doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đạt 52.482 tỷ 

đồng tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với tăng trưởng GDP, tăng 12,53% so với năm 2018. 

Phần lớn doanh thu tập trung vào các doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt (19.29%), 

PVI (13.67%), PTI (10.67%), Bảo Minh (7,26%), PJICO (5,75%).  Việt Nam có thị 

trường phi nhân thọ tăng trưởng vào hàng cao nhất ở Đông Nam Á. Sự tăng trưởng của 

thị trường bảo hiểm chủ yếu là nhờ vào tăng trưởng kinh tế mạnh, người dân ngày càng 

quan tâm đến chất lượng cuộc sống, và những thay đổi tích cực của chính sách pháp lý 

chẳng hạn như các loại hình bảo hiểm bắt buộc.  

 

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 

Hình 2.2 Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ năm 2018 và 2019 
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Về tốc độ tăng trưởng doanh thu đối với từng nghiệp vụ bảo hiểm cũng có những 

sự chuyển biến theo một hướng khác qua các năm. Trước đây, khi thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ đang trong thời gian định hình thì các sản phẩm bảo hiểm truyền thống như 

bảo hiểm tài sản, xe cơ giới và con người luôn có tốc độ tăng trưởng cao. Nhưng trong 

những năm gần đây, cùng với sự đi lên của thị trường tài chính, các loại hình bảo hiểm 

liên quan đến các rủi ro tín dụng có tốc độ tăng trưởng cao. Đáng chú ý là những động 

lực tăng trưởng chính – loại hình bảo hiểm sức khỏe và xe cơ giới – đã có sự phát triển 

mạnh trong 10 năm qua, với tốc độ tăng trưởng trung bình 27% và 18%. Năm 2018, bảo 

hiểm xe cơ giới và bảo hiểm tai nạn cá nhân và sức khỏe là 2 nghiệp vụ chiếm tỷ trọng 

cao nhất trong tổng doanh thu phí.  

Bảng 2.1. Tỷ lệ tổn thất của các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường 

Việt Nam từ năm 2014 -2019 

Nghiệp vụ bảo hiểm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BH sức khỏe 39.41% 35.28% 32.39% 29.43% 29.21% 30.72% 

BH tài sản và BH thiệt hại 33.87% 48.23% 23.55% 26.62% 41.67% 40.06% 

BH hàng hóa vận chuyển 22.70% 32.14% 22.77% 30.42% 24.02% 25.71% 

BH hàng không 17.75% 16.57% 28.41% 16.43% 80.19% 42.61% 

BH xe cơ giới 45.23% 44.16% 47.91% 54.85% 57.54% 54.10% 

BH cháy nổ 57.03% 67.05% 38.96% 35.77% 37.54% 31.20% 

BH thân tàu và TNDS chủ tàu 50.88% 46.34% 33.11% 52.27% 73.77% 54.29% 

BH trách nhiệm 12.26% 12.86% 11.33% 14.42% 14.19% 10.94% 

BH tín dụng và rủi ro tài chính 15.30% 31.43% 9.05% 36.39% 6.82% 7.86% 

BH thiệt hại kinh doanh 24.01% 4.97% 7.72% 14.31% 16.43% 18.17% 

BH nông nghiệp  219.96% 16.26% 18.30% 3.91% 184.31% 27.12% 

Tổng 39.58% 42.74% 35.32% 38.38% 42.33% 39.17% 

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 

Tỷ lệ tổn thất của các nghiệp vụ đều có xu hướng gia tăng qua các năm, trong đó 

nghiệp vụ xe cơ giới có tỷ lệ tổn thất trung bình trên 50%. Một trong các nguyên nhân 

dẫn đến tỷ lệ bồi thường cao của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là do tổn thất nặng nề bởi 

các cơn bão và các trận lụt lớn, ngoài ra, do tốc độ gia tăng mạnh các phương tiện giao 

thông tại các thành phố lớn nhưng chất lượng hạ tầng giao thông chưa phát triển đồng bộ 

và ý thức của người tham gia giao thông còn kém nên số vụ tai nạn giao thông gia tăng.  

Tổn thất liên tục gia tăng về cả tần suất và mức độ nghiêm trọng của khiếu nại, không 

chỉ đối với các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thân tàu mà còn với cả nghiệp vụ kỹ thuật – 

được xem là nghiệp vụ có tỷ lệ tốn thất tốt. Nguy cơ tổn thất do thiên tai cũng gia tăng với 

mức độ tích tụ rủi ro cao trong giai đoạn hiện nay do tình hình khi hậu bất thường. 
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Bảng 2.2 Tỷ lệ tổn thất của các DNBH phi nhân thọ từ năm 2011 – 2019 

DN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chubb 14.66% 33.64% 35.40% 23.55% 6.63% 9.58% 6.03% 9.75% 6.80% 

AIG 27.75% 29.14% 14.13% 31.61% 36.20% 31.26% 27.16% 18.55% 10.54% 

Bảo Long 54.14% 41.66% 13.30% 29.92% 27.76% 31.35% 37.17% 42.68% 38.27% 

Bảo Minh 72.05% 52.45% 67.29% 42.65% 49.64% 43.32% 41.94% 43.73% 37.54% 

VBI 57.70% 23.41% 34.44% 27.90% 26.18% 22.94% 33.71% 31.31% 34.21% 

ABIC 38.46% 34.25% 13.74% 27.62% 22.90% 22.09% 27.16% 24.01% 22.10% 

Phú Hưng 38.63% 2.35% 5.17% 167.96% 82.62% 62.22% 82.04% 74.59% 61.01% 

Bảo Việt 49.75% 46.64% 42.33% 52.35% 48.36% 45.14% 45.84% 55.02% 63.48% 

BIC 56.65% 37.95% 31.07% 31.06% 34.68% 34.89% 42.96% 42.82% 40.92% 

Cathay 3.53% 14.82% 6.44% 110.08% 119.56% 54.96% 29.16% 34.80% 33.18% 

AAA 45.84% 44.75% 83.53% 25.58% 24.33% 30.23% 26.98% 29.24% 26.01% 

UIC 43.31% 24.20% 24.05% 31.37% 88.94% 26.80% 66.22% 57.08% 29.39% 

Fubon 18.64% 81.47% 199.34% 139.22% 130.60% 72.42% 22.57% 21.53% 26.90% 

Groupama 11.72% 32.68% 13.18% 18.50% 25.07% 30.39% 48.82% 1.10% 0.00% 

VNI 39.82% 33.87% 8.68% 29.79% 27.99% 19.78% 27.56% 31.30% 36.89% 

BHV 28.14% 52.88% 20.60% 31.88% 28.46% 22.94% 31.80% 72.80% 46.88% 
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DN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liberty 55.83% 64.46% 6.10% 53.61% 57.89% 46.22% 48.12% 43.31% 36.47% 

MIC 42.58% 35.26% 30.13% 25.71% 25.92% 22.63% 29.51% 33.11% 26.75% 

MSIG 21.58% 25.07% 223.14% 68.91% 82.27% 27.52% 35.50% 76.73% 44.74% 

PJICO 42.67% 47.12% 24.43% 38.41% 42.40% 41.41% 51.34% 46.22% 42.55% 

PTI 47.26% 33.58% 20.62% 35.50% 31.66% 38.84% 49.79% 39.45% 35.59% 

PVI 22.04% 24.22% 11.22% 29.72% 48.78% 38.53% 40.06% 55.71% 45.26% 

QBE 16.08% 92.30% 58.69% 22.32% 19.58% 11.76% 10.50% 30.60% 34.80% 

SVI 24.63% 18.69% 88.12% 23.12% 36.35% 25.68% 22.86% 10.83% 13.96% 

BSH 33.59% 38.17% 24.29% 23.20% 43.21% 33.56% 36.04% 46.15% 34.11% 

XTI 21.27% 31.65% 567.71% 41.37% 26.60% 31.18% 36.33% 35.38% 31.08% 

GIC 27.67% 41.03% 15.48% 59.73% 46.67% 31.64% 22.12% 20.56% 16.18% 

BVTM 49.52% 32.15% 261.01% 106.23% 70.31% 25.49% 48.89% 39.60% 25.37% 

VASS 30.91% 50.43% 27.70% 13.12% 5.67% 3.57% 3.98% 4.00% 3.57% 

Tổng/Total 42.33% 38.99% 34.05% 39.58% 42.73% 35.30% 38.38% 42.18% 39.17% 

Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 
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Nhìn chung tình hình tỷ lệ tổn thất của các DNBH đều dưới 100%. Tuy nhiên, vẫn 

có một số DNBH có tỷ lệ tổn thất tăng đột biến như Phú Hưng năm 2014 với tỷ lệ tổn 

thất cao lên đến 167%; Cathay năm 2014 và 2015 với tỷ lệ tổn thất khoảng 110% - 120%; 

Fubon 3 năm liên tiếp từ năm 2013 – 2015 tỷ lệ tổn thất khoảng 120 – 140%; MSIG năm 

2013 với tỷ lệ tổn thất 223%; BVTM năm 2013 là 261% và năm 2014 là 106%; riêng XTI 

tỷ lệ tổn thất cao nhất thị trường bảo hiểm trên 500%. 

Các rủi ro tác động đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 

Sự cạnh tranh được thể hiện thông qua cạnh tranh về giá cả (phí bảo hiểm) ngày 

càng gay gắt, cụ thể: cạnh tranh về kênh phân phối, đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm 

theo nhu cầu của khách hàng. Cạnh tranh trong nội bộ ngành bảo hiểm là yếu tố ảnh 

hưởng lớn nhất đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Các công ty 

bảo hiểm tìm mọi cách giảm phí, tăng chi phí khai thác và hoa hồng kinh doanh để giữ 

thị phần và giữ chân khách hàng thông qua biện pháp giảm phí bảo hiểm so với đối thủ 

cạnh tranh để thu hút khách hàng mới từ DNBH khác.  

Chất lượng nguồn nhân lực và quản trị doanh nghiệp, tình hình trục lợi phí bảo 

hiểm ngày càng nhiều hơn và tinh vi hơn..   

Rủi ro về quản lý tài chính của các DNBH cũng tồn tại rất nhiều vấn đề do thị 

trường bảo hiểm còn non trẻ và chỉ có thời gian hoạt động khoảng 20 năm. Trong quá 

trình hoạt động kinh doanh, các DNBH phi nhân thọ luôn phải duy trì mức vốn chủ sở 

hữu tối thiểu, không thấp hơn mức vốn pháp định là 300 tỷ đồng (Khoản 1 Điều 10 Nghị 

định số 73/2016/NĐ-CP về vốn pháp định đối với DNBH phi nhân thọ và Khoản 2 Điều 

50 quy định Nghị định số 73/2016/NĐ-CP về quản lý vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

bảo hiểm không thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Điều 10 của Nghị định này). 

Đây là mức vốn tối thiểu mà các DNBH phi nhân thọ phải duy trì trong suốt quá trình 

hoạt động và là nguồn vốn cơ bản của doanh nghiệp để đảm bảo cho các rủi ro trong kinh 

doanh bảo hiểm, đảm bảo cam kết với khách hàng tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, trong 

giai đoạn 2010-2017, theo PVI Re thống kê còn có một số DNBH phi nhân thọ đã đi vào 

hoạt động khi chưa góp vốn điều lệ đủ bằng vốn pháp định, hoặc thực hiện chưa nghiêm 

túc quy định tăng vốn điều lệ.  

Về biên khả năng thanh toán: Biên khả năng thanh toán của DNBH phi nhân thọ là 

phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả tại thời điểm tính biên khả 

năng thanh toán. DNBH luôn phải duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm. DNBH được coi là có đủ khả năng thanh toán khi đã trích lập 

đầy đủ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và có biên khả năng thanh toán không thấp hơn biên 

khả năng thanh toán tối thiểu.  

Về trích lập dự phòng nghiệp vụ: Dự phòng nghiệp vụ là khoản dự trữ liên quan 

đến việc đám bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các trách nhiệm được giao kết trong 
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hợp đồng bảo hiểm. Việc trích lập đúng, đủ dự phòng nghiệp vụ là yếu tố để đảm bảo khả 

năng thanh toán của DNBH. Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng nghiệp vụ của các DNBH 

hiện nay còn tồn tại một số hạn chế như: trích lập chưa đủ dự phòng, sử dụng sai quỹ dự 

phòng, cách trích lập dự phòng không đồng nhất giữa các DNBH,... 

Về hoạt động đầu tư: Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chiếm tỷ trọng chủ yếu trong 

lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm, thậm chí hoạt động đầu tư còn bù lỗ cho hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm. Việc đầu tư ở các DNBH vẫn còn nhiều sai phạm và rủi ro 

trong hoạt động đầu tư: lựa chọn các tổ chức tín dụng có nguy cơ tiềm ẩn nhiều rủi ro, 

phân bổ nguồn đầu tư không rõ ràng và phù hợp nên có thể không đáp ứng được tính 

thanh khoản cần thiết và chưa có bộ phận đầu tư chuyên nghiệp.  

3. Hạn chế của phương pháp xác định khả năng thanh toán của các doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 

Theo quy định của Bộ Tài chính, doanh nghiệp được coi là là có đủ khả năng thanh 

toán khi đã trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và có biên khả năng thanh toán 

không thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu. Biên khả năng thanh toán được tính 

toán trên cơ sở phí bảo hiểm như sau: Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp 

kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là số lớn hơn của một trong hai kết quả tính toán sau: 

25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán;12,5% 

của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh 

toán. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là phần chênh lệch giữa 

giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại thời điểm tính biên 

khả năng thanh toán. Các tài sản tính biên cần phải là tài sản có tính thanh khoản, do đó 

các tài sản sẽ bị loại trừ một phần hoặc toàn bộ giá trị khi tính biên theo quy định của Bộ 

Tài chính (xem phụ lục 2 trích dẫn Khoản mục 2.2 điều 20 của Thông tư 50/2017 hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của chính phủ quy định về tính thanh khoản 

của các tài sản được tính biên khả năng thanh toán) 

 Hạn chế của phương pháp tính biên khả năng thanh toán theo phương pháp mô 

hình chuẩn 

 Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam hiện nay nhìn 

chung đang đáp ứng biên khả năng thanh toán, dự phòng nghiệp vụ và chưa phải 

đối mặt với các rủi ro biến động lớn. Nguyên nhân là do thị trường phi nhân thọ 

còn chưa phát triển mạnh, đồng thời các sản phẩm hiện tại chỉ đang là các sản 

phẩm truyền thống nên mức độ an toàn về khả năng thanh toán còn được đảm 

bảo. Tuy nhiên, trong thời gian tới tiềm năng phát triển của thị trường bảo hiểm 

phi nhân thọ Việt Nam còn lớn do Việt Nam đang trong bước đường hội nhập 

kinh tế, sự gia tăng của các nguồn vốn đầu tư nước ngoài nên các rủi ro về biến 

động tổn thất sẽ gia tăng. 
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 Phương pháp tính biên khả năng thanh toán theo phương pháp mô hình chuẩn 

đang áp dụng tại Việt Nam có một số hạn chế sau: 

 Chưa bao quát được rủi ro nghiệp vụ bảo hiểm (hay còn gọi là rủi ro đánh giá, 

khai thác dịch vụ bảo hiểm). Cách tính toán tiến hành trên toàn bộ lượng phí bảo 

hiểm giữ lại không tính đến mức độ rủi ro đặc thù của nghiệp vụ này hay nghiệp 

vụ khác, cũng không xem xét đến mức phí mà nhà bảo hiểm đưa ra đã hợp lý 

chưa. Nếu một doanh nghiệp bảo hiểm định phí thấp thì về mức tối thiểu theo 

yêu cầu về biên khả năng thanh toán tối thiểu của họ cũng thấp đi trong khi mức 

độ rủi ro bảo hiểm đó lại tăng lên.  

 Hạn chế trong cách tính phí: Với việc áp dụng một tỷ lệ cố định trên doanh thu 

phí bảo hiểm hoặc doanh thu phí giữ lại quá thấp có nguy cơ không đảm bảo rủi 

ro phí bảo hiểm hoặc các rủi ro bất ngờ mà doanh nghiệp bảo hiểm phải phi nhân 

thọ phải sẽ gặp phải. Phí bảo hiểm lại còn được xác định bằng việc ước tính dựa 

trên các rủi ro dự kiến nên tồn tại tính không chắc chắn và sự biến động. Sự biến 

động là rủi ro của các biến động ngẫu nhiên về tần suất và mức độ nghiêm trọng 

của các khiếu nại tiềm ẩn. Sự không chắc chắn là rủi ro mà các mô hình được sử 

dụng tính toán phí bảo hiểm không chính xác và đầy đủ như phân phối xác suất 

không chính xác hoặc các tham số trong mô hình sai. Rủi ro tham số tồn tại vì 

số liệu quan sát dựa trên ước tính bị hạn chế vì thời gian quan sát quá ngắn, sự 

biến động của các quan sát, khoảng thời gian dùng để quan sát không còn phù 

hợp.  

 Các yếu tố rủi ro nghiệp vụ cũng sẽ tác động đến sự không chắc chắn và biến 

động của phí bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro thông qua các 

hợp đồng bảo hiểm thì việc phí bảo hiểm sẽ tương ứng với từng dòng bảo hiểm 

cụ thể và phí bảo hiểm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy trình cụ thể trong việc 

khai thác dịch vụ bảo hiểm, chẳng hạn như: rủi ro về quy trình khai thác – rủi ro 

gặp phải do tổn thất tài chính liên quan đến việc lựa chọn, đánh giá và chấp nhận 

bảo hiểm; rủi ro về định phí – rủi ro thu phí bảo hiểm không đủ để chi trả các 

nghĩa vụ trong tương lai; rủi ro có nhiều khiếu nại xảy ra hơn gây ra các tình 

huống bất lợi hơn dự kiến; rủi ro về dự phòng không phù hợp,…  

 Hạn chế trong xác định biên thanh toán tối thiểu. Có thể nói, chỉ tiêu biên khả 

năng thanh toán tối thiểu quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ. Biên khả năng thanh toán tối thiểu được xác định một cách hợp lý sẽ 

giúp cho doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các hoạt động kinh doanh trong đó 

có hoạt động đầu tư một cách có hiệu quả. Chỉ số để tính biên khả năng thanh 

toán tối thiểu dựa trên phí bảo hiểm cũng được cố định bằng một tỷ lệ qua các 

năm kể từ lúc thành lập thị trường và không phụ thuộc vào phân bổ xác suất của 

các đại lượng ngẫu nhiên là các khoản bồi thường phải chi trả sau đó. Cùng với 
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sự phát triển của nền kinh tế và thị trường bảo hiểm nói riêng, các rủi ro để tính 

toán và xác định chỉ số cũng thay đổi do quy mô và rủi ro của thị trường đã thay 

đổi. Đồng thời, chỉ số đó cũng không phản ánh các rủi ro của từng doanh nghiệp 

cụ thể. Việc áp dụng biên khả năng thanh toán theo mô hình tỷ lệ cố định có thể 

tạo ra kết quả không phù hợp với rủi ro của các doanh nghiệp bảo hiểm và khả 

năng không đảm bảo đủ nguồn tài chính cho doanh nghiệp trong điều kiện bất 

lợi xảy ra.  

Hiện nay, các cơ quan quản lý chính sách bảo hiểm ở châu Âu đã phát triển một 

chính sách quản lý giám sát Solvency II có hiệu lực vào năm 2016 để thay thế cho 

Solvency I (1970) cho toàn thị trường châu Âu. Solvency II (SII) là một hệ thống dựa trên 

các kịch bản xem xét các tham số rủi ro trong các tình huống căng thẳng được xác định 

trước và được hiệu chỉnh dựa trên dữ liệu của các công ty bảo hiểm khác nhau từ các quốc 

gia ở châu Âu. Solvency II có các tiếp cận quản lý rủi ro toàn diện thay vì xem xét các rủi 

ro riêng lẻ. Do đó, nó tập trung rất nhiều vào quy trình quản lý rủi ro và xem xét các mối 

tương quan của các rủi ro mà công ty phải đối mặt. Nó được thiết kế để thực hiện cả việc 

đánh giá cả về định tính cũng như định lượng về khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

bảo hiểm. Solvency II (SII) dựa trên các nguyên tắc kinh tế học để đánh giá tài sản và nợ 

của doanh nghiệp bảo hiểm để xác định yêu cầu vốn dựa trên rủi ro của doanh nghiệp bảo 

hiểm. SII bao gồm các mô-đun rủi ro thị trường (market risk), rủi ro vỡ nợ (default risk), 

rủi ro bảo hiểm nhân thọ (life risk), rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ (non – life risk), rủi ro 

bảo hiểm sức khỏe (health risk) và rủi ro hoạt động (operational risk). Rủi ro thị trường 

kết hợp sáu yếu tố rủi ro (lãi suất, vốn chủ sở hữu, tài sản, chênh lệch giá (spread), tiền tệ 

và mức độ tập trung (concentration) cung cấp các thông số hiệu chỉnh cho các kịch bản 

căng thẳng (stress test).  

Mô-đun rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm các yếu tố rủi ro phí bảo hiểm, rủi 

ro dự phòng và rủi ro thảm họa của các dòng nghiệp vụ với các giả định tương quan 

được xác định trước (EC, 2014) - phát sinh từ các nghĩa vụ các hợp đồng hiện có và công 

việc kinh doanh mới dự kiến sẽ được khai thác trong 12 tháng tiếp theo. Rủi ro dự phòng 

liên quan đến các yếu tố dự phòng kỹ thuật chưa chính xác hoặc tính chất ngẫu nhiên của 

việc ước tính. Ngược lại, rủi ro phí bảo hiểm lại là rủi ro các khoản khiếu nại phát sinh 

có thể lớn hơn phí bảo hiểm thu được. Cuối cùng rủi ro thảm họa sẽ là rủi ro mang tính 

sự kiện lớn và bất ngờ không lường trước được.  

Theo Solvency II, ngoài cách tiếp cận theo mô hình chuẩn, các công ty bảo hiểm 

EU đã áp dụng mô hình nội bộ thay thế để tính toán yêu cầu vốn tối thiểu đáp ứng khả 

năng thanh toán (SCR) để bảo vệ cho rủi ro. Mô hình nội bộ là hệ thống quản lý rủi ro 

phân tích tình huống rủi ro tổng quan của công ty bảo hiểm, định lượng rủi ro và xác định 

lượng vốn theo yêu cầu trên cơ sở rủi ro cụ thể cuả từng công ty (CEA & Groupe 

Consultatif, 2007). Mô hình nội bộ có thể xem xét toàn bộ tất cả các rủi ro hay chỉ một số 
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rủi ro đặc trưng của doanh nghiệp cần quan tâm.  

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa mô hình nội bộ và các tiếp cận chuẩn là việc sử 

dụng nhiều hơn các kỹ thuật ngẫu nhiên để định lượng rủi ro và việc sử dụng dữ liệu 

của chính công ty đó để đánh giá các tham số. Mô hình nội bộ được kỳ vọng là sẽ đáp 

ứng các tiêu chí phù hợp về thống kê và nên được tích hợp vào hệ thống quản lý rủi ro 

của công ty bảo hiểm (Jovović & Stanojević, 2016).  Việc thực hiện mô hình nội bộ đem 

lại kết quả vốn yêu cầu có ý nghĩa kinh tế, không chỉ giảm thiểu thiệt hại cho người được 

bảo hiểm mà còn đảm bảo cho các công ty bảo hiểm tiếp tục hoạt động bình thường trọng 

các sự kiện khó khăn về tài chính.  

4. Đề xuất mô hình nội bộ đo lường rủi ro phí bảo hiểm khi xác định khả năng thanh 

toán của công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 

Việc đo lường chính xác các rủi ro tính toán - bao gồm cả rủi ro phí bảo hiểm - và 

do đó tính toán đáng tin cậy các yêu cầu về vốn khả năng thanh toán ngụ ý sự phát triển 

của một mô hình nội bộ sẽ phản ánh các đặc điểm của thị trường bảo hiểm cụ thể và của 

từng công ty bảo hiểm riêng lẻ mà mô hình được áp dụng. Dữ liệu lịch sử về các khiếu 

nại của bảo hiểm phi nhân thọ được sử dụng làm cơ sở để lấy các phân phối xác suất các 

khiếu nại như là công cụ đo lường rủi ro phí bảo hiểm. Khi bắt đầu bảo hiểm, công ty bảo 

hiểm không biết có bao nhiêu khiếu nại sẽ xảy ra hoặc số tiền khiếu nại sẽ là bao nhiêu 

nếu chúng xảy ra. Vì vậy, tổng số tiền khiếu nại của danh mục được xác định bởi tần suất 

và mức độ nghiêm trọng của các khiếu nại riêng lẻ. Do đó, một mô hình xác suất của các 

yêu cầu các khiếu nại tổng hợp gồm hai thành phần: phân phối tần suất khiếu nại và phân 

phối số tiền khiếu nại của các khiếu nại riêng lẻ. 

4.1. Mô hình tần suất khiếu nại – phân phối Poisson  

Cameron và Trivedi (1988) nghiên cứu ra rằng tổng số sự kiện sẽ tuân theo phân 

phối Poisson nếu với một mẫu lớn nhưng xác suất sự kiện xảy ra là nhỏ. Phân phối 

Poisson, được sử dụng làm công cụ chính để ước tính tần suất khiếu nại (Dionne và 

Vanasse, 1992; Denuit và Lang, 2004; Gourieroux và Jasiak, 2004; Yip và Yau, 2005). 

Bằng cách sử dụng các hợp đồng bảo hiểm như một đơn vị rủi ro và phân phối xác suất 

Poisson cho mô hình dữ liệu số lượng khiếu nại trong quá khứ để ước tính giá trị của tham 

số tần suất trung bình của các khiếu nại thuộc đơn bảo hiểm trong thời gian hiệu lực của 

nó. Trong lý thuyết xác suất và thống kê, phân phối xác suất Poisson là một phân phối 

xác suất rời rạc với trung bình số lần xảy ra thành công của một sự kiện trong một 

khoảng thời gian nhất định. Giá trị trung bình này được gọi là lamda, ký hiệu là λ. Theo 

đó, nếu xem xét một biến ngẫu nhiên N nào đó và đếm số lần xuất hiện (rời rạc) của nó 

trong một khoảng thời gian cho trước. Nếu giá trị kì vọng (hay số lần trung bình mà biến 

ngẫu nhiên đó xảy ra trong khoảng thời gian đó là λ, thì xác suất để cũng chính sự kiện 

đó xảy ra k lần (k là số nguyên không âm, k = 0, 1, 2,...) sẽ được tính theo công thức: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_x%C3%A1c_su%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoa_h%E1%BB%8Dc_Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i_x%C3%A1c_su%E1%BA%A5t_r%E1%BB%9Di_r%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A2n_ph%E1%BB%91i_x%C3%A1c_su%E1%BA%A5t_r%E1%BB%9Di_r%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BA%BFn_ng%E1%BA%ABu_nhi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_nguy%C3%AAn
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p (k, λ) = k e-k!    (1)  

với 

 e là cơ số của logarit tự nhiên (e = 2.71828...) 

 k là số lần xuất hiện của một sự kiện - mà xác suất của nó là cho bởi công thức 

trên 

 k! là giai thừa của k 

 λ là số thực dương, bằng với giá trị kì vọng xuất hiện của sự kiện trong một 

khoảng cho sẵn.  

4.2. Mô hình số tiền khiếu nại của các khiếu nại riêng lẻ 

Bên cạnh đó, trong mô hình rủi ro tổng hợp (Colective Risk Model), số tiền khiếu 

nại các khiếu nại riêng lẻ được mô phỏng theo phân phối xác suất liên tục. Trong khi đó 

các phân phối phổ biến thích hợp cho dữ liệu quá khứ về số tiền khiếu nại trong bảo hiểm 

phi nhân thọ là các phân phối mũ, phân phối logarit chuẩn, phân phối Weibull, phân phối 

Pareto, phân phối Bur, phân phối log - gamma,… Dựa vào số lượng các khiếu nại và số 

tiền khiếu nại của các khiếu nại trong quá khứ sử dụng Kolmogorov-Smirnov test để kiểm 

định về phân phối của mức độ khiếu nại phù hợp với mức ý nghĩa 5%.  

4.3. Mô hình xác suất tổng số tiền khiếu nại – Mô hình rủi ro tổng hợp (Collective 

Risk Model) 

Mô hình xác suất tổng số tiền khiếu nại (claim amount) S trong một danh muc bảo 

hiểm cho một giai đoạn xác định. Danh mục có thể là một nhóm các hợp đồng bảo hiểm, 

một dòng nghiệp vụ hoặc toàn bộ các dòng nghiệp vụ bảo hiểm. Mô hình được tiếp cận 

ở đây là mô hình rủi ro tổng hợp dựa trên mô hình số lượng khiếu nại riêng lẻ (frequency) 

N và số tiền khiếu nại của các khiếu nại riêng lẻ (severity) Xi, i= 1;2;…: 

S = i=1NXi      (2) 

X1, X2, ….như đại diện cho số tiền khiếu nại của mỗi lần tổn thất riêng lẻ. Mỗi tổn 

thất có thể có hoặc có thể không tương ứng với một hợp đồng duy nhất. Ví dụ: có thể có 

nhiều khiếu nại phát sinh từ một hợp đồng, chẳng hạn như có thể có nhiểu tổn thất phát 

sinh từ một hợp đồng.  

Tổng khiếu nại S=0 nếu N=0, tức là không có khiếu nại xảy ra, do đó Xi>0. Theo 

giả định của mô hình rủi ro tổng hợp (collective risk model), tổng số khiêu nại riêng rẻ 

X1, X2, …. là độc lập và các biến ngẫu nhiên được phân phối xác định, N và Xi là độc lập. 

Chúng ta có thể rút ra hàm phân phối tổng số tiền khiếu nại  FS(x) = P(S≤x)  với sự kiện 

{S≤x} xảy ra nếu n  khiếu nại xảy ra, n = 0;1;2;… và nếu tổng của n khiếu nại không lớn 

hơn x. Bởi vì sự kiên {S≤x} là sự kết hợp của các sự kiện loại trừ lẫn nhau {S≤x và N=n} 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_e
https://vi.wikipedia.org/wiki/Giai_th%E1%BB%ABa
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_th%E1%BB%B1c
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chúng ta có: 

FS(x) = P(S≤x)  = n=0N∞P(S≤x|N=n) P (N=n)   (3) 

Chú ý rằng: 

P (S≤x |N=n) = P(i=1NXi≤x) = Fx
*n (x)    (4) 

Trong đó Fx
*n (x) là chập n của phân phối số tiền khiếu nại riêng lẻ FX = P(S≤x)  và 

theo quy ước F*0 (x) = 1 với x≥0 và F*0 (x) = 0 với x≤0 dẫn đến hàm phân phối kết hợp 

như sau: 

 FS(x) = Fx
*n (x) P (N=n) với x≥0   (5) 

Do việc đánh giá khó khăn về các chập n của phân phối mức độ nghiêm trọng cho 

n = 2,3,4,…, giải pháp thay thế để tính toán hàm phân phối xác suất hỗn hợp Fs(x) đã 

được đề xuất. Chúng bao gồm phương pháp phân tích dạng đóng như phương pháp đệ 

quy và phương pháp đảo ngược hoặc phương pháp mô phỏng ngẫu nhiên dạng mở như 

mô phỏng Monte Carlo.Theo đó, ta sẽ phân tích  những kết quả để tìm ra rủi ro liên quan 

với những sự kiện. Khi xác định VaR, ta dùng mô phỏng Monte Carlo để đưa ra những 

tần suất khiếu nại một cách ngẫu nhiên. Mô phỏng này ta có thể giả định bất kỳ phân phối 

xác suất nào mà ta cho là thích hợp. Các bước sau đây tóm tắt thuật toán mô phỏng phân 

phối số tiền bồi thường tổng hợp S như sau: 

Bước 1: Phân phối cho tần suất N và mức độ nghiêm trọng của khiếu nại X được 

chọn và thông số của chúng được dự báo trên cơ sở phân tích dữ liệu lịch sử. 

Bước 2: Số lượng bồi thường phát sinh ngẫu nhiên n1 từ phân phối tần suất khiếu 

nại đã chọn được tạo ra và tống số bồi thường tương ứng x1, x2,…,xn từ phân phối số tiền 

của khiếu nại đã chọn được mô phỏng cho mỗi phát sinh đó. 

Bước 3: Tổng s1= x1+ x2+…+xn đại diện cho việc thực hiện ngẫu nhiên đầu tiên của 

tổng số tiền bồi thường S. 

Bước 4: Bước 2 và 3 lặp lại n lần để tạo ra mẫu dữ liệu giả s1, s2,…,sn trên cơ sở 

hàm phân phối thực nghiệm gần đúng với phân phối chưa xác định của biến được thực 

hiện. 

Vốn cho rủi ro phí bảo hiểm là sự chênh lệch giữa giá trị chịu rủi ro (Value at Risk) 

hay giá trị chịu rủi ro có điều kiện (C-VaR) của phân phối xác suất tổng khiếu nại với độ 

tin cậy cao và giá trị kỳ vọng E(X) của phân phối đó. Để xác định lượng vốn yêu cầu bài 

viết đã sử đụng phương pháp tiếp cận của các nghiên cứu trước đây. Mô hình VaR thường 

được sử dụng trong quản trị rủi ro để xác định mức tổn thất tài chính với xác suất rủi ro 

được xác định trước, khi biết phân phối xác suất của đại lượng chứa đựng rủi ro. Đại 

lượng chứa được rủi ro ở đây cụ thể là tổng số tiền khiếu nại dự kiến sẽ chi trả. Với độ 

tin cậy cho trước p € (0;1), giá trị của rủi ro vượt mức (XVaR) sẽ là một biến ngẫu nhiên 
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X, với một rủi ro xấp xỉ, được định nghĩa (Sandström, 2011): 

               XVaRp (X) = VaRp (X) – E (X)        (6) 

trong khi  giá trị rủi ro có điều kiện (XTVaR) được xác định như sau: 

  XTVaRp (X) = TVaRp (X) – E (X)       (7) 

Trong đó  

VaRp (X), TVaRp (X) là giá trị rủi ro và giá trị rủi ro có điều kiện của biến ngẫu 

nhiên X với giá trị kỳ vọng E(X). 

Kết quả của giá trị vốn được xác định bởi việc chọn phương pháp đo lường rủi ro 

và độ tin cậy. Để duy trì tính nhất quán với các tiếp cận cơ bản của Solvency II, yêu cầu 

vốn trong mô hình nội bộ từng phần có thể được xác định ở mức vốn cần thiết bảo vệ cho 

rủi ro phí bảo hiểm với xác suất 99.5% và sử dụng VaR như một phương pháp đo lường.  

Theo khung khái niệm ở trên, dựa trên phân phối xác suất số tiền bồi thường thu 

được có thể ước tính VaR với mức độ tin cậy đã chọn và tính toán vốn cần có để bù đắp 

cho rủi ro phí bảo hiểm (Cp): 

             Cp = XVaR0.995 (S) = VaR0.995 (S) - E(S)                  (8) 

Trong đó: VaR0.995 (S), XVaR0.995 (S) lần lượt là VaR và VaR vượt mức với độ 

tin cậy p = 0.995 của tổng số tiền bồi thường trong danh mục bảo hiểm 1 năm S với giá 

trị kỳ vọng E(S). 

Sau đó sẽ tính toán mức phí được hưởng thuần (TP) cho các đơn bảo hiểm tại thời 

điểm tính hoặc cuối năm tài chính. Phí được hưởng thuần này chính là mức phí bảo hiểm 

mà doanh nghiệp được hưởng tương ứng với trách nhiệm của các hợp đồng có hiệu lực 

trong năm tài chính. Phí được hưởng thuần của danh mục tại thời điểm tính khả năng 

thanh toán sẽ bằng doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng có hiệu lực trong năm tài 

chính cộng cho phần phí chưa được hưởng tại thời điểm đầu năm và trừ đi phần phí chưa 

được hưởng tại thời điểm cuối năm.  

 Nếu (TP) =  E(S) của năm đã tính toán thì vốn yêu cầu cho rủi ro phí bảo hiểm sẽ 

bằng phần còn lại sau khi lấy TP trừ đi E(S).  

 Nếu TP > E(S), chẳng hạn như phí bao gồm một security loading (security loading 

có thể được xem là một số chi phí và lợi nhuận kỳ vọng được bổ sung vào phí bảo 

hiểm khi chào phí cho khách hàng) thì yêu cầu vốn Cp có thể được giảm bằng giá 

trị này.  

 Nếu TP < E(S), yêu cầu vốn được tính toán phải gia tăng một khoản bằng chênh 

lệch của hai giá trị này (theo bảng tính 4.1) 
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Bảng 4.1 Tính toán vốn yêu cầu cho rủi ro phí bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo 

hiểm nhân thọ 

Chỉ số 

VaR của phân phối tổng khiếu nại với độ tin cậy 99.5% 1 

Giá trị kỳ vọng của tổng khiếu nại (E(S)) 2 

Phí được hưởng thuần thực (TP) 3 

Security loading 4=3-2 

Vốn yêu cầu cho rủi ro phí bảo hiểm 5= max (1-2-4,0) 

Phương pháp tính toán VaR cho tổng khiếu nại trong năm dựa trên giả định về số 

khiếu nại và mức độ nghiêm trọng của khiếu nại từ dữ liệu lịch sử thực sự đã gần với việc 

tính toán mức bồi thường xảy ra trong năm do đối với công ty bảo hiểm nghĩa vụ ưu tiên 

hàng đầu là khiếu nại phát sinh chưa biết trong tương lai và phải có nguồn tài chính để 

chi trả bồi thường cho khách hàng. Do đó, phương pháp này cũng đem lại một kết quả 

khá gần với thực tiễn. Kết quả của mô hình nội bộ cho thấy phí bảo hiểm được hưởng 

thực sự có đủ để chi trả cho các khiếu nại kỳ vọng hay không.  

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn gặp phải nhiều khó khăn trong 

việc thu thập dữ liệu. Vì dữ liệu về chi tiết bồi thường cũng như danh mục đơn bảo hiểm 

của các doanh nghiệp bảo hiểm có thể xem xét là thông tin bảo mật của hoạt động kinh 

doanh của các công ty bảo hiểm nên việc tìm kiếm và lấy dữ liệu để thực hiện chính xác 

để đánh giá giả định khó có thể thực hiện. Bài nghiên cứu chủ yếu đặt vấn đề về việc mô 

hình tỷ lệ cố định để tính toán vốn yêu cầu đáp ứng khả năng thanh toán là chưa thực sự 

phù hợp cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại thị trường Việt Nam và đề xuất 

một mô hình nội bộ cho việc tính toán vốn cần thiết cho rủi ro phí bảo hiểm trong việc 

xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.   

4. Kết luận 

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế 

giới và khu vực. Điều này giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đồng thời tạo động lực để 

ngành bảo hiểm có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực cạnh tranh, yêu cầu phát triển bền 

vững và kiểm soát rủi ro là cần thiết. Rủi ro lớn nhất hiện nay chính là thị trường bảo 

hiểm vẫn tồn tại hành vi cạnh tranh phi kỹ thuật. Một số doanh nghiệp muốn gia tăng thị 

phần trước rồi mới tối ưu hóa lợi nhuận, đó là chiến lược riêng của từng doanh nghiệp, 

nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cạnh tranh trên thị trường sẽ tiếp tục diễn biến vô cùng 

gay gắt, tỷ lệ bồi thường cao, trong khi lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm của các công ty 
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bảo hiểm lớn nếu có cũng ở mức rất thấp. Các doanh nghiệp tích cực giảm phí và nới lỏng 

kỷ luật khai thác sử dụng ngoại lệ trong khai thác bảo hiểm để tranh giành dịch vụ. 

Chúng tôi nhận thấy sự tồn tại của rủi ro phí bảo hiểm là rủi ro quan trọng nhất ảnh 

hưởng đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Mô hình đề 

xuất dựa trên dữ liệu khiếu nại trong quá khứ của từng công ty bảo hiểm để dự báo và đo 

lường rủi ro phí bảo hiểm dựa trên phân phối xác suất tổng khiếu nại dự kiến và xác định 

sự thiếu hụt hoặc thặng dư thực tế so với phí bảo hiểm cần thiết sau đó điều chỉnh vốn 

yêu cầu cho khả năng thanh toán. Do đó, mô hình này khác với các mô hình đã xác định 

trước đó là trước đó cho rằng phí bảo hiểm đủ để chi trả cho các yêu cầu bồi thường dự 

kiến. Việc đo lường chính xác các rủi ro bao gồm cả rủi ro phí bảo hiểm đưa ra các tính 

toán đáng tin cậy về yêu cầu về vốn khả năng thanh toán ngụ ý sự phát triển của một mô 

hình nội bộ sẽ đánh giá toàn diện hơn các đặc điểm của thị trường bảo hiểm cụ thể và của 

từng công ty bảo hiểm riêng lẻ.  Do thời gian nghiên cứu và dữ liệu của các DNBH Việt 

Nam còn khá hạn chế nên chúng tôi không thể ứng dụng ngay mô hình này vào các DNBH 

Việt nam, hy vọng trong thời gian tới, khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ ứng dụng mô 

hình này vào thực tế DNBH. 
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Tóm tắt 

Bài viết đưa ra một cái nhìn khái quát về sự cần thiết của đa dạng hóa gói bảo hiểm y tế 

(BHYT) thông qua phân tích những tồn tại trong điều chỉnh chính sách và việc thực hiện 

BHYT ở Việt Nam hiện nay. Từ đây, nghiên cứu đề xuất và thảo luận hai hình thức đa 

dạng hóa gói BHYT đó là: hình thành ba gói dịch vụ BHYT (cơ bản, trung cấp và cao 

cấp) với mức độ đóng góp và quyền lợi khác nhau; hoặc kết hợp giữa BHYT và bảo hiểm 

thương mại (BHTM) hay nói cách khác cho phép các công ty bảo hiểm tham gia cung 

cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân. Và cuối cùng, bài viết đưa ra và đánh giá những 

thách thức tiềm ần trong quá trình đa dạng hóa gói BHYT cũng như gợi mở những vấn 

đề tranh luận cho những nghiên cứu trong tương lai.  

Abstract 

The paper aims to provide an overview of the necessity for diversifying health insurance 

packages through an analysis of the limitations in policy adjustment and the 

implementation of health insurance in Vietnam. Then, this research proposes and 

discusses two possible forms of diversification of the health insurance packages, there 

are: creating three packages (basic, intermediate, and advanced) with different levels of 

contributions and benefits; or a combination of social health insurance and commercial 

health insurance - in other words, allowing insurance companies to participate in 

providing services to meet people's needs. And finally, the article presents and assesses 

potential challenges in the diversification of the health insurance package as well as opens 

up controversial issues for future researches.  

Từ khóa: Bảo hiểm thương mại, Bảo hiểm y tế, Đa dạng hóa.  

Key words: Commercial insurance, Diversification, Health insurance. 

1. Đặt vấn đề  

Một trong những thành tựu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của Việt Nam có 

thể kể đến đó là mức độ tham gia Bảo hiểm y tế của người dân đang ở mức cao. Kết quả 

đó là nhờ vào sự định hướng chỉ đạo quyết liệt của Đảng và triển khai các giải pháp đồng 

bộ, hiệu quả từ Trung Ương đến địa phương. Theo Bùi Sỹ Lợi (2021) thì Việt Nam mất 

thời gian 17 năm để đạt được tỷ lệ bảo hiểm toàn dân đạt hơn 90%, đây là thành tích đáng 

khích lệ bởi vì để đạt được tỷ lệ này các nước phát triển phải mất 40 – 80 năm.  
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Nguồn: Bùi Sỹ Lợi (2021) 

Hình 1: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong giai đoạn từ 1993 đến 2020 

Với lợi thế là dịch vụ được nhiều người sử dụng nhưng tiện ích mà BHYT mang lại 

vẫn chưa tương xứng với mong đợi của người dùng. Vậy để tăng thêm tiện ích và thu hút 

người dùng BHXH Việt Nam có thể nghiên cứu đến giải pháp đa dạng hóa gói dịch vụ 

BHYT. 

2. Tại sao cần đa dạng hóa các gói dịch vụ BHYT?  

Nhìn chung, Luật BHYT bổ sung năm 2014 đã cho thấy những dấu hiệu tích cực, 

những thành tựu đáng được ghi nhận trong việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân của 

Chính phủ. Tổng kết việc triển khai luật BHYT sửa đổi giai đoạn 2014 – 2019 đã cho 

thấy những kết quả đầy khả quan. Sự hoàn thiện của luật BHYT đã được thể hiện qua tỉ 

lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%, dịch vụ và trang thiết bị y tế đã có nhiều cải thiện 

như mở rộng các dịch vụ, danh mục thuốc được hỗ trợ chi trả. Những yếu tố này góp phần 

làm gia tăng sự hài lòng của người dân khi tham gia vào BHYT. Kết quả từ cuộc khảo sát 

được thực hiện liên tục 3 năm trở lại đây của Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đã minh 

chứng cho lập luận trên. Ở hầu hết các tiêu chí khảo sát, sự không hài lòng của người dân 

đều có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong các con số khả quan này, chỉ có hai tiêu chí liên 

quan đến sử dụng BHYT đó là khâu làm thủ tục và khâu chờ nhận thuốc BHYT. Theo 

chia sẻ của các chuyên gia tại “Hội thảo chia sẻ nghiên cứu và kinh nghiệm về triển khai 

đánh giá sự hài lòng đối với hệ thống BHYT tại Việt Nam” thì hiện nay “không có công 

cụ khảo sát nào trong số các công cụ hiện tại phục vụ hiệu quả cho mục đích cải cách 

chính sách BHYT”. Chính vì lẽ đó mà bên cạnh những ưu điểm đã được nêu ra, việc thực 

hiện BHYT vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần xem xét như sau.  
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Thứ nhất, BHYT hiện không hỗ trợ quá trình chăm sóc sức khỏe ban đầu như khám 

sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc hay chẩn đoán các bệnh mãn tính. Hiện nay, dự thảo 

luật bảo hiểm sửa đổi sắp đến sẽ bổ sung khám sức khỏe định kỳ vào các quyền lợi của 

người mua bảo hiểm. Tuy nhiên, một điểm gây băn khoăn đó là không phải tất cả các đối 

tượng đều được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ. Đây được xem là một thiếu sót lớn trong 

quy định của BHYT. Bởi lẽ, trong những năm gần đây, trước những biến đổi về chất 

lượng môi trường sống hay sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 trong năm vừa qua, con 

người ngày càng quan tâm đến sức khỏe bên cạnh các nhu cầu thiết yếu khác. Việc nâng 

cao sức khỏe, quản lý tốt bệnh ban đầu là một quá trình hết sức quan trọng góp phần làm 

giảm áp lực lên nguồn quỹ BHYT cũng như ngân sách nhà nước trong việc chi cho việc 

chữa các bệnh nặng, mãn tính đặc biệt đối với người cao tuổi.  

 

Nguồn: tác giả tổng hợp 

Hình 2: Tình hình thu chi BHYT năm 2017-2018 theo nhóm đối tượng tham gia BHYT 

 

                          Nguồn: Niên giám thống kê y tế năm 2018 

Hình 3: Tỷ lệ tham gia BHYT theo nhóm đối tượng tính đến năm 2018 
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Biểu đồ trên cho thấy, trong năm nhóm đối tượng tham gia BHYT thì nhóm đối 

tượng do Nhà nước đóng (nhóm 3) chiếm một khoản chi tiêu BHYT cao nhất, đặc biệt là 

nhóm 3. Đây là nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT cao nhất đồng thời cũng dễ bị 

tổn thương nhất,  người cao tuổi thường và trẻ em thường có nguy cơ nhiễm bệnh cao 

hơn, cũng như người cao tuổi thường đối mặt với nhiều căn bệnh mãn tính, bệnh nền. 

Trước thực trạng tình trạng già hóa ở Việt Nam ngày càng cao. Cả nước có 11,4 triệu 

người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm 11,86% tổng dân số, và chỉ số già hóa tăng từ 

35,9% vào năm 2009 lên 48,8% vào năm 2019 (Tổng cục thống kê, 2020). Trong khi đó, 

95% người cao tuổi ở Việt Nam đã được mua BHYT và 5% còn lại chủ yếu thuộc nhóm 

từ 60-79 tuổi (Thống kê y tế - Bộ y tế, ). Từ đây có thể nhận thấy rằng, việc chi BHYT 

hiện tại tập trung cho nhóm người trên 80 tuổi. Thực tế cho thấy, không phải mọi người 

cao tuổi đều có đủ điều kiện để khám sức khỏe định kỳ hay có thể mua BHTM nhằm 

trang trải chi phí khám sức khỏe hay có sự hỗ trợ từ gia đình để có thể thực hiện các hoạt 

động khám dự phòng, kiểm tra tầm soát để biết trước nguy cơ bệnh tật nhằm chữa trị sớm. 

Do đó, chăm sóc sức khỏe ban đầu là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, thu hút 

được sự tham gia mạnh mẽ của người đối với BHYT.    

Thứ hai, chính sách BHYT không chỉ cần bao phủ về lượng (tăng số lượng người 

tham gia) mà còn cần tập trung bao phủ về chất tức là mức độ quyền lợi và chi trả tài 

chính. Hay nói cách khác, câu hỏi mà nhiều người dân khi tham gia BHYT đặt ra hiện 

nay (cập nhật từ buổi giao lưu do BHXH VN tổ chức cùng báo Tuổi trẻ về vấn đề “Bảo 

hiểm y tế toàn dân, người dân được lợi gì khi tham gia?) đó là sự chưa tương xứng giữa 

mức đóng bảo hiểm và quyền lợi đi kèm. Ví dụ như trường hợp nhân viên làm việc cho 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức phí bảo hiểm thường cao hơn nhưng 

mức chi trả lại tương tự như mức phí bình thường.  Thắc mắc này hoàn toàn hợp lý bởi 

lẽ bản chất của BHYT xã hội hiện nay là cùng chia sẻ rủi ro nhằm đảo bảo mục tiêu hỗ 

trợ chéo, người có thu nhập cao đóng nhiều, người có thu nhập thấp đóng ít, mức hưởng 

không dựa trên mức đóng mà dựa trên đối tượng, thời gian đóng bảo hiểm và tình hình 

bệnh tật. Điều này đã dẫn đến một tồn tại khác của BHYT đó là mặc dù tỉ lệ tham gia bảo 

hiểm tăng hàng năm nhưng vẫn xảy ra tình trạng bội chi (Hình 4). Nguyên nhân đến từ 

việc không tương xứng lợi ích khi tham gia, buộc người đóng góp nhiều phải mua thêm 

các loại bảo hiểm khác để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Khi đó, những người có thu 

nhập cao nằm trong nhóm không thuộc diện nộp BHYT bắt buộc sẽ không tham gia 

BHYT tự nguyện khi nhận thấy các vấn đề về mặt quyền lợi chưa được thỏa đáng.   

Hai vấn đề được nêu trên của BHYT cũng góp phần dẫn đến một diễn biến khác đó 

là dù tỷ lệ tham gia BHYT cao nhưng vẫn thiếu tính bền vững. Một mặt, vẫn còn nhiều 

người mua bảo hiểm với mục đích chữa bệnh, hỗ trợ chi phí hơn là phòng bệnh, nên 

thường có hiện tượng không tiếp tục mua nếu vẫn thấy khỏe mạnh vì mua chỉ để đó. 

Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn còn hơn 10 triệu người chưa tham gia 

BHYT, chủ yếu là nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, làm nông nghiệp, lao động 
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tự do, người làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, người có thu nhập không ổn định. 

Đây là nhóm cần được khuyến khích tham gia. Tuy nhiên, những bất cập trong việc mua 

bảo hiểm theo hộ gia đình, hay nhiều cá nhân muốn mua riêng thì khi nhận được câu trả 

lời từ chuyên gia đều được giải quyết theo hướng mua theo hộ gia đình thay vì một phương 

án khả thi khác.   

Vấn đề cuối cùng mà người mua bảo hiểm quan tâm đó là việc thông tuyến, chuyển 

tuyến BHYT.  

Từ những phân tích về các mặt được và còn hạn chế của BHYT, có thể thấy việc 

đa dạng hóa các gói dịch vụ BHYT là vô cùng cần thiết nhằm đảm bảo cả về mặt chất 

lượng và phân chia công bằng quyền lợi của người tham gia. Câu hỏi đặt ra là chúng ta 

có thể đa dạng hóa các gói dịch vụ BHYT như thế nào.  

3. Chúng ta có thể đa dạng hóa các gói dịch vụ BHYT như thế nào?  

Điểm mấu chốt của đa dạng hóa gói dịch vụ BHYT là đảm bảo sự tương xứng giữa 

mức đóng và quyền lợi của người tham gia bằng cách tạo ra nhiều sự lựa chọn phù hợp 

với điều kiện tài chính và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân những đảm bảo được 

những dịch vụ y tế cơ bản nhất.  

Hiện nay, mức đóng BHYT là 4.5% của mức lương cơ sở, và tùy thuộc vào nhóm 

đối tượng mà người dân phải tự đóng bao nhiêu. Cụ thể, nhóm 2 và nhóm 3 không cần 

đóng phí bảo hiểm, nhóm 4 được Nhà nước hỗ trợ chi phí đóng bảo hiểm. Nhóm 1 (người 

lao động đóng 1.5% và người sử dụng lao động đóng 3%) và nhóm 5 (mua theo hộ gia 

đình, người đầu tiên đóng 4.5% mức lương cơ sở, những thành viên sau đóng theo các 

cấp độ phần trăm của khoản phí người thứ nhất đóng) tự đóng phí BHYT.  

Nhóm đối tượng tham gia BHYT Mức đóng 

Nhóm 1 -  do người sử dụng lao động và người lao động đóng  NLĐ đóng 1.5% 

Người sử dụng lao 

động đóng: 3% 

Nhóm 2 - do tổ chức BHXH đóng (người đang hưởng lương 

hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng)  

Đối tượng này không 

cần tự đóng phí 

Nhóm 3 - do ngân sách Nhà nước đóng (trẻ em dưới 6 tuổi, 

người nghèo, người có công với cách mạng, người cao tuổi từ 

đủ 80 tuổi trở lên; đối tượng bảo trợ xã hội…)  

Nhóm 4 - do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng (hộ cận nghèo, 

học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

có mức sống trung bình…)  

Mức hỗ trợ tùy theo 

đối tượng (từ 30% đến 

70%) 

Nhóm 5 -  tham gia BHYT theo hộ gia đình  Người thứ nhất (N1) 

đóng tối đa bằng 4,5% 
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TLCS. 

Người thứ hai: 70% 

mức đóng N1 

Người thứ ba: 60% 

mức đóng N1 

Người thứ tư 50% mức 

đóng N1 

Người thứ năm trở đi: 

40% mức đóng N1 

Dựa trên những thông tin trên, có hai hướng để có thể đa dạng hóa các gói BHYT. 

Thứ nhất, chúng ta có thể chia các gói BHYT thành ba gói cơ bản, trung cấp và cao cấp. 

Mỗi gói như vậy sẽ kèm thêm các lợi ích tăng thêm. Như đã đề cập ở trên, điểm chung 

của ba gói BHYT này là đều tích hợp gói dịch vụ y tế cơ bản đang triển khai và tích hợp 

thêm quyền lợi khám sức khỏe định kỳ nhằm đảm bảo tính bền vững, tính hiệu quả trong 

việc sử dụng BHYT. Điểm khác nhau giữa ba gói BHYT mà chúng tôi đề xuất sẽ nhằm 

giải quyết những nhu cầu người dân khi mong muốn sử dụng phương tiện y tế, thuốc men 

tốt hơn thì thế nào, nếu muốn nằm phòng dịch vụ thì ra sao. Cụ thể các gói như sau:  

Gói Mức 

đóng/tháng  

Quyền lợi/ Lợi ích tăng thêm 

Cơ bản 30% Lương cơ 

sở (1.600.000) 

Hưởng các quyền lợi như hiện tại theo Luật BHYT (sử dụng 

các dịch vụ kỹ thuật theo Luật BHYT, có thể đồng chi trả) 

Trung 

cấp 

60% lần mức 

lương cơ sở 

(1.600.000) 

Gói cơ bản + Quyền lợi khám chữa bệnh ngoại trú 2.5 lần 

mức lương cơ sở (1 lần khám tổng quát/năm + tối đa 

800.000VND lần khám, tự quyết toán và thăm khám tất cả 

các bệnh viện, dịch vụ) 

Cao 

cấp  

90% lần mức 

lương cơ sở 

(1.600.000) 

Gói trung cấp + Quyền lợi khám chữa bệnh ngoại trú 5 lần 

mức lương cơ sở (1 lần khám tổng quát/năm + tối đa 

1.600.000VND lần khám, tự quyết toán và thăm khám tất 

cả các bệnh viện, dịch vụ) 

Hình thức thứ hai là chúng ta có thể kết hợp giữa BHYT và BHTM như trong những 

hội nghị góp ý dự thảo luật BHYT sửa đổi. Hiện nay, đã có nhiều quốc gia kết hợp BHYT 

và BHTM như Úc hay Pháp. Theo đó, việc tham gia BHYT xã hội là bắt buộc đối với tất 

cả người dân và được hỗ trợ 75% - 80% chi phí khám chữa bệnh, 20% sẽ được chi trả bởi 

các công ty BHTM khi người dân mua các gói bảo hiểm bổ sung của các công ty bảo 

hiểm, với các mức độ dịch vụ được bao phủ khác nhau và mức chi trả khác nhau. Nếu kết 

hợp hai hình thức bảo hiểm này thì  BHYT thương mại sẽ có thể tham gia vào BHYT xã 

hội thông qua việc  triển khai các gói sản phẩm như chi trả bảo hiểm cho danh mục thuốc, 

vật tư ngoài chi trả BHYT; chi trả cho phần đồng chi trả, hỗ trợ chi phí cho việc khám 
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thai sản, khám mắt (bao gồm chi phí mua kính) hay chi phí tiêm phòng (theo danh mục), 

chữa bệnh theo yêu cầu như trái tuyến ở tuyến tỉnh, Trung ương. 

Trong dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi cũng đã đề cập đến vấn đề này. Cụ thể, 

luật sửa đổi đã dành hẳn một chương dành cho BHYT bổ sung. Theo đó, nhằm đa dạng 

hóa BHYT, dự thảo luật sửa đổi đã đề ra các gói BHYT bổ sung như sau:  

 Gói bổ sung chi trả cho phần cùng chi trả KCB BHYT 

 Gói bổ sung chi trả cho chi phí các dịch vụ y tế tự chọn ngoài phạm vi quỹ BHYT 

 Gói bổ sung chi trả cho một số trường hợp bệnh 

 Và các gói bổ sung khác do thỏa thuận giữa người tham gia và tổ chức thực hiện 

bảo hiểm y tế bổ sung 

Để có thể mua các gói BHYT bổ sung theo luật sửa đổi, người dân bắt buộc phải 

mua BHYT xã hội. Dù vậy, luật chưa quy định rõ người dân có thể đồng thời mua nhiều 

gói bổ sung này cũng một lần không hay chỉ được chọn mua một loại cũng như mức đóng 

vẫn chưa được làm rõ.  

4. Những thách thức trong việc đa dạng hóa BHYT?  

Phần lớn những cá nhân có điều kiện về kinh tế thường có xu hướng mua thêm một 

BHTM bên cạnh BHYT xuất phát không chỉ từ nhu cầu được bảo hiểm ở mức độ cao hơn 

về dịch vụ y tế mà còn ở mức thụ hưởng tài chính. Ngoài ra, đối với nhiều người, BHTM 

thường chủ yếu nhằm mục đích phòng bệnh. Tuy nhiên, chi phí cho BHTM khá cao. Ví 

dụ như trường hợp BHSK của Bảo Việt, các mức phí đóng được chia theo các độ tuổi thì 

nhân viên văn phòng thường chi trả hơn hai triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, việc nắm giữ 

cũng như theo dõi đồng thời nhiều loại bảo hiểm có thể gây ra những trở ngại cho người 

sử dụng, do đó nhu cầu tích hợp hai bảo hiểm này rất lớn và cấp thiết.  

Sự kết hợp giữa BHYT và BHTM hay việc đa dạng hóa gói BHYT có rất nhiều lợi 

ích như góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giảm tối đa thời gian khám chữa bệnh, hỗ 

trợ cho BHYT xã hội, gánh vác phần chi phí mà quỹ BHYT hay Ngân sách nhà nước 

không thể chi trả nhằm giảm gánh nặng cho gói BHYT bắt buộc. Theo thống kê từ Niên 

giám thống kê năm 2019 của Tổng cục thống kê, trong những năm gần đây, mặc dù lượng 

thu từ BHYT tăng, hiện tượng bội chi đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2017 (Hình 4) 

 



 

270 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2020 

Hình 4: Hoạt động BHYT giai đoạn 2014-2018 

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy 

định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận và do 

Nhà nước tổ chức thực hiện và được điều chỉnh theo Luật BHYT năm 2008 và luật bổ 

sung năm 2014. Trong khi đó, BHTM là hình thức bảo hiểm mang tính kinh doanh, hoạt 

động có lợi nhuận và được tổ chức thực hiện cũng như điều chỉnh theo Luật kinh doanh 

bảo hiểm. Từ những đặc điểm cơ bản này của hai loại hình bảo hiểm, có thể nhận ra, bên 

cạnh những lợi ích của việc kết hợp giữa hai loại hình bảo hiểm này thì thách thức lớn nhất 

trong khi đa dạng hóa gói BHYT bằng việc cho các doanh nghiệp BHTM tham gia vào 

BHYT nhằm cung cấp các sản phẩm ngoài phạm vi quyền lợi của BHYT đó là: sự xung 

đột lợi ích và việc hình thành một khung pháp lý chung để điều chỉnh BHYT bổ sung.   

Vì bản chất của BHYT là phi lợi nhuận, các khoản thu chi sẽ được quản lý bởi quỹ 

BHYT. Bên cạnh đó, nếu gói BHYT bổ sung được triển khai theo như luật sửa đổi thì 

một điểm đáng quan tâm là các gói này sẽ cạnh tranh với những gói BHTM hiện tại đang 

có. Và trong trường hợp những nhà kinh doanh bảo hiểm được phép tham gia vào dự án 

này, cùng thiết kế các gói này cũng BHYT thì lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh 

bảo hiểm sẽ được tính ra sao. Bởi lẽ, nếu như vậy, chúng ta sẽ có ba bên: BHYT xã hội, 

BHYT bổ sung và BHTM. Theo quan điểm của luật BHYT sửa đổi thì BHYT bổ sung 

vẫn dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận và đặc biệt là việc hình thành quỹ BHYT bổ sung. 

Một yếu tố khác cần xem xét, mặc dù BHYT bị bội chi trong những năm gần đây, quỹ 

BHYT tính đến nay vẫn không bị thâm hụt nhờ vào nguyên tắc kết dư cuối năm chuyển 

vào quỹ BHYT. Trong khi đó, đối với các công ty BHTM, kết dư hay lợi nhuận sẽ được 

doanh nghiệp sử dụng với mục đích khác nhau miễn là đảm bảo theo quy định của pháp 
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luật. Do đó, làm thế nào để các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn đảm bảo được hoạt động kinh 

doanh của mình, vẫn có thể kết hợp và giữ vững tinh thần mà BHYT đã đề ra là một câu 

hỏi lớn cần được giải đáp thông qua việc hình thành một khung pháp lý chung điều chỉnh 

các đối tượng này.  

Thách thức cuối cùng cũng không kém phần quan trọng nếu kết hợp BHYT và 

BHTM là thiết lập một cơ sở dữ liệu chung nhằm tạo hiệu quả cao nhất trong liên kết, cải 

tiến quy trình bảo hiểm và tránh gian lận bảo hiểm. Hiện nay, cả BHYT và BHTM đều 

có một lượng lớn người sử dụng, nhưng vì mỗi bên sử dụng một hệ thống thông tin khác 

nhau dẫn đến chưa thể bao quát hết được việc tham gia bảo hiểm của người dân. Đưa 

công nghệ thông tin vào cải tiến quy trình bảo hiểm là rất cần thiết và quan trọng. Việc 

số hóa giấy tờ hay xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử góp phần giảm thiểu thời gian thăm 

khám, chờ đợi của bệnh nhân và bác sĩ. Ví dụ như khi bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm 

máu hay chụp CT, MRI v.v…, thay vì phải ngồi hàng dài chờ đợi đến số thứ tự để nhận 

kết quả mới có thể gặp bác sĩ chuyên khoa tư vấn, phải mang các kết quả đấy khi tái khám 

thì với hồ sơ điện tử, kết quả này được chuyển trực tiếp đến các bác sĩ thuộc các khoa liên 

quan và bệnh nhân có thể đến thăm khám ngay đồng thời nhận kết quả qua email của 

mình. Việc lưu trữ điện tử sẽ tránh trường hợp hồ sơ bị thất lạc, bệnh nhân không biết để 

kết quả ở đâu nhất là với người cao tuổi, giảm không gian lưu trữ giảm rủi ro. Đây là hình 

thức quản lý thông tin người bệnh và sử dụng các kết quả xét nghiệm chéo giúp tiết kiệm 

chi phí nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh 

Khi đã thiết lập được hệ thống giấy tờ điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử thì việc kết 

nối giữa bệnh viện, BHTM và BHYT sẽ trở nên đơn giản hơn. Lúc này, thay vì phải thu 

thập các giấy tờ như hóa đơn, bệnh án để giám định chi trả, các bên có thể trực tiếp vào 

hệ thống này để giám định khi nhận được yêu cầu từ bệnh nhân, và việc tra cứu sẽ dựa 

trên các thông tin định danh. Hệ thống này cần tính đến việc sử dụng mã định danh y tế 

đang được triển khai. Sẽ thế nào nếu người dân không tham gia BHYT mà chỉ tham gia 

BHTM, việc kết nối và tra cứu thông tin trên hệ thống sẽ được thực hiện ra sao cũng là 

vấn đề cần xem xét. Bên cạnh đó, khi các thông tin trở nên minh bạch, rõ ràng, có sự liên 

kết như thế này sẽ góp phần hạn chế việc gian lận bảo hiểm. Việc chia sẻ thông tin giữa 

hai hệ thống này sẽ góp phần tránh sự chồng chèo trong chi trả, nghĩa là, nếu đã có một 

bên chi trả thì bên kia không thể chi trả. 

Tại đây, có thể thấy thách thức sinh ra thách thức. Tích hợp thông tin là việc làm 

hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, tuy nhiên, số hóa phải đi đôi với đảm bảo việc mọi người 

dân đều có thể tiếp cận được. Cụ thể, với trường hợp những thế hệ U40, việc số hóa là có 

thể chấp nhận, trong khi đó, những thế hệ trước hay những người sinh sống ở những khu 

vực khó khăn, không có điều kiện công nghệ thông tin thì chúng ta phải giải quyết thế 

nào. Bởi lẽ, khi kết nối BHTM và BHYT cần có sự đồng bộ trong thực hiện về cả thời 

gian và quy trình để đảm bảo tính hiệu quả của nó.  
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5. Kết luận  

Từ các phân tích trên cho thấy, đa dạng hóa gói dịch vụ BHYT là vô cùng cần thiết 

và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm đạt được mục tiêu BHYT toàn dân và khắc 

phục những hạn chế của BHYT xã hội như chưa hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, chưa 

tương xứng giữa mức thụ hưởng và mức đóng bảo hiểm, tính bền vững, và các vấn đề về 

thông tuyến, chuyển tuyến. Đa dạng hóa gói BHYT thông qua việc đề ra nhiều sự lựa 

chọn về mức đóng và chất lượng dịch vụ được thụ hưởng hay kết hợp giữa BHYT xã hội 

và BHYT thương mại đều là những bước tiến đáng chờ đợi trong cải cách BHYT. Đây 

được xem là một sự sửa đổi với nhiều hứa hẹn về mặt quyền lợi cho người tham gia cũng 

như nhiều tiện ích cho hệ thống BHYT ở Việt Nam song song với đó là những thách thức 

cần được giải quyết để có thể tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh, thống nhất và đảm bảo lợi 

ích cho các bên.  
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LEGAL REGULATIONS ON INSURANCE AGENCY: ISSUES 
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Tóm tắt 

Đại lý tổ chức không độc quyền là một kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm hiện đại và gia 

nhập thị trường sau so với các mô hình khác. Tuy nhiên, do có áp dụng cách phân phối 

mới và sử dụng công nghệ nên doanh thu mang lại cho các doanh nghiệp bảo hiểm nói 

riêng và cho thị trường nói chung không hề nhỏ. Mô hình này hình thành và phát triển sau 

nên có những quy định của pháp luật chưa theo kịp để điều chỉnh cho hợp lý. Vì lẽ đó, 

pháp luật cần phải nhanh chóng thay đổi để phù hợp với thực tiễn, giúp cho thị trường phát 

triển minh bạch và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia vào hệ thống phân phối sản phẩm 

bảo hiểm, nhằm nhanh chóng đưa tỷ lệ người tham gia bảo hiểm của Việt Nam tăng cao. 

Abstract 

Non-exclusive Institutional Agent is a modern insurance distribution channel and enters 

the following market compared to other models. However, due to the application of a new 

distribution method and the use of technology, the revenue generated by the insurance 

companies in particular and the market in general is not small. This model was formed 

and developed later, so there were not timely legal provisions to be adjusted properly. 

Therefore, the law needs to quickly change to suit the reality, help the market develop 

transparently and attract more investors to participate in the insurance product distribution 

system, in order to quickly bring Vietnam's proportion of people participating in 

insurance has increased. 

Từ khóa: Đại lý bảo hiểm; Đại lý bảo hiểm tổ chức; Pháp luật bảo hiểm. 

Keywords: Insurance agent; Institutional insurance agent; Insurance law. 

1. Đặt vấn đề 

Thị trường bảo hiểm Việt Nam có gần 30 năm hình thành và phát triển kể từ khi 

nghị định 100/1993/ND-CP ra đời, doanh số bảo hiểm Việt Nam vẫn thấp, tỷ lệ người 

tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ khoảng 9% và bảo hiểm sức khỏe khoảng 20% dân số. 

Qua nghiên cứu thì tác giả thấy rằng ở những nước có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm 
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cao, ngoài việc người dân có ý thức phải mua bảo hiểm thì họ còn nhờ vào hệ thống phân 

phối sản phẩm rất mạnh. Đặc biệt là đại lý bảo hiểm tổ chức không độc quyền. Tại Việt 

Nam, mô hình tổ chức này cũng đã được hình thành và phát triển trong những năm gần 

đây. Hiện nay, trong thời đại công nghệ 4.0, nhiều doanh nghiệp công nghệ hoặc những 

doanh nghiệp có dữ liệu người dùng đông đều nhìn thấy tiềm năng phát triển của ngành 

bảo hiểm Việt Nam. Họ muốn tham gia vào hệ thống phân phối sản phẩm này. Tuy nhiên, 

họ chưa thể xúc tiến ngay cũng một phần do môi trường pháp lý về đại lý bảo hiểm còn 

bất cập, khó thực hiện cho mô hình đại lý nói chung và đại lý tổ chức nói riêng. Vậy, để 

thu hút được nguồn lực này tham gia thị trường thì nhà nước cần phải có những chính 

sách phù hợp để những nhà đầu tư an tâm đầu tư.  

2. Tổng quan về sự ra đời và phát triển của đại lý tổ chức và xu hướng phát triển 

trong thời đại công nghệ số  

2.1. Tổng quan về sự ra đời của các đại lý bảo hiểm tổ chức  

Đại lý bảo hiểm tổ chức là một mô hình đã phát triển mạnh trên thế giới, có thể kể 

đến Independent Agent (đại lý không độc quyền) với tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm 

mang về khoảng 56% tại Mỹ, 79% tại Canada và tới 90% tại Singapore và Hongkong. 

Mô hình đại lý bảo hiểm tổ chức được các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam 

triển khai thành công từ năm 2003 dưới dạng các General Agent. Đây cũng là mô hình 

hoạt động thường thấy trong ngành bảo hiểm nhân thọ ở các nước trên thế giới và hiện ở 

Việt Nam, gần như toàn bộ doanh thu đến từ mô hình phân phối này. Tuy nhiên, đây là 

các đại lý tổ chức độc quyền, tức là chỉ được phép bán duy nhất sản phẩm của một công 

ty bảo hiểm. Trong khi đó quyền lựa chọn một hình thức bảo hiểm phù hợp với độ tuổi, 

nghề nghiệp và khả năng tài chính của mỗi một người dân là quyền lợi chính đáng. Nắm 

bắt được nhu cầu này, nhiều mô hình đại lý tổ chức bảo hiểm không độc quyền đã chính 

thức xuất hiện. Từ năm 2017 đến nay đã xuất hiện rất nhiều các đại lý dạng Independent 

Agent. Các đại lý bảo hiểm tổ chức mới có thể kể tên như Safer Life, Insulife Việt Nam, 

Active Life, Best Life, Công ty cổ phần BRICS Việt Nam, Insurword, Vietlife, VSlife, 

Công ty TNHH Gia Khánh Hồng Bàng… và đặc biệt trong mô hình này có hai tên tuổi 

lớn là BRICS Việt Nam và TCA đã hoạt động rất mạnh mẽ, mang lại doanh thu hàng 

nghìn tỷ đồng cho các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Mô hình đại lý tổ chức bảo hiểm không độc quyền còn khá mới mẻ ở Việt Nam và 

hiện nhiều người dân vẫn chưa thể phân biệt được sự khác nhau giữa mô hình này với các 

mô hình kênh phân phối còn lại. Đôi khi đánh đồng mô hình này với phương thức bán 

hàng đa cấp hoặc môi giới bảo hiểm (một loại hình phải được cấp phép mới được phép 

hoạt động ở Việt Nam). Thực tế, mô hình đại lý tổ chức không độc quyền sẽ được phép 

tư vấn về tất cả các loại hình bảo hiểm của tất cả những công ty bảo hiểm đã ký hợp đồng 

làm đại lý. Những công ty này ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với nhiều công ty bảo hiểm 

nhân thọ và phi nhân thọ, tức là đại lý bảo hiểm của các tổ chức này được quyền cung 
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cấp nhiều danh mục sản phẩm, đa dạng, mang quyền lợi và sự lựa chọn phù hợp nhất theo 

đúng nhu cầu và tài chính của khách hàng. 

Bên cạch sự phát triển chuẩn mực của những doanh nghiệp đại lý thì sự xuất hiện 

ồ ạt của nhiều tổ chức đại lý với cách thức gia nhập dễ dàng (chỉ cần được cấp phép bởi 

Sở Kế hoạch và Ðầu tư) đã xuất hiện tình trạng lôi kéo người từ kênh đại lý truyền thống, 

thậm chí những người đã từng làm đại lý bảo hiểm nhưng do có sai phạm và bị Hiệp hội 

bảo hiểm Việt Nam cấm hành nghề nhưng vẫn cứ được các đại lý bảo hiểm tổ chức tuyển 

dụng; tỷ lệ duy trì hợp đồng từ năm thứ hai trở đi dự báo ở mức thấp, phá bỏ tính chất 

đóng phí thường niên của bảo hiểm nhân thọ; đại lý tổ chức hình thành mô hình kim tự 

tháp, trong đó người tham gia mạng lưới của đại lý tổ chức sẽ phải mua hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ để lấy quyền gia nhập mạng lưới; chất lượng tư vấn của thành viên đại lý 

tổ chức khó đảm bảo; hay đại lý tổ chức ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm 

nhân thọ khác nhau, dẫn đến không đảm bảo chất lượng tư vấn… Thậm chí có doanh 

nghiệp đại lý thành lập nhưng không hề có hoạt động nào vì chưa tạo được niềm tin với 

doanh nghiệp bảo hiểm. 

2.2. Xu thế phát triển đại lý bảo hiểm tổ chức trong thời đại công nghệ số 

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã có dữ liệu người dùng rất lớn, ví dụ các công 

ty công nghệ như Grab Việt Nam, FPT, Thế giới di động, Tiki … Họ có lợi thế là có nền 

tảng công nghệ phục vụ khách hàng chuẩn, việc tham gia vào kênh phân phối sản phẩm 

bảo hiểm, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm bảo hiểm vi mô là 

chuyện tương lai gần khi mà giấy chứng nhận điện tử đã có hành lang pháp lý điều chỉnh.  

Mô hình sử dụng chung dữ liệu người dùng đã rất thành công khi phân phối sản 

phẩm bảo hiểm đó là Bancasurance, các ngân hàng nếu không có công ty bảo hiểm trực 

thuộc thì gần như đều là đại lý tổ chức của một công ty bảo hiểm. Các công ty có dữ liệu 

người dùng lớn như đã nói ở trên chỉ cần giải được bài toán nhân sự cho việc tư vấn bảo 

hiểm đến người tiêu dùng đúng pháp luật thì họ sẽ tham gia thị trường ngay. 

3. Thực trạng pháp luật về điều kiện hoạt động của đại lý bảo hiểm tổ chức và thực 

tiễn áp dụng tại Việt Nam 

3.1.  Quy định pháp luật về hoạt động của đại lý bảo hiểm tổ chức 

Như bao ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác, bảo hiểm cũng chịu sự quản lý 

chặt chẽ của nhà nước thông qua Bộ tài chính. Đặc thù của kinh doanh bảo hiểm là bán 

sản phẩm được hình thành trong tương lai, khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc khi đáo 

hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì những q uyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm cam 

kết trong hợp đồng mới được thực hiện. Vì lẽ đó, luật pháp quy định về người trực tiếp 

tham gia vào công việc kinh doanh bảo hiểm phải có một trình độ hiểu biết nhất định về 

ngành. Luật kinh doanh bảo hiểm (Điều 86) quy định về điều kiện hoạt động đại lý bảo 

hiểm như sau: 
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1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; 

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

c) Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận 

cấp. 

Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng 

chỉ đại lý bảo hiểm. 

2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp; 

b) Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm 

phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

Như vậy, chúng ta thấy rằng để một cá nhân trực tiếp giao dịch giới thiệu, chào bán 

sản phẩm bảo hiểm thì cá nhân đó phải được đào tạo và thi đỗ kỳ thi và được cấp chứng 

chỉ đại lý bảo hiểm. Sau khi ký hợp đồng đại lý thì người đại lý có thể được doanh nghiệp 

bảo hiểm ủy quyền giới thiệu, chào bán bảo hiểm; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo 

hiểm; thu phí bảo hiểm; thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự 

kiện bảo hiểm; thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng 

bảo hiểm. (Điều 85, Luật kinh doanh bảo hiểm). Đây là quy định chung của pháp luật, 

tùy theo quy mô hoạt động và trình độ của đại lý mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy 

quyền nhiều hay ít nội dung. Tuy nhiên, chúng ta thấy hầu hết ba nội dung đầu tiên là giới 

thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm rồi thu xếp việc giao kết hợp đồng và thu phí bảo 

hiểm thì gần như đại lý nào cũng được ủy quyền. Hiện nay, hầu hết chứng chỉ đại lý là do 

doanh nghiệp bảo hiểm cấp cho những cá nhân do chính họ đào tạo và gửi danh sách đi 

thi, sau đó sẽ ký hợp đồng đại lý với chính họ. Không hề có cá nhân nào tự đi thi để đạt 

chứng chỉ đại lý và chứng chỉ đại lý do doanh nghiệp bảo hiểm này cấp thì cũng không 

đủ tiêu chuẩn làm việc cho doanh nghiệp bảo hiểm khác. Vậy việc quy định tất cả nhân 

viên làm công việc đại lý của đại lý tổ chức phải có chứng chỉ đại lý mà không ký hợp 

đồng với doanh nghiệp bảo hiểm thì khó có thể thực hiện được. Nếu tất cả đều có chứng 

chỉ đại lý và được doanh nghiệp bảo hiểm ký hợp đồng đại lý thì một rủi ro xảy ra với đại 

lý tổ chức là sẽ bị mất hệ thống và nhân sự khi tổ chức này không còn hợp tác với doanh 

nghiệp bảo hiểm. Lúc này, tất cả nhân viên của họ đều đang là đại lý của doanh nghiệp 

bảo hiểm, muốn chuyển qua hợp tác với doanh khác thì phải được doanh nghiệp bảo hiểm 

cũ hoàn tất thủ tục đối với những nhân viên của họ. Việc này thường rất lâu, có khi kéo 

dài cả năm, dẫn đến thiệt hại rất nhiều cho các đại lý tổ chức. Chính vì những khó khăn 

đó nên các doanh nghiệp đại lý phải lách luật để thực hiện các công việc được doanh 

nghiệp bảo hiểm ủy quyền.  
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Hiện tại, mô hình hoạt động của các đại lý tổ chức có thể mô tả như sau: 

Theo hình trên, chúng ta có thể nhận thấy hoạt động của đại lý tổ chức bán hàng 

như sau: 

 

Bước 1: Nhân viên kinh doanh tiếp xúc và chào bán sản phẩm cho khách hàng và 

thực hiện toàn bộ các công việc của một đại lý bảo hiểm. 

Bước 2: Chuyển hồ sơ cho đại lý bảo hiểm (cá nhân) xem xét và ký tên đại lý khai 

thác.  

Bước 3: Hoàn tất thủ tục để ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm 

và khách hàng. 

Chúng ta thấy rằng những người trực tiếp làm công việc đại lý bảo hiểm ở đây 

không phải là người đã được đào tạo theo quy định của pháp luật (được quy định tại Điều 

86, Luật kinh doanh bảo hiểm). Mô hình này dễ phát sinh những tiêu cực như: 

Một là, đại lý bảo hiểm cá nhân gửi chữ ký mẫu của mình cho các nhân viên kinh 

doanh trong hệ thống ký giả vào vị trí đáng lẽ ra phải là đại lý ký trong giấy yêu cầu bảo 

hiểm của khách hàng hoặc đại lý cá nhân cung cấp mã số truy cập hệ thống của doanh 

nghiệp bảo hiểm cho nhân viên trong hệ thống của mình tự làm, mà những người này 

chưa hề được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo cách sử dụng. Thật vậy, trong quá trình 

phỏng vấn để lấy thông tin cho bài viết, tác giả nhận được nhiều câu trả lời từ những nhân 

viên kinh doanh trong các tổ chức đại lý là chưa hề gặp mặt đại lý cá nhân mà mình mượn 

danh để bán hàng.  

Hai là, những người không đủ tiêu chuẩn làm đại lý do nhiều nguyên nhân, trong 

đó có cả những đại lý sai phạm bị cấm hành nghề  sẽ đăng ký gia nhập đại lý tổ chức với 

nhiệm vụ là làm nhân viên kinh doanh để hoạt động và hưởng hoa hồng như một đại lý. 

Ba là, khi một trong hai bên là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc đại lý tổ chức muốn 
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dừng hợp tác và hai bên chấm dứt thì những đại lý cá nhân làm việc cho đại lý tổ chức có 

được doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết nhanh chóng vấn đề liên quan đến mã số đại lý 

để họ có thể cùng đại lý tổ chức của họ tham gia vào hoạt động kinh doanh với đối tác 

khác một cách bình thường như bao ngành nghề khác hay không? nếu doanh nghiệp bảo 

hiểm cố tình kéo dài thơi gian thì họ lại bị vướng mã số đại lý tại công ty cũ và chỉ còn 

cách trở thành nhân viên kinh doanh trong đại lý tổ chức để bán hàng thông qua danh tính 

một đại lý khác, việc này làm cho tiêu cực đã nói càng có nguy cơ xảy ra cao hơn. 

Chúng ta thấy rằng, các doanh nghiệp đại lý tổ chức phải chấp nhận rủi ro để hoạt 

động như vậy cũng do hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam chưa 

theo kịp sự phát triển của xã hội, cụ thể:  

Thứ nhất, việc cấp chứng chỉ đại lý hiện nay do các doanh nghiệp bảo hiểm thực 

hiện theo các bước sau: tuyển dụng nhân sự muốn làm đại lý bảo hiểm, đào tạo, tổ chức 

kỳ thi có VIDI giám sát hoặc đăng ký thi tại VIDI, nếu đạt kết quả thì chính doanh nghiệp 

bảo hiểm đó cấp chứng chỉ và yêu cầu ký hợp đồng đại lý làm việc cho mình. Không 

doanh nghiệp nào cấp chứng chỉ cho người mà mình đào tạo xong mà lại không ký hợp 

đồng với họ, thế nên việc quy định nhân viên làm việc cho tổ chức đại lý phải có chứng 

chỉ đại lý là khó có thể thực hiện. Đây là một quy định lỗi thời, như chúng ta đã biết, hiện 

nay rất nhiều trường đại học đào tạo ngành bảo hiểm. Sinh viên tốt nghiệp ngành này với 

trình độ cư nhân kinh tế chuyên ngành bảo hiểm muốn làm đại lý bảo hiểm phải học lại 

chương trình kiến thức cơ bản, đây là một việc gây lãng phí cho xã hội và vô lý về mặt 

khoa học. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng quy định nếu đại lý chuyển 

từ doanh nghiệp bảo hiểm này sang hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng phải 

học và thi lại chứng chỉ đại lý của doanh nghiệp mới thì mới được hoạt động. Xét về bản 

chất, việc yêu cầu phải có chứng chỉ đại lý bảo hiểm nó là một yêu cầu về trình độ chuyên 

môn của người làm nghề đại lý. Vậy, nếu một người đã có trình độ cơ bản về những nội 

dung trong chương trình đào tạo đại lý do nhà nước quy định thì chỉ cần học thêm những 

kiến thức về sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm mình hợp tác là hoàn toàn có thể bán 

được sản phẩm bảo hiểm.  

Thứ hai, là do quy định một đại lý không được hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm 

khác nếu không được doanh nghiệp bảo hiểm đang hợp tác đồng ý. Việc một đại lý cá 

nhân không được bán sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, tức là không thể có 

mã số đại lý của tấc cả các doanh nghiệp bảo hiểm mà đại lý tổ chức hợp tác. Thế nên, 

khi tìm được khách hàng muốn mua sản phẩm của doanh nghiệp mà mình không làm đại 

lý thì đành phải bán nhờ qua một đại lý khác trong cùng hệ thống việc này là không thể 

tránh khỏi dù biết rằng nó không đúng quy định. 

Đại lý tổ chức muốn có sản phẩm đa dạng để tăng doanh thu thì phải hợp tác được 

với càng nhiều doanh nghiệp bảo hiểm càng tốt. Họ mở rộng mạng lưới nhưng không thể 

cho tất cả nhân viên của mình trở thành đại lý bảo hiểm của tất cả các công ty mà mình 
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hợp tác nên đành chấp nhận một mô hình hoạt động mà có thể sẽ xảy ra những việc mà 

hậu quả pháp lý có thể gây tranh chấp như sau: 

Một là, người bán ký thay đại lý, vậy là hợp đồng có thể bị vô hiệu do không đúng 

đối tượng tham gia giao kết hợp đồng ngay từ đầu. Đến khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, 

doanh nghiệp bảo hiểm xác minh không đúng chữ ký của đại lý thì hoàn toàn có thể không 

giải quyết quyền lợi cho bên mua bảo hiểm. Bởi vì, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách 

nhiệm với những sai phạm trong phạm vi ủy quyền của đại lý, không hề chịu trách nhiệm 

cho bất cứ sai phạm nào ngoài phạm vi ủy quyền của đại lý, trong đó có việc không tiếp 

xúc với khách hàng và để người khác ký thay vào giấy yêu cầu bảo hiểm. 

Hai là, theo quy định pháp luật, mọi sai phạm của đại lý trong phạm vi mình ủy 

quyền thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm giải quyết cho khách hàng, sau 

đó truy đòi đại lý bồi thường theo Điều 88 của Luật kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, vấn 

đề ở đây là doanh nghiệp bảo hiểm hiện có song song hai hợp đồng đại lý với tổ chức và 

với chính cá nhân làm trong tổ chức đó. Lúc này doanh nghiệp bảo hiểm đòi ai? Nếu theo 

lý thuyết là đòi doanh nghiệp đại lý tổ chức, nhưng chúng ta biết rằng những đại lý này 

là các công ty được thành lập theo Luật doanh nghiệp, họ có trách nhiệm trong phạm vi 

số vốn điều lệ của họ thôi, câu hỏi đặt ra là nếu vốn điều lệ quá thấp so với số tiền phải 

bồi thường thì phần còn lại ai chịu? phải chăng doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục đòi đại lý 

cá nhân? Lúc này đại lý cá nhân có một rủi ro là phải bồi thường cho việc mình không  

hề làm.  

Ba là, nghị định 73/2016/ND-CP được sửa đổi bởi nghị định 80/2019/ND-CP quy 

định những điều đại lý không được làm, nhưng những người trực tiếp khai thác lại không 

phải là đại ký bảo hiểm của doanh nghiệp mà học án sản phẩm. Vậy, câu hỏi đặt ra là họ 

có cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật dành riêng cho đại lý hay không? Nếu họ 

vi phạm thì có thể dựa vào quy định của đại lý để chế tài họ được hay không? Trên thực 

tế các tranh chấp này xảy ra rất nhiều, nhưng vì số tiền và những sai phạm nhỏ nên các 

bên đã tự giải quyết thông qua thương lượng. Nhưng nếu có tranh chấp lớn về số tiền hay 

vi phạm nghiêm trọng thì hoàn toàn phải dựa vào Tòa án, bất kể kết quả ra sao thì thiệt 

thòi luôn luôn thuộc về bên mua bảo hiểm. 

4. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về hoạt động đại lý 

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và hoạt động đại lý bảo hiểm 

Như đã trình bày, khi pháp luật không hoàn thiện, còn nhiều bất cập trong áp dụng 

vào thực tiễn thì sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động đại lý, làm cản bước 

nhà đầu tư trong việc tham gia thành lập tổ chức phân phối sản phẩm bảo hiểm. Hậu quả 

của việc này là nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp có thể gặp phải rủi ro pháp lý và bị 

doanh nghiệp bảo hiểm ngừng hợp tác bất cứ khi nào. Hơn nữa, trong thời đại công nghệ 



 

282 

4.0, cuộc cách mạng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Các tập đoàn bán lẻ có số 

lượng dữ liệu người dùng lớn bắt đầu tham gia vào hệ thống phân phối sản phẩm dựa trên 

nền tảng công nghệ số. Luật kinh doanh bảo hiểm không kịp thời thay đổi để đón làn sóng 

gia nhập này thì doanh số bảo hiểm sẽ không thể tăng nhanh được. Để thị trường bảo 

hiểm phát triển mạnh và minh bạch, mang lại sự công bằng cho các chủ thể tham gia, cần 

thiết phải có một khung pháp lý hoàn thiện để điều chỉnh hành vi của các bên tham gia, 

qua đó điều chỉnh thị trường bảo hiểm một cách hữu hiệu nhất.  

4.2. Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về đại lý bảo hiểm 

Nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về đại lý bảo hiểm nhằm tháo gỡ những khó 

khăn trong hoạt động đại lý nói chung và hoạt động của đại lý tổ chức nói riêng, tác giả 

kiến nghị những sửa đổi theo hướng sau: 

Kiến nghị thứ nhất, không cần quy định người làm đại lý bảo hiểm phải có chứng 

chỉ đại lý bảo hiểm. Bản chất của việc bắt buộc có chứng chỉ đại lý bảo hiểm là bắt buộc 

về kiến thức chuyên môn bảo hiểm, vậy nếu một cá nhân có đủ trình độ kiến thức chuyên 

môn về bảo hiểm và học sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm thì có thể ký hợp đồng 

làm đại lý phân phối sản phẩm của công ty đó.  

Kiến nghị thứ hai, bỏ quy định tại khoản 2, Điều 83 của nghị định 73/2016/ND-CP 

“Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi 

nhánh nước ngoài khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo 

hiểm, chi nhánh nước ngoài mà mình đang làm đại lý”. Thực chất quy định này có mở 

cho đại lý là nếu muốn làm cho hai công ty trở lên thì phải được sự đồng ý của doanh 

nghiệp bảo hiểm trước đó. Nhưng rõ ràng vẫn trao quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm 

quyết định về con đường lập nghiệp của đại lý. Quy định này đã gây ra một hậu quả lớn 

là khi đại lý không bán sản phẩm cho doanh nghiệp bảo hiểm nữa thì sẽ khó hợp tác với 

bên khác do không được cắt mã số đại lý tại công ty cũ. Có quá nhiều các vụ tranh chấp 

liên quan đến việc này mà tác giả trực tiếp tham gia giải quyết. nguyên nhân tranh chấp 

chỉ nằm ở chỗ doanh nghiệp bảo hiểm không muốn đại lý cũ của mình làm việc cho nơi 

khác một cách danh chính ngôn thuận. Có đại lý có rất nhiều khách hàng nhưng không 

thể tiếp tục làm nghề do bị cầm giữ mã số một cách vô lý. Con số thống kê từ các doanh 

nghiệp bảo hiểm báo cáo về Hiệp hội bảo hiểm năm 2020, số lượng đại lý trên hệ thống 

là khoảng 830.000 đại lý. Tuy nhiên, theo một cán bộ Hiệp hội thì số đại lý còn làm việc 

chỉ khoảng 250.000 người. Những con số này đủ chứng minh cho thấy việc doanh nghiệp 

bảo hiểm không quan tâm đến việc giải quyết hậu hợp tác giữa hai bên. Trên thực tế, các 

ngành nghề kinh doanh cần có kiến thức chuyên môn khác như ngành Y, ngành Luật, … 

không hề ép cá nhân chỉ được hợp tác với một nơi. Việc một cá nhân đủ trình độ theo luật 

định tham gia làm đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giảm được tình trạng lôi 

kéo đại lý bằng chi phí như hiện nay và làm tăng sự lựa chọn cho khách hàng khi được 

tiếp cận nhiều sản phẩm mà không phải mất thời gian tìm hiểu nhiều nơi. Đặc biệt, nếu 
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cá nhân đó làm việc trong doanh nghiệp đại lý tổ chức thì không phải hoạt động nhờ danh 

tính của một đại lý khác, điều này giúp cho mọi việc rõ ràng và dễ quản lý. 

Kiến nghị thứ ba, để thực hiện được hai kiến nghị trước thì phải sửa đổi quy định 

đào tạo đại lý của các cơ sở đào tạo thành quy định về đào tạo kiến thức cơ bản về bảo 

hiểm dành cho người làm đại lý. Hiện tại, điều 88 của nghị định 73/2016/ND-CP được 

sửa đổi bổ sung bởi nghị định 80/2019/ND-CP quy đinh về chương trình đào tạo đại lý 

bảo hiểm gồm 2 phần: phần kiến thức chung dành cho đại lý và phần sản phẩm bảo hiểm 

của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy điều này không áp dụng được trong thực tiễn do khi 

đào tạo đại lý thì phải có phần sản phẩm của doanh nghiệp, tức là người muốn làm đại lý 

phải chọn trước doanh nghiệp bảo hiểm và hơn nữa quy định này cũng làm cho chương 

trình đào tạo của các cơ sở đào tạo bị chi phối bởi doanh nghiệp bảo hiểm. Vì lẽ đó, luật 

chỉ nên quy định cơ sở đào tạo tiến hành đào tạo phần kiến thức chung mà mọi đại lý phải 

học, cấp chứng chỉ đủ trình độ chuyên môn làm đại lý bảo hiểm. Cá nhân có chứng chỉ 

lúc đó chọn lựa doanh nghiệp bảo hiểm để hợp tác. Trước khi ký hợp đồng đại lý để phân 

phối sản phẩm thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đào tạo kiến thức về sản phẩm 

mà hai bên hợp tác.  

5. Kết luận 

Trong thời đại kỷ nguyên số, người tiêu dùng luôn có xu hướng muốn sử dụng 

những sản phẩm, dịch vụ tiện ích do công nghệ mang lại. Việc các doanh nghiệp và các 

nhà đầu tư có sẵn hệ thống công nghệ sẵn sàng làm đại lý bảo hiểm tổ chức để tăng sản 

phẩm cho người tiêu dùng trong hệ sinh thái của họ là điều tất yếu, việc họ tham gia sơm 

hay muộn là do những quy định về pháp luật có phù hợp với thời điểm tham gia thị trường 

hay không. Từ việc nguyên cứu, phân tích sự không phù hợp của pháp luật về đại lý bảo 

hiểm nói chung và đại lý bảo hiểm tổ chức nói riêng, làm cơ sở để nhà nước có những 

quy định phù hợp với các thời đại công nghệ số. Pháp luật là công cụ để nhà nước thực 

hiện chức năng quản lý của mình, ở một chừng mực nhất định, các quy định pháp luật thể 

hiện chính sách phát triển của nhà nước trong lĩnh vực đó. Hiện nay, thị trường bảo hiểm 

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và phát triển, vì vậy việc xây dựng và phát triển 

cơ chế pháp luật phù hợp để điều chỉnh hoạt đông kinh doanh bảo hiểm đóng vai trò hết 

sức quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. 
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Tóm tắt  

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là một vấn đề mang tính nguyên tắc của hoạt động bảo 

hiểm thương mại, là điều kiện tiền quyết đảm bảo hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Đặc 

biệt, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nguyên tắc này có những đặc trưng riêng. Dù cho 

đã xuất phát từ lâu đời, khái niệm này vẫn không ngừng phát triển, mở rộng. Bài viết tập 

trung vào việc tìm hiểu nguồn gốc, đặc trưng, quy định và thông lệ trên thế giới, phân tích 

những bất cập trong quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, từ đó, đề xuất những 

sửa đổi nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về quyền lợi có thể được 

bảo hiểm. 

Abstract  

Insurable interest is a matter of principle of commercial insurance activity. Which is a 

prerequisite condition of insurance policy validity. In particular, in the life insurance 

sector, this principle has its own characteristics. Despite its long history, this concept is 

constantly evolving and expanding. The paper aims to understand the origin, 

characteristics, rules and practices of this principle in the world, analyze the inadequacies 

of the current legal regulations of Vietnam, thereby, proposing amendments and 

supplements to improve the legal framework for insurable interest. 

Từ khóa: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm “không – bồi thường”, Lợi ích trừu tượng, Quyền 

lợi có thể bảo hiểm, Tổn thất “phi-tài sản”. 

Keywords: Life Insurance, Non-indemnity Insurance, Abstract Interests, Insurable 

Interest, Non-patrimonial Loss. 

1. Giới thiệu  

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là một vấn đề mang tính nguyên tắc của hoạt động 

bảo hiểm, là điều kiện đảm bảo hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Đặc biệt, trong lĩnh vực 

bảo hiểm nhân thọ, nguyên tắc này có những đặc trưng riêng. Trên thế giới, dù cho đã 

xuất phát từ lâu đời, nhưng khái niệm “quyền lợi có thể được bảo hiểm” vẫn không ngừng 

phát triển, mở  rộng. Ở Việt Nam, thị trường bảo hiểm chi mới phát triển trong những 

năm gần đây, quy định pháp luật về “quyền lợi có thể bảo hiểm” còn nhiều khác biệt so 
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với thế giới và bất cập với nhu cầu của kinh tế - xã hội. Bằng việc tiếp cận, phân tích, 

tổng hợp các nghiên cứu đi trước, tác giả hướng đến việc làm rõ nguồn gốc ra đời và các 

quy định của các quốc gia trên thế giới về “quyền lợi có thể bảo hiểm trong bảo hiểm con 

người”, nhận diện các trường hợp được xem là tồn tại quyền lợi có thể bảo hiểm trên thế 

giới và Việt Nam. Trên cơ sở đó, thảo luận về những bất cập và đề xuất những giải pháp 

cho thị trường bảo hiểm Việt Nam nhằm tiệm cận sự phát triển của thị trường bảo hiểm 

thế giới.  

2. Cơ sở lý thuyết (Theoretical framwork)    

2.1. Nguồn gốc & quy định của các quốc gia trên thế giới 

Khái niệm “Quyền lợi có thể được bảo hiểm” (Insurable Interest) lần đầu tiên xuất 

hiện trong văn bản “Lex Mercatoria” (Luật thương mại)1 ở thời Trung Cổ. Ở thời kỳ này, 

bảo hiểm được hiểu là có bản chất bồi thường thuần túy, có nghĩa là, bên được bảo hiểm 

chỉ được bồi thường đối với tổn thất hoặc tổn hại vật chất (patrimonial loss/ damage) do 

rủi ro được bảo hiểm gây ra. Những nhận thức đầu tiên về quyền lợi có thể được bảo hiểm 

chỉ đơn giản nhấn mạnh đến đặc điểm này của bảo hiểm. Theo cam kết trên hợp đồng, 

doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm về những tổn thất vật 

chất, theo đó, người được bảo hiểm phải chứng minh có lợi ích tài chính khi xảy ra sự 

kiện bảo hiểm vì không được xem là bị tổn thất nếu không có lợi ích đó. 

Anh quốc 

Với “mô tả Lex Mercatoria là một phần của Thông Luật” (Edward Coke, 1608), 

luật pháp Anh quốc cũng có quan điểm tương tự về quyền lợi có thể bảo hiểm cho đến 

khi đạo luật về bảo hiểm nhân thọ 1774 ra đời. Đạo luật này (vẫn còn hiệu lực ngày hôm 

nay) vào thời điểm các hợp đồng cá cược vẫn có hiệu lực theo Thông Luật với mục đích 

ngăn cản việc đánh cược trá hình dưới vỏ bọc hợp đồng bảo hiểm. Đạo luật quy định 

không có bảo hiểm nào có thể được thực hiện đối với cuộc sống của người khác khi người 

thụ hưởng không có lợi ích có thể bảo hiểm. Đạo luật cũng quy định rằng không có khoản 

tiền bảo hiểm nào được trả lớn hơn giá trị lợi ích có thể bảo hiểm. Năm 1854, từ một vụ 

tranh chấp,  quan  điểm  về  hợp  đồng bảo hiểm nhân thọ có thay đổi mang tính bước 

ngoặc khi tòa án ở Anh đã tách nó ra khỏi nguyên tắc bồi thường. Khi giải thích Đạo luật 

Bảo hiểm nhân thọ, tòa án cho rằng một quyền lợi có thể bảo hiểm được yêu cầu phải tồn 

tại vào thời điểm ký kết hợp đồng, do đó, lợi ích trong tương lai hoặc do dự đoán sẽ không 

được chấp nhận. Tòa án cũng quyết định rằng quyền lợi không cần phải tiếp tục cho đến 

khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, không giống như bảo hiểm bồi thường thiệt hại. Do đó, sẽ 

không thành vấn đề nếu quyền lợi giảm sau khi ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, quyền lợi 

                                                           
1 Lex Mercatoria được coi là bộ luật thương mại được sử dụng bởi các thương gia trên khắp châu Âu trong 

thời trung cổ. Nó đã phát triển tương tự như Thông Luật của Anh Quốc, là một hệ thống tập quán và thông 

lệ, được thi hành thông qua một hệ thống các tòa thương mại dọc theo các tuyến thương mại chính. Nó hoạt 

động như một luật thương mại quốc tế. 
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phải có khả năng lượng hóa giá trị, có nghĩa là phải có tính chất tiền tệ. Người được bảo 

hiểm không thể được trả từ hãng bảo hiểm hơn số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm hoặc 

tổng số tiền bảo hiểm từ các hãng bảo hiểm của mình trong trường hợp có nhiều đơn bảo 

hiểm. Quy tắc mà quyền lợi phải có tính chất tiền tệ nêu trên cũng có một số ngoại lệ như 

một người có thể bảo đảm cuộc sống của mình hoặc đảm bảo cho cuộc sống của vợ/ chồng 

với số tiền không giới hạn. Trong những trường hợp này, người ta thừa nhận rằng người 

được bảo hiểm không phải là người có lợi ích bằng tiền mà là một quyền lợi trừu tượng 

hay vô hình. 

Australia và New Zealand 

Đạo luật Hợp đồng Bảo hiểm xác nhận quyền lợi có thể được bảo hiểm mà một 

người có trong cuộc  sống  của  mình  và  trong đời  sống  của  người  phối ngẫu và cũng 

quy định rằng cha mẹ và người giám hộ có quyền lợi được bảo hiểm trong cuộc sống của 

một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi. Hơn nữa, có một quy định chung rằng một người có khả 

năng bị thiệt hại về kinh tế hoặc tài chính do hậu quả của cái chết của một người khác thì 

có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc sống của người kia. Ví dụ như lợi ích mà một 

công ty có trong cuộc đời của người lao động. Trong tất  cả  các  trường  hợp,  quyền lợi 

liên quan đến cuộc sống của người khác là một số tiền không có giới hạn. Theo Đạo luật 

sửa đổi của New Zealand năm 1985, yêu cầu về quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với 

hợp đồng bảo hiểm đã bị bãi bỏ thay thế bằng việc cấm đặt cược dưới vỏ bọc một hợp 

đồng bảo hiểm. 

Đức 

Theo đạo luật Hợp đồng bảo hiểm Đức năm 1908 quyền lợi có thể bảo hiểm không 

phải là một yêu cầu chính thức đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhưng nếu cuộc sống 

của một người thứ ba được bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải có văn bản thỏa thuận 

trước nếu tổng số tiền bảo hiểm vượt quá chi phí mai táng bình thường. Tuy nhiên, người 

được bảo hiểm không được phép đánh cược, và vì vậy, sẽ phải chứng  minh  trong  các  

trường hợp số tiền bảo hiểm của đơn bảo hiểm này nhằm bảo vệ lợi ích xứng đáng cho 

dù lợi ích có tính chất tài chính hay trừu tượng. 

Bỉ 

Đạo luật Bảo hiểm Bỉ năm 1992 quy định rằng một người mua  bảo  hiểm  nhân  

thọ  phải có lợi ích chính đáng hoặc hợp pháp. Một quyền lợi có thể bảo hiểm đối với 

cuộc sống của người khác hiện diện nếu người được bảo hiểm đồng ý với với việc mua 

bảo hiểm. 

Hà Lan 

Quyền lợi có thể bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được yêu cầu bởi 

pháp luật nhưng các bên được tự do xác định số tiền bảo hiểm và các lợi ích vô hình 

không phải là lợi ích tiền tệ cũng có thể được bảo hiểm. 



 

288 

Mỹ 

Mỹ cũng thừa hưởng pháp luật về bảo hiểm của Anh. Tuy nhiên, các quy tắc hiện 

đại của Hoa Kỳ về quyền lợi có thể được bảo hiểm linh hoạt hơn so với luật  pháp Anh.  

Liên  quan  bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi có thể được bảo hiểm được ghi nhận khi có 

quan hệ gần gũi, tình yêu và tình cảm với người được bảo hiểm, Ví dụ: Một người đàn 

ông có mối quan tâm đến cuộc sống của vị hôn thê và ngược lại; Cha mẹ và con cái, anh 

chị em ruột quan tâm đến cuộc sống của nhau. Một lợi ích có thể được bảo hiểm cũng có 

thể dựa trên hậu quả mong đợi liên quan đến người khác dù không có bất kỳ nghĩa vụ 

pháp lý nào buộc phải làm như vậy. Trong một vài tiểu bang, sự đồng ý của người được 

bảo hiểm là bằng chứng đầy đủ về quyền lợi có thể được bảo hiểm. 

2.2. Những vấn đề cơ bản liên quan quyền lợi có thể bảo hiểm trong một hợp 

đồng nhân thọ 

Thông qua việc nghiên cứu nguồn gốc và quá trình phát triển của khái niệm “quyền 

lợi có thể được bảo hiểm” trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ trên thế giới, có thể thấy nổi 

lên một số vấn đề cốt lõi mang tính nguyên tắc của nó như sau: 

Bảo hiểm và đánh cược 

Vấn đề cơ bản nhằm phân biệt các hợp đồng bảo hiểm thực sự với đánh cược là hợp 

đồng bảo hiểm nhằm bảo vệ lợi ích hiện hữu. Có nghĩa là bảo hiểm hoạt động dựa trên 

quyền lợi có thể bảo hiểm, bảo hiểm sẽ chỉ thanh toán  trong  sự  cố  gây  tổn  thất hoặc 

làm suy giảm lợi ích. Còn thanh toán tiền trúng cược không cần điều kiện phải có sự tồn 

tại của một quyền lợi có trước. Vì lĩnh vực cá cược là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện 

và bị hạn chế kinh doanh, nên luật pháp của nhiều quốc gia đều có mối quan tâm đặc biệt 

khi hợp đồng bảo hiểm bị lợi dụng làm vỏ bọc cho cá cược nhất là trong lĩnh vực nhân 

thọ, khi việc đánh cược đối với cuộc sống của một người là bị cấm tuyệt đối. 

Bảo hiểm “bồi thường” và bảo hiểm “không – bồi thường” 

Theo quan niệm truyền thống, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người 

được bảo hiểm về những tổn thất vật chất do một sự cố ngẫu nhiên gây ra. Điều này rất 

rõ ràng ở bảo hiểm hàng hải vốn ra đời đầu tiên trong lịch sử  bảo  hiểm  thương  mại  như 

các đơn bảo hiểm thân tàu (Hull Policy) hay hàng hóa vận chuyển (Cargo Policy), trách 

nhiệm dân sự chủ tàu (P&I),... Số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm có mục 

đích bù đắp những tổn thất tài chính và không thể vượt giá trị của lợi ích đó trước sự cố 

xảy ra, vì vậy, những loại bảo hiểm này được gọi là bảo hiểm thiệt hại hay bảo hiểm “bồi 

thường”. 

Bảo hiểm nhân thọ lại khác hẵn, số tiền nhà bảo hiểm trả cho chủ hợp đồng không 

chỉ dừng lại ở chi phí mai táng hay chi phí chăm sóc y tế khi có sự cố thuộc phạm vi bảo 

hiểm mà có thể cao hơn nhiều. Ngay cả khi đó là chi phí y tế hay mai táng thì cũng rất 

khác nhau cho từng hợp đồng cụ thể, tùy thuộc vào mối quan hệ và sự quan tâm của người 
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mua bảo hiểm đối với cuộc sống của người được bảo hiểm. Hậu quả tài chính trong trường 

hợp này không phải chỉ xuất phát từ một thiệt hại vật chất mà có vẻ như từ  một  tổn  thất  

“trừu  tượng” (tình nghĩa yêu thương, chăm sóc, dưỡng dục). Trả một khoảng tiền bảo 

hiểm cho những tổn thất loại này thực tế không thể “bù đắp”, khôi phục (một tính mạng, 

một bộ phận thân thể). Và vì vậy, ngay từ rất sớm, luật pháp của nhiều quốc gia đã cố 

gắng nhận diện  đặc  trưng  khác  biệt  này của bảo hiểm nhân thọ, tách nó ra khỏi quan 

niệm truyền thống về bảo hiểm với cái tên gọi là bảo hiểm “không – bồi thường” (Non-

indemnity Insurance). Chính điều này làm cho việc xác định quyền lợi có thể bảo hiểm 

đối với cuộc sống của con người trong một hợp đồng bảo hiểm trở nên vô cùng phức tạp. 

Tổn thất tài sản, tổn thất trừu tượng và số tiền bảo hiểm 

Tổn thất vật chất hay tổn thất tài  sản  (Patrimonial  Loss)  xảy ra khi mà là hậu quả 

của sự kiện không chắc chắn, tài sản của một người hoặc di sản của con người bị giảm đi. 

Từ đó, khiếu nại bồi thường có thể phát sinh. Trong khi đó, một tổn thất phi – tài sản 

(Non-patrimonial Loss) là mất mát không liên quan quyền tài sản. Ở đây, các quyền nhân 

thân khác được nhắc đến, chẳng hạn như quyền toàn vẹn về thể chất và tinh thần. Những 

quyền này mang theo nhiều năng lực hoặc lợi ích khác nhau, chẳng hạn như quyền lợi 

không bị đau đớn và bệnh tật, sự quan tâm thẩm mỹ gắn với hình hài, thân thể, quyền và 

nghĩa vụ trong mối quan hệ vợ - chồng, anh em, cha mẹ - con cái. Khi sự cố xảy ra ảnh 

hưởng đến các quyền này thì sẽ kéo theo hậu quả xuất hiện các tổn thất phi – tài sản. 

Với tính chất của các quyền nhân thân và hậu quả là các tổn thất phi tài sản, người 

ta không thể đưa ra một giá trị chính xác cho bất kỳ quyền lợi có thể được bảo hiểm nào 

loại này để định lượng tổn thất liên quan lợi ích đó. Về lý thuyết, số tiền bảo hiểm phải 

được thỏa thuận giữa các bên mà không có bất kỳ giới hạn chủ quan nào. Tuy nhiên, vẫn 

có lý do chính đáng đưa ra một giới hạn về số tiền bảo hiểm: Một là, một người không 

thể thực thi một hợp đồng cho một số tiền bảo hiểm lớn với một khoản phí bảo hiểm 

không có khả năng thanh toán; Hai là, khi số tiền bảo hiểm vượt quá yêu cầu hợp lý để 

trang trải chi phi hậu quả, thỏa mãn các lợi ích cụ thể liên quan có thể là động cơ cho một 

hành vi xấu, trục lợi hoặc đe dọa đời sống của người được bảo hiểm. Trạng thái thứ hai 

chính là dấu hiệu của một vụ đánh cược và vi phạm nguyên tắc lợi ích công cộng. 

Mối quan hệ của người thụ hưởng, người mua bảo hiểm và người được bảo hiểm 

Một vấn đề rất đặc trưng của một  đơn  bảo  hiểm  con  người nói chung, nhân thọ 

nói riêng là luôn có nhiều người có liên quan. Ngay cả khi bên mua bảo hiểm mua thu 

xếp hợp đồng đảm bảo cho chính đời sống của bản thân mình thì cũng phải có người thụ 

hưởng khi người được bảo hiểm chết. Từ đó, vấn đề quyền lợi có thể được bảo hiểm 

không chỉ đặt ra cho một người khi mua bảo hiểm cho đời sống của người khác mà còn 

phải đặt cho người thụ hưởng. Để không đặt tính mạng, thân thể của người được bảo hiểm 

vào tình trạng nguy hiểm, các quốc gia thường quy định, để một hợp đồng tử vong được 

ký kết, điều kiện tiên quyết là người được bảo hiểm phải đồng ý và phải biết rõ về hợp 
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đồng, về số tiền bảo hiểm và về người thụ hưởng. 

Những trường hợp tồn tại quyền lợi có thể bảo hiểm 

Theo lịch sử phát triển của bảo hiểm con người (nhân thọ, sức khỏe) ở các quốc gia, 

có thể nhận thấy sự hiện diện của quyền lợi  có  thể  bảo  hiểm  trong  các trường hợp 

trong Bảng 1 dưới đây: 

Bảng 1 – Các trường hợp hiện diện quyền lợi có thể bảo hiểm 

Trường hợp Diễn giải 

1 Một người có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc sống và thân thể 

của chính mình; 

2 Một người có quyền lợi được bảo hiểm đối với cuộc sống của vợ hoặc 

chồng của mình;  

3 Một người có thể có quyền lợi được bảo hiểm đối với vợ hoặc chồng của 

mình dưới danh nghĩa hôn nhân truyền thống (hôn nhân tự nhiên); 

4 Một người có thể có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với người vợ hoặc 

chồng cũ của  mình khi mà mối quan hệ tình cảm và chăm sóc tiếp tục 

tồn tại; 

5 Một người có thể có quyền lợi được bảo hiểm đối với một người chung 

sống dù là có cùng giới tính hay không; 

6 Một người có thể có quyền lợi có thể bảo hiểm  đối với người vợ hoặc 

người chồng chưa cưới của mình dựa trên mối quan hệ tình cảm giữa họ; 

7 Cha mẹ có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc sống của đứa trẻ; 

8 Một người giám hộ hợp pháp có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc 

sống của người được giám hộ; 

9 Một người con (ngay cả là đứa trẻ với tư cách người thụ hưởng) có quyền 

lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc sống của cha mẹ; 

10 Một người có quyền lợi có thể bảo hiểm  đối  với  các  thành  viên trong 

gia đình của mình nếu có cuộc sống phụ thuộc. Ví dụ: Các thành viên như 

anh, chị, ông bà, cháu, con dâu, bố mẹ nuôi, chú, dì,....; 

11 Một người có thể có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với cuộc sống của bố 

mẹ chồng (vợ) và các thành viên khác trong gia đình chồng (vợ) nếu có 

mối quan hệ tình cảm và cuộc sống phụ thuộc; 

12 Ở một số quốc gia, người ta cho rằng một người có thể có quyền lợi đối 

với cuộc đời của một người mà theo tập quán anh ta nghĩ rằng sẽ liên 

quan vấn đề hậu sự (chôn cất) (dù có hay không có nghĩa vụ pháp lý); 
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13 Người sử dụng lao động có quyền lợi bảo hiểm trong cuộc đời của nhân 

viên. Điều này không chỉ dựa trên quyền và nghĩa vụ của hợp đồng lao 

động mà còn vì cái chết của một nhân viên có thể gây ra sự gián đoạn 

công việc. Người sử dụng lao động có quyền lợi trong  cuộc  sống  của  

nhân  lực chủ chốt. Quyền lợi này tương tự như quyền lợi của người sử 

dụng lao động trong cuộc đời của một người lao động bình thường nhưng 

có thể được đánh giá giá trị cao hơn; 

14 Một nhân viên có quyền lợi đối với cuộc sống của người sử dụng lao 

động; 

15 Một đối tác có quyền lợi liên quan đến cuộc sống của (những) người đồng 

hành và vì vậy một thành viên đồng sở hữu một công ty sẽ có thể có quyền 

lợi trong cuộc sống của các thành viên khác; 

16 Một người có quyền lợi đối với cuộc sống  của  người  vay  nợ  của mình; 

17 Các bên tham gia tố tụng có thể có nhu cầu bảo đảm cuộc sống của chủ 

tọa phiên tòa để bảo vệ họ khỏi sự mất mát về tài chính do cái chết của 

thẩm phán. 

3. Thảo luận và khuyến nghị 

Quy định của pháp luật Việt Nam 

Hiện tại, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm Việt Nam mà cụ thể là Luật Kinh doanh 

bảo hiểm 2000 quy định quyền lợi có thể được bảo hiểm của một người đối với cuộc sống 

con người. Cụ thể: 

(1) Điều 3 khoản 9: Quyền lợi có thể bảo hiểm là “quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, 

cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm”. 

(2) Điều 31 khoản 2: “Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm cho những 

người sau đây: 

a) Bản thân bên mua bảo hiểm; 

b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm; 

c) Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng; 

d) Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm.” 

(3) Điều 38: “Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết. 

1. Khi  bên  mua  bảo  hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp 

chết của người khác thì phải được người đó đồng ý bằng văn bản trong đó ghi rõ số tiền 

bảo hiểm và người thụ hưởng. Mọi trường hợp thay đổi người thụ hưởng phải có sự đồng 

ý bằng văn bản của bên mua bảo hiểm. 
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2.  Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của 

những người sau đây: 

a) Người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó 

đồng ý bằng văn bản; 

b) Người đang mắc bệnh tâm thần.” 

(4) Điều  22  khoản  1  mục  a: Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu khi “...  Bên  mua  bảo  

hiểm  không có  quyền  lợi  có  thể  được  bảo hiểm”. 

(5) Điều 23 khoản 1: Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt khi “... Bên mua bảo hiểm 

không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm”. 

Thảo luận 

Như vậy, nguyên tắc “quyền lợi có thể bảo hiểm” trong bảo hiểm nói chung và 

trong bảo hiểm con người nói riêng ở Việt Nam đã được quan tâm từ việc quy định cụ 

thể đến chế tài. Tuy nhiên, có thể thấy một số bất cập như sau: 

 Một là, so với các nước trên thế giới, quy định của pháp luật VN về quyền lợi có 

thể được bảo hiểm đối với đời sống con người còn khá hẹp, chỉ có 6 trường hợp (trên 17 

trường hợp trên thế giới) được thừa nhận có quyền lợi có thể bảo hiểm (Bảng 2). 

Bảng 2.  Các trường hợp được thừa nhận/ chưa được thừa nhận Quyền lợi có thể 

bảo hiểm đối với cuộc sống con người theo quy định của Luật pháp Việt Nam 

Trường 

hợp 
Không Có Diễn giải 

1  x Điều 31 khoản 2 Luật KDBH 2000 

2  x 
Điều 3 khoản 9:  

Điều 31 khoản 2 Luật KDBH 2000 

3 x  

Trước ngày 3/1/1987: được công nhân như vợ chồng (Nghị Định 

số  77/2001/NĐ-CP). 

Sau trước ngày 3/1/1987: không được coi là vợ chồng hợp pháp. 

4 x   

5 x  

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cấm Hôn nhân đồng giới; 

Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014, bỏ quy định "cấm 

kết hôn giữa những người cùng giới tính" từ ngày 1 tháng 1 năm 

2015. Tuy nhiên, Luật 2014 vẫn quy định "không thừa nhận hôn 

nhân giữa những người cùng giới tính" (khoản 2 Điều 8) 

6 x   

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4n_nh%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%93ng_gi%E1%BB%9Bi
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7  x Điều 3 khoản 9, Điều 31 khoản 2 Luật KDBH 2000 

8  x Điều 3 khoản 9 Luật KDBH 2000 

9  x Điều 3 khoản 9, Điều 31 khoản 2 Luật KDBH 2000 

10  x Điều 3 khoản 9, Điều 31 khoản 2 Luật KDBH 2000 

11 x   

12 x   

13 x  

Hiện tại, rủi ro người sử dụng lao động mua bảo hiểm tai nạn, 

bệnh cho nhân viên hoặc bảo hiểm tử kỳ nhóm cho nhân viên 

với tư cách người đại diện, người được ủy quyền chứ không phải 

là ngươi có quyền lợi có thể bảo hiểm.  

14 x   

15 x  

Hiện tại, rủi ro chết hoặc mất khả năng lao động được đảm bảo 

trong phần mở rộng của đơn bảo hiểm D&O (thuộc nhóm bảo 

hiểm “bồi thường”). 

16 x   

17 x   

Do truyền thống Á Đông, hiện nay, còn rất nhiều hộ gia đình người  VN  thường  

sống  chung 2-3 thế hệ, bên chồng lẫn bên vợ. Các mối quan hệ làm nảy sinh lợi ích có 

thể được bảo hiểm không chỉ phát sinh trong phạm vi vợ-chồng (đã đăng ký kết hôn), cha 

mẹ - con cái (ruột/ nuôi), anh- chị-em (ruột) mà còn có thể phức tạp hơn: con rễ/ dâu – bố 

mẹ vợ/ chồng, cha mẹ kế - con riêng của vợ/ chồng,... Hơn nữa cuộc sống hiện đại có thể 

nảy sinh nhiều mối quan hệ đặc biệt như: giữa những người sống chung nương tựa nhau 

dù không có mối quan hệ ruột thịt, những người sống chung như vợ chồng nhưng 

chưa/không  đăng  ký  kết  hôn hoặc không thể đăng ký kết hôn (trường hợp hôn nhân 

đồng tính), mối quan hệ giữa người cho vay– người vay, giữa chủ sử dụng lao động – 

người lao động. v.v. Những  mối  quan  hệ  đó  chắc chắn sẽ làm phát sinh nhu cầu đảm 

bảo bảo hiểm của các chủ thể cho đời sống của người mà họ có có lợi ích hợp pháp hoặc 

có mối liên hệ tình cảm. Thực tế, đã có những vụ tranh chấp liên quan hợp đồng nhân thọ 

giao kết khi người mua bảo hiểm và người được bảo hiểm có mối quan hệ theo quy định 

của Điều 31 Luật KDBH. Ví dụ: Vụ Bà V. (người mua bảo hiểm) chống Prudential VN 

về cái chết của Ông T. (người được bảo hiểm): Hợp đồng bảo hiểm được ký khi chưa 

đăng ký kết hôn. (Báo Pháp luật TPHCM online, ngày 5/10/2009). 

 Hai là, theo trình tự, lẽ ra quy định của điều 3 khoản 9 (nằm trong Chương 1 – 

Những quy định chung) sẽ mang tính khái quát (khái niệm quyền lợi có thể bảo hiểm) và 

điều 31 (nằm trong Chương 2, Mục 2 – Hợp đồng bảo hiểm con người) sẽ mang ý nghĩa 



 

294 

quy định vận dụng cụ thể vào loại hình bảo hiểm con người (liệt kê chi tiết những trường 

hợp có quyền lợi có thể bảo hiểm). Thế nhưng, sau khi liệt kê một số trường hợp ở mục 

a, b khoản 2 điều 31, mục c, d lại ghi “c. Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng 

và cấp dưỡng; d. Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm”. 

Cách hành văn này làm người đọc thêm rối rắm, khó hiểu vì không biết điều 31 là giải 

thích và vận dụng của điều 3 khoản 9 vào bảo hiểm con người hay điều 3 khoản 9 có ý 

nghĩa bổ sung một phần cho điều 31? (Xem bảng 3)  

 Ba là, theo điều 3 khoản 9, định nghĩa “quyền lợi có thể được bảo hiểm” là 

“quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm” cho 

thấy nó chưa bao gồm trường hợp cơ bản nhất của bảo hiểm con người đó là khi 

một người mua bảo hiểm cho chính cuộc sống, thân thể và sức khỏe của mình. 

Vấn đề này thực chất lại liên quan đến quyền nhân thân khác, cụ thể là “quyền 

được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể”. (Điều 32, Bộ Luật dân 

sự 2015) 

 Bốn là, tồn tại mối quan hệ huyết thống (cha mẹ - con cái, anh-chị-em ruột) 

không có nghĩa là tồn tại nghĩa vụ “nuôi dưỡng”, “cấp  dưỡng”.  Ví  dụ:  Khoản  

2 Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định nghĩa vụ của cha mẹ là “... 

Bảng 3. Đối chiếu Điều 3 khoản 9 và Điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm 

Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Chương II  

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

Mục  2 

Hợp đồng bảo hiểm con ngườ i  

Điều 3 ,  Khoản 9 Điều 31 

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở 

hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền 

tài sản; quyền,  nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp 

dưỡng   

đối với đối tượng được bảo hiểm.   

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người 

1. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con 

người là tuổi thọ, tính mạng, sức khoẻ và tai 

nạn con người. 

2. Bên mua bảo hiểm chỉ có thể mua bảo hiểm 

cho những người sau đây: 

a) Bản thân bên mua bảo hiểm; 

b) Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo 

hiểm;  

c) Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi 

dưỡng và cấp dưỡng; 

d) Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có 

quyền lợi có thể được bảo hiểm. 
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nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, 

con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động 

và không có tài sản để tự nuôi mình”. Nhưng, quy định tại điều 31 khoản 2, mục 

b cho thấy chỉ cần có quan hệ  huyết  thống  là  có  thể  mua bảo hiểm, nghĩa là, 

ngay cả khi không phải trường hợp có nghĩa vụ “nuôi dưỡng”, “cấp dưỡng”. 

 Năm là, “nghĩa vụ nuôi dưỡng” và “nghĩa vụ cấp dưỡng” là hai vấn đề không 

độc lập nhưng cũng không phải hoàn toàn trùng khớp nhau về chủ thể, về trường 

hợp phát sinh. Ví dụ: Vợ chồng sau ly hôn vẫn có thể tồn tại “nghĩa vụ cấp 

dưỡng” (Điều 115 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014). Thực tế cho thấy, những 

trường hợp như một người yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ cho người chồng cũ/ 

vợ cũ hoặc một người cha sau ly hôn không được giao quyền nuôi con yêu cầu 

mua bảo hiểm cho con có thể bị doanh nghiệp bảo hiểm khước từ. 

 Sáu là, trong hợp đồng bảo hiểm  con  người,  mối  quan  hệ có thể là giữa bên 

mua bảo hiểm với  người  được  bảo  hiểm  mà còn có thể là mối quan hệ giữa 

người thụ hưởng với người được bảo hiểm, quy định của điều 31 khoản 2 Luật 

Kinh doanh bảo hiểm cho thấy có “quyền lợi có thể bảo hiểm” là yêu cầu chỉ đối 

với “bên mua bảo hiểm” không thấy có đặt ra đối với “người thụ hưởng”.  Ngoài  

ra,  điều  23  lại quy định “hợp đồng bảo hiểm chấm dứt khi “bên mua bảo hiểm 

không còn quyền lợi có thể bảo hiểm”. Tuy nhiên, có những trường hợp, khi sự 

kiện bảo hiểm xảy ra (trường hợp chết), bên mua bảo hiểm có thể không còn 

quyền lợi có thể bảo hiểm (ví dụ, đã chết/ đã ly hôn) nhưng người thụ hưởng vẫn 

còn lợi ích gắn liền người được bảo hiểm, việc quy định chấm dứt hợp đồng như 

vậy có thể dẫn đến lợi ích của người thụ hưởng bị ảnh hưởng. 

 Bảy là, phát sinh nhiều vụ việc trục lợi bảo hiểm đặc biệt, trục lợi trên hợp đồng 

bảo hiểm trong thời gian gần đây. Điển hình là vụ mua nhiều hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ sau đó thuê người chặt tay, chân rồi dựng hiện trường giả tai nạn để đòi 

tiền bảo hiểm (Vietnamnet, 24/08/2016). Điều này  cho  thấy  nếu  chế  tài  chỉ 

dừng lại ở “hợp đồng bảo hiểm vô  hiệu”  hay  “hợp  đồng  bảo hiểm chấm dứt” 

như ở Điều 22 và Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm thì không đủ sức răn đe, 

ngăn chặn trường hợp đánh cược trên đời sống một người “dưới vỏ bọc hợp đồng 

bảo hiểm”. Mặt khác, một người là giám hộ hợp pháp hoặc cha mẹ (có thể là cha 

mẹ nuôi) có thể mua bảo hiểm tử vong cho con (hoặc người được giám hộ) dưới 

18 tuổi mà không cần người được bảo hiểm biết và đồng ý có thể đặt đời sống 

của đứa trẻ vào một tình trạng nguy hiểm. 

Khuyến nghị 

Xuất phát từ những vấn đề bất cập đã thảo luận ở trên, cần thiết phải có sự sửa đổi, 

bổ sung các quy định của pháp luật về quyền lợi có thể bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm 

con người theo những hướng sau: 
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(1) Đảm bảo bao quát đầy đủ các trường hợp hiện đã và đang thừa nhận có quyền 

lợi có thể được bảo hiểm; 

(2) Mở rộng hơn nhằm đáp ứng đầy đủ các trường hợp phát sinh nhu cầu hợp lý của 

thực tế xã hội đang ngày càng phát triển; 

(3) Đảm bảo tính lô-gic giữa nội dung các điều luật có liên quan của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm (Điều 3 khoản 9 và Điều 31 khoản 2). Mặt khác, đảm bảo tính nhất quán 

với các quy định trong Bộ luật dân sự và các Luật có liên quan khác như Luật Hôn nhân 

& Gia đình, đặc biệt, khi mà những văn bản này đều đã có sửa đổi, thay thế kể từ khi Luật 

Kinh doanh bảo hiểm được ban hành; 

(4) Mặt khác, để đời sống con người không bị đặt trong tình huống nguy hiểm do 

bị đánh cược cần thiết phải bổ sung quy định điều kiện đối với cha mẹ hoặc người giám 

hộ khi yêu cầu phát hành các hợp đồng tử vong cho trẻ chưa thành niên (con, người được 

giám hộ). Bên cạnh đó, trục lợi bảo hiểm nói chung, trục lợi bảo hiểm nhân thọ nói riêng 

cần được quy định thành tội danh hình sự và có mức hình phạt thích đáng đủ sức răn đe. 
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Tóm tắt  

Tên miền hiện nay là một trong những công cụ rất phổ biến trong việc tổ chức và vận 

hành quá trình kinh doanh nói chung, được nghiên cứu, đầu tư phát triển ngày càng mạnh 

mẽ trên thế giới trong nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo 

hiểm, là một trong những chủ thể nằm trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cũng là một 

bộ phận không thể không nhắc đến trong việc sử dụng tên miền. Theo quy định của pháp 

luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành,chiếm dụng tên miền được nhắc đến như một hành 

vi cạnh tranh không lành mạnh và được Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung 

năm 2009) quy định. Việc chỉ được nhắc đến tại một điều khoản nhỏ trong một điều luật 

của Luật này đã phần nào cho thấy phạm trù “tên miền”, cũng như quy định hiện nay về 

việc xử lý đối với các hành vi “chiếm dụng tên miền” của các chủ thể kinh doanh trong 

lĩnh vực bảo hiểm, chưa thực sự tương ứng với mức độ nghiêm trọng mà hành vi đó gây 

ra.  Những quy định tương tự trên thế giới về việc bảo hộ tên miền trong lĩnh vực bảo 

hiểm có sự khác biệt về quy định như thế nào? Thông qua câu hỏi này, bài viết phân tích 

cơ chế giải quyết tranh chấp đối với tên miền trong lĩnh vực bảo hiểm theo quy định của 

pháp luật Việt Nam. Đồng thời bên cạnh đó, đưa ra những phân tích, đánh giá một số 

quan điểm khác nhau về xử lý vi phạm đối với hành vi tranh chấp tên miền trong lĩnh vực 

bảo hiểm. Từ đó, bài viết đề xuất một số phương hướng nhằm hoàn thiện hơn quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với vấn đề này.  

Abstract  

Domain names has been spreaded throughout worldwide recently, and yet become an 

effective tool in operating and running businesses in general. It is currently being studied, 

invested in sturdily all over the world in many different fields. Hence, insurance 

companies, being one of the subject in Vietnam’s market economy, are not exceptions to 

this. According to laws on Intellectual property in Vietnam, cybersquatting is mentioned 

as an unfair competitive behavior and regulated by the Intellectual Property Law 2005 

(amended in 2009). The fact that the issue is being ruled by just a minor provision in this 

Law has somehow shown that domain names name, as well as how to handling 
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cybersquatting regarding insurance businesses, is not adequate, in comparision to the 

severity that those behaviors cause. If then, how different are similar laws in other 

countries regulate those? Under this question, this essay is meant to analyse the 

mechanism to settle domain names disputes regarding insurance business according to 

Vietnamese law, then making some proposals to develop provisions on this kind of issues. 

Từ khóa: Chiếm dụng tên miền, Nhãn hiệu, Sở hữu công nghiệp, Tên miền, 

Keywords: Cybersquatting, Domain name, Industrial property, Trademark 

1. Giới thiệu   

Theo xu hướng phát triển hiện nay của thế giới, sở hữu trí tuệ là một vấn đề tuy mới 

nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng kinh 

doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm. Từ năm 2020 đến nay, tuy báo cáo của Cục sở 

hữu trí tuệ cho thấy sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế của Việt Nam, 

nhưng riêng đối với mảng sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, lượng đơn đăng 

ký xác lập vẫn tăng 1,7%, bao gồm đơn sáng chế, đơn nhãn hiệu quốc gia và đơn đăng ký 

chỉ dẫn địa lý. Duy chỉ có tên miền là một phạm trừu mà theo quan điểm của nhà nước 

Việt Nam là tồn tại độc lập so với các quyền sở hữu công nghiệp, và do đó việc bảo hộ 

cũng khác biệt so với các quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, nghiên cứu được đưa ra 

nhằm làm rõ tình hình bảo hộ đối với tên miền hiện nay cho các doanh nghiệp kinh doanh 

bảo hiểm, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm như 

hiện nay. 

Bài viết tập trung xác định các vấn đề, nội dung nghiên cứu chính như sau: 

Thứ nhất, các quy phạm pháp luật điều chỉnh tên miền tại Việt Nam được cụ thể 

hóa tại đâu; 

Thứ hai, Các quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề tên miền như thế nào; 

Thứ ba, từ đó so sánh để đánh giá xem xét những quy định nào của luật quốc tế phù 

hợp với thực tiễn tại Việt Nam nhằm học hỏi, bổ sung thêm vào những khoảng hở của 

pháp luật. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu  

2.1.  Cơ sở lý thuyết  

Bài viết này có sự tham khảo, nghiên cứu dựa trên các công trình khoa học đã công 

bố trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề về tên miền, nhãn hiệu và sở hữu công 

nghiệp nói chung. Một số công trình nghiên cứu trên thế giới có thể kể đến như “The end 

of Cybersquatting” của Kevin Davis, Preventive Law Reporter; “Trademark Protection 

in Foreign Countries” của Eric D. Offner, The Trademark Reporter… Các bài nghiên cứu 

đã được công bố tại Việt Nam như “Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất 
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và những vấn đề đặt ra với doanh nghiệp Việt Nam” của Ts. Lê Thị Thu Hà, Đại học 

Ngoại thương; Phan Ngọc Tâm, “So sánh chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của 

một số quốc gia ASEAN và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Pháp lý số 

2/2012, tr.33-34 … 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Phương pháp định tính 

Do đặc thù của việc nghiên cứu pháp luật là mang nặng tính lý luận và dựa trên các 

học thuyết khoa học, phương pháp định tính sẽ được ưu tiên áp dụng hơn là phương pháp 

định lượng 

2.1.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 

Bài viết đưa ra những minh chứng, thông tin từ thực tiễn, cùng với một số nội dung 

lý luận để từ đó phân tích và đúc kết thành những đề xuất, kiến nghị phù hợp 

2.1.3. Phương pháp so sánh 

Một trong những cách thức để giải quyết vấn đề thiếu hụt cơ sở pháp lý chính là 

nghiên cứu và so sánh với những hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tương tự ở các quốc 

gia khác trên thế giới. Do đó, phương pháp so sánh được đưa ra và áp dụng. 

3. Kết quả và thảo luận (Results and Discussion) 

3.1.  Một số quy định, các đạo luật về phòng chống chiếm dụng tên miền quốc tế 

(Anti-cybersquatting acts)  

3.1.1. Đạo luật Phòng chống chiếm dụng tên miền trong bảo vệ người tiêu dùng 

(Anti – cybersquatting Consumer Protection Act – ACPA)  

Việc mở đường cho Đạo luật Phòng chống chiếm dụng tên miền trong bảo vệ người 

tiêu dùng (Anti – cybersquatting Consumer Protection Act – Đạo luật ACPA) vào ngày 

29 tháng 11 năm 1999, hệ thống khung pháp lý của Hoa kỳ nói riêng đã làm cho tình hình 

nghiên cứu, thảo luận về  vấn đề chiếm dụng tên miền đã thay đổi một cách rõ rệt. Về mặt 

lịch sử, Đạo luật ACPA là một văn bản luật của Hoa kỳ được thông qua bởi Nghị viện 

Hoa kỳ năm 1999, mang theo những nỗ lực nhằm hỗ trợ, cung cấp cho những chủ sở hữu 

nhãn hiệu quyền được khởi kiện đối với những chủ thể có hành vi “chiếm dụng tên miền”. 

Việc yêu cầu được hưởng quyền như vậy về lý thuyết là có mối liên hệ với hành vi xâm 

phạm quyền của nhãn hiệu và quy định về việc chống lu mờ nhãn hiệu (trademark 

dilution), dù rằng bản thân của nó được xem là một yêu cầu hưởng quyền pháp lý một 

cách độc lập.  

Có thể lấy một ví dụ thực tế về sự ảnh hưởng của Đạo luật ACPA bằng một sự việc 

giả định như sau: tại thị trường Việt Nam, tồn tại một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh 

vực bảo hiểm mang nhãn hiệu “Bảo Việt”, và một doanh nghiệp kinh doanh máy tính 



 

300 

cũng cùng được đăng ký thành lập trong cùng một khoảng thời gian. Việc đồng thời cùng 

tồn tại của hai doanh nghiệp này trong một thế giới “off-line”( nghĩa là ở không gian thực 

tế, khác với thế giới của internet – online), thì cả hai đều có thể được người tiêu dùng 

chấp nhận mà không gặp khó khăn trong việc phân biệt nhãn hiệu sản phẩm, vì lĩnh vực 

của cả hai rõ ràng chứa đựng một phạm trừu bao quát cụ thể mà người tiêu dùng rất khó 

có khả năng nhầm lẫn. Tuy nhiên trong một thế giới “on-line”, mọi việc lại không được 

xem xét đơn giản như vậy. Giả định rằng cả hai doanh nghiệp nói trên đều có ý định lấy 

tên miền baoviet.com đăng ký nhằm phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình, vì tính 

chất đơn giản và dễ nhớ của nó. Trước khi Đạo luật ACPA có hiệu lực trên thực tế, tên 

miền nói trên sẽ thuộc về sự sở hữu của bất kỳ chủ thể nào đăng ký trước, về mặt thời 

gian. Việc này dường như hoàn toàn phù hợp với tính công bằng của pháp luật, tuy nhiên 

một thời gian sau đó, nhận thấy có thể lợi dụng cách làm này để mang lại lợi ích của cá 

nhân, một số chủ thể đã cố ý đăng ký trước những loại tên miền, nhưng không nhằm mục 

đích phục vụ cho việc kinh doanh của bản thân họ, mà là để nắm giữ và bán lại trong 

tương lai những loại tên miền này, do sự tương đồng với những loại nhãn hiệu đã có sẵn 

trên thị trường vào lúc đó hoặc trong tương lai.  

Ví dụ: nhận thấy doanh nghiệp bảo hiểm Bảo Việt ngày càng mở rộng, lớn mạnh 

hơn về quy mô kinh doanh, A là một chủ thể không kinh doanh bảo hiểm, cũng không có 

nhu cầu trong việc sử dụng tên miền baoviet.com, nhưng đã nhanh tay đăng ký trước 

nhằm mục đích chiếm đoạt, sở hữu loại tài sản này với mục đích sẽ thương lượng, trao 

đổi với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Bảo Việt trong một thời gian tương lai.  

Tuy vậy, dưới quy định của Đạo luật ACPA, bối cảnh này trở nên không còn phù 

hợp. Luật này chú trọng vào mục đích, toan tính của chủ thể đăng ký. Được xem là một 

trong những điều kiện bắt buộc, mục đích đăng ký của chủ thể phải được xác định là một 

“ý định lành mạnh” (good faith - ). Tất cả những hành vi đăng ký nằm ngoài ý định này 

đều có thể bị xử phạt với mức tiền phạt lên đến $100.000USD.  

Nhìn chung, Đạo luật ACPA, trong việc bổ sung, sửa đổi một số quy định cả Đạo 

luật Lanham, đã loại bỏ được lỗ hổng trong hệ thống pháp luật truyền thống về nhãn hiệu, 

tạo ra một lớp màng bảo hộ cho từng loại tên cá nhân, và cho phép yêu cầu bồi thường 

những thiệt hại cố định. Tuy nhiên để làm được điều này, nhãn hiệu của bên khởi kiện 

cần có những yêu cầu nhất định, như phải là nhãn hiệu nổi tiếng hoặc là nhãn hiệu mang 

tính phân biệt tại thời điểm đăng ký (Mục 43 Lanham Act, 15 U.S.C. 1125 (2000)). Vấn 

đề đặt ra là, việc thu hẹp phạm vi bảo hộ cho nhãn hiệu dưới hành vi chiếm dụng tên miền 

bằng tiêu chí nhãn hiệu nổi tiếng liệu có làm giảm tính hiệu quả của đạo luật ACPA như 

mục đích vốn có ban đầu của nó. Trong ví dụ ở trên, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 

mang tên “Bảo Việt” được xem là một nhãn hiệu nổi tiếng, tuy nhiên trên thực tế, sẽ còn 

rất nhiều những tên nhãn hiệu của doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, mà tại thời điểm đăng 

ký chưa được xem là nổi tiếng, và khả năng bị chiếm đoạt trước tên miền vẫn là ngang 

http://www.baoviet.com/
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nhau (giữa doanh nghiệp nổi tiếng và doanh nghiệp vừa và nhỏ).   

3.1.2. Quy định của ICANN 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), là một tập đoàn 

Internet cấp số và tên miền, hoạt động  phi lợi nhuận. ICANN lấy trụ sở tại Hoa Kỳ, 

California vào năm 1998, với mục đích cơ bản là quản lý số liệu, hệ thống tên miền, mà 

trước đây thuộc nhiệm vụ của các tổ chức khác tại Hoa Kỳ. Theo thời gian, trước thực 

trạng tranh chấp tên miền gia tăng, chủ yếu xoay quanh vấn đề đăng ký tên miền xâm 

phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác, ICANN đã phối hợp cùng 

WIPO, tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới để ban hành nên UDRP, “Chính sách giải quyết 

tranh chấp tên miền thống nhất”. UDRP được điều chỉnh bằng phương thức hòa giải và 

trọng tài là chủ yếu. Hiện nay, trên cơ sở các quy định của UDRP, các quốc gia hầu hết 

đã xây dựng cơ bản hệ thống giải quyết tranh chấp tên miền của mình. Nhiều Trung tâm 

quản lý mạng quốc gia tại Châu Á đã được thành lập và áp dụng hệ thống này thành công, 

như Singapore, Hồng Kông… 

3.2. Những quy định, luật về phòng chống chiếm dụng tên miền tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, trong xu hướng toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện 

nay, công cụ Internet và đặc biệt là tên miền và trang web ngày càng trở nên phổ biến hơn 

đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thực tế đã cho thấy, cả nhãn hiệu và tên miền 

đều dần trở thành một công cụ hữu hiệu nhằm kết nối khách hàng và thương hiệu của các 

doanh nghiệp. Cần nhấn mạng rằng, mặc dù khái niệm “thương hiệu” không được nêu ra 

trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ từ trước đến nay của Việt Nam, nhưng theo cách 

hiểu chung nhất thì đây là một phạm trừu mà các doanh nghiệp luôn đầu tư thời gian và 

nhiều nguồn lực khác để xây dựng nên. 

Trong bối cảnh đó, song song với việc khai thác những lợi thế của nhãn hiệu, tên 

miền để xây dựng, quảng bá thương hiệu của mình, các doanh nghiệp kinh doanh bảo 

hiểm hiện nay và trong tương lai sẽ luôn phải đối mặt với nguy cơ rơi vào một cuộc tranh 

chấp tên miền với các chủ thể khác, mà cụ thể như đã phân tích thì phần lớn là các 

cybersquatters – chủ thể chiếm dụng tên miền trên khắp thế giới. Điểm lại các quy định 

về sở hữu trí tuệ nói chung và pháp luật về tên miền nói riêng, có thể thấy rằng hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật bao quát lĩnh vực này còn chưa thật sự hoàn thiện, dẫn đến 

việc áp dụng, thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp tên miền ở mức độ quốc tế luôn là 

một thử thách không đơn giản cho các doanh nghiệp Việt Nam.  

Tính đến năm 2020, các tranh chấp tên miền quốc tế nói chung tại Việt Nam đều 

cần được giải quyết qua UDRP (Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất) 

do ICANN quản lý. Có đến hơn 60 vụ việc doanh nghiệp Việt Nam bị khởi kiện, và chỉ 

một vụ việc doanh nghiệp Việt Nam là nguyên đơn. Thống kê này phần nào cho thấy thực 

trạng hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam là thiếu một hành lang pháp lý để có thể 
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tự tin nộp đơn khởi kiện để tự yêu cầu được giải quyết các quyền lợi chính đáng mà những 

hành vi chiếm dụng tên miền đã gây ra thiệt hại. Mặt khác, một bài toán nữa cũng cần 

làm rõ là những doanh nghiệp trong nước có cần thiết, và nếu có thì phải nắm bắt được 

những gì trong cơ chế giải quyết tranh chấp tên miền UDRP, từ đó tìm ra những biện 

pháp, kết quả phù hợp để bảo vệ cho lợi ích của mình trong các tranh chấp này. 

Vậy trong quy định của pháp luật Việt Nam, tên miền được điều chỉnh, nhắc đến 

trong những loại văn bản quy phạm pháp luật nào ? Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ năm 

2005, sửa đổi bổ sung năm 2019, được xem như một vũ khí hoàn thiện nhất để đặt ra các 

quy định nhằm chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ. Tuy 

nhiên, khái niệm về “chiếm dụng tên miền” thì chưa được nhắc đến nhiều trong văn bản 

này. Cụ thế, văn bản Luật này có 222 điều, chia làm 18 chương, nhưng khái niệm về “tên 

miền” chỉ được nêu ra một cách ngắn gọn tại điều 130. Cụ thể, tại điểm d, khoản 1, điều 

130 của Luật này có quy định về các nhóm hành vi bị coi là cạnh tranh không lành mạnh, 

trong đó, “Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương 

tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn 

địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng 

hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý 

tương ứng.” Đây có thể được xem là dạng định nghĩa mang tính liệt kê, mô tả về hành vi 

Cybersquatting, tuy vậy việc giải thích hay hướng dẫn cụ thể thế nào là “chiếm giữ quyền 

sử dụng” và “sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu” vẫn 

chưa được làm rõ.  

Nếu so sánh với quy định của Đạo luật ACPA của Hoa Kỳ đã nêu trên, một hành 

vi đăng ký, chiếm đoạt tên miền được xác định là mang mục đích, ý định xấu (bad faith) 

phải mang đủ 9 yếu tố mà Tòa án có thể dùng để xác định đây là cybersquatting (*). Các 

điều kiện này có thể kể đến như: 

1. Người đăng ký đã sở hữu nhãn hiệu hay có một quyền sở hữu trí tuệ nào hay 

chưa trong thời gian đăng ký tên miền; 

2. Tên miền chứa đựng tên pháp lý của cá nhân hay tên mà ngược lại được dùng 

phổ biến để xác định người đó; 

3. Người đăng ký đã từng dùng trên thực tế tên miền này trong mối liên hệ với sự 

vận hành của một loại hàng hóa, dịch vụ có thật nào chưa; 

4. Việc sử dụng phi lợi nhuận hoặc lành mạnh của người đăng ký dưới tên miền 

đó; 

5. Người đăng ký có mục đích luân chuyển yếu tố quảng bá hình ảnh từ nhãn hiệu 

sang tên miền để tạo ra một sự nhầm lẫn nào đó không; 

6. Người đăng ký có đề xuất chuyển nhượng tên miền để đạt được một lợi ích kinh 

tế nào đó cho một chủ thể kinh doanh khác hay không 
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7. Người đăng ký có cung cấp một thông in sai lệch hoặc gây nhầm lẫn đến mức 

cố ý hay không. 

8. Việc đăng ký hay chiếm dụng nhiều tên miền cùng lúc mang tính tương tự, gây 

nhầm lẫn đến một nhãn hiệu nào đó; và 

9. Tên miền này có thuộc loại tên miền nổi tiếng hay mang tính phân biệt 

Do chưa có cơ thế cụ thể để bảo vệ các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trong 

vấn đề chiếm đoạt tên miền, nên tại Việt Nam, thủ tục hành chính UDRP được cho công 

cụ duy nhất và mang tính bắt buộc đối với những doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có 

dự định đăng ký tên miền quốc tế. Trên lý thuyết, cơ sở pháp lý của UDRP là những thỏa 

thuận cơ bản giữa chủ thể đăng ký tên miền và Cơ quan cấp tên miền, trong đó chủ thể 

đăng ký phải cam kết tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp thuộc phạm vi điều 

chỉnh của UDRP. Tuy vậy cần lưu ý rằng, thủ tục này có phạm vi áp dụng cho các tên 

miền quốc tế (bao gồm đuôi .com, .net, .org, .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name và 

.pro). Như vậy đối vói những loại tên miền trong nước như .vn, khả năng được bảo hộ 

của các loại tên miền này dành cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam là 

chưa có. 

3.3. Tranh chấp tên miền đối với các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 

Tương tự với các doanh nghiệp khác, đối với việc đăng ký thực hiện kinh doanh 

bảo hiểm hiện nay, đăng ký tên miền không nằm trong các điều kiện bắt buộc dành cho 

các doanh nghiệp. Căn cứ vào Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh 

bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa 

đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính, điều kiện để các chủ thể có thể đăng ký hoạt động kinh doanh 

bảo hiểm, môi giới bảo hiểm bao gồm các yêu cầu chung như, Tổ chức, cá nhân tham gia 

góp vốn phải góp vốn bằng tiền; Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên 

phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép;… đối với doanh nghiệp nước ngoài thì còn yêu cầu thêm một số điều kiện 

riêng như: Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại 

Việt Nam; Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước 

năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;… Đây là những điều kiện cơ bản nhằm đảm bảo 

quá trình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp, cũng như xây 

dựng cơ sở để khách hàng có thể tin tưởng và sử dụng dịch vụ của các loại hình doanh 

nghiệp này. Bên cạnh đó, có thể nhận thấy rằng, việc đăng ký tên miền để thực hiện việc 

kinh doanh bảo hiểm là quyền lợi chứ không phải nghĩa vụ của các doanh nghiệp này, 

nên rất khó có thể áp đặt những chủ thể này thực hiện việc đăng ký. Việc này có thể dẫn 

đến một kết quả có thể dự đoán được là hệ thống tên miền mang nhãn hiệu của các doanh 

nghiệp kinh doanh bảo hiểm vẫn có khả năng bị chiếm dụng như bao loại hình doanh 

nghiệp khác. Trên thực tế, đã có một số sự việc xảy ra làm minh chứng rõ rệt nhất cho 
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điều này. Công ty bảo hiểm mang nhãn hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ, Prudential, đã từng 

phải kiện một doanh nghiệp quốc gia của Trung Quốc tại Tòa án New Jersey vì đã xâm 

phạm đến nhãn hiệu của mình. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2020, Prudential Financial đã 

nộp đơn khởi kiện Frank Zhang, một cư dân tại Trung Quốc, người có hành vi sở hữu 

một tên miền www.pru.com, thể hiện việc chiếm dụng tên miền và làm ảnh hưởng đến 

nhãn hiệu của Prudential, căn cứ vào Đạo luật ACPA của Hoa Kỳ. Sau nhiều tháng giải 

quyết tranh chấp tại Tòa, đến tháng 7 năm 2020, yêu cầu gỡ bỏ tên miền pru.com được 

Tòa án chấp nhận, với tổng mức án phí là $400 USD, cùng một khoản bồi thường không 

được công bố mà Zhang phải trả cho phía Prudential.  

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều những vụ việc về chiếm dụng tên miền mà 

các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên khắp thế giới đang phải đối mặt. Thực trạng 

này mở ra một nhu cầu cấp bách nhằm tìm ra một giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế vấn 

đề nêu trên. 

4. Kết luận và Khuyến nghị giải pháp  

4.1. Kết luận 

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà xuất hiện ngày càng nhiều những hành vi chiếm 

đoạt, đăng ký tên miền với mục đích không thiện chí, các doanh nghiệp, cụ thể là những 

doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam cần được trang bị đầy đủ 

kiến thức pháp luật về tên miền, nhãn hiệu. Số liệu thực tế cho thấy số vụ tranh chấp tên 

miền quốc tế mà trong đó bị đơn là cá nhân, tổ chức của Việt Nam ngày càng gia tang đã 

thể hiện rõ thực trạng này. Với tính chất là một hành vi xâm phạm quyền lợi và nhãn hiệu 

của chủ thể khác, bên vi phạm thực hiện hành vi “chiếm dụng tên miền” bằng cách đăng 

ký tên miền, chủ yếu dựa trên tên gọi của nhãn hiệu của các doanh nghiệp nổi tiếng, phổ 

biến trên thế giới. Cách làm thường thấy nhất là những chủ thể này thêm vào các tiền tố 

hoặc hậu tố địa danh, tên gọi tại Việt Nam, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, chẳng hạn 

như VietnamLifeInsurance, prudentialvietnam … Một cách làm khác cũng thường thấy 

là việc đăng ký tên miền mang tính chất “đầu cơ”, không vì mục đích kinh doanh mà động 

cơ của việc đăng ký này là để trục lợi từ các doanh nghiệp bảo hiểm đã “chậm chân” hơn 

trong việc đăng ký.  

Chính những dạng hành vi như đã phân tích đã, đang và trong tương lai vẫn có thể 

tiếp diễn, làm cho các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam bị mất không ít số lượng 

tên miền. Nhiều tập đoàn lớn như Viettel, VNPT, FPT đã theo cách thức này mà bị mất 

đi tên miền mang tên nhãn hiệu nổi tiếng của mình. Về phương thức giải quyết vụ việc, 

không chỉ riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà nhiều doanh nghiệp lớn mang nhãn 

hiệu nổi tiếng hiện nay, khi nhận thấy tên miền mang tên nhãn hiệu của mình đã bị chiếm 

dụng thì thường lúng túng, bị động trong quá trình tham gia xử lý theo cơ chế của UDRP. 

Có thể hiểu rằng, do cơ chế giải quyết tranh chấp tên miền của WIPO còn khá mới mẻ 

đối với thị trường Việt Nam, nên hầu như các doanh nghiệp tại đây thường ít khi hợp tác 

http://www.pru.com/
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với cơ chế này, không tham gia trong giai đoạn thủ tục hành chính, xét xử… Cá biệt, một 

vài doanh nghiệp lại sẵn sang chấp nhận việc chi một khoản tiền không nhỏ để đồng ý 

mua lại tên miền từ các cybersquatter mà bỏ qua việc khởi kiện.  

4.2. Khuyến nghị 

Dưới đây liệt kê một số khuyến nghị với mục đích hướng đến giải quyết những bất 

cập còn tồn tại trong thử thách về bảo vệ tên miền cho các doanh nghiệp Việt Nam: 

Thứ nhất, hệ thống pháp luật giải quyết tên miền tại Việt Nam như đã phân tích ở 

trên, vẫn còn là một khoảng hở trong quy định chung của Luật Sở hữu trí tuệ. Do vậy, 

việc đặt ra một văn bản quy phạm pháp luật độc lập để điều chỉnh riêng về vấn đề này sẽ 

giải quyết được tình trạng thiếu quy định của luật. Một số ý kiến có thể cho rằng việc đưa 

ra quá nhiều văn bản luật chuyên ngành là không cần thiết,  tuy vậy với những nhóm quan 

hệ pháp luật quan trọng như tên miền và nhãn hiệu, nếu không được điều chỉnh chi tiết 

thì sẽ rất khó trong việc áp dụng và xử lý. Đạo luật ACPA của Hoa Kỳ là một minh chứng 

rất rõ cho việc này. 

Thứ hai, từ thực trạng thiếu nền tảng kiến thức pháp luật, nhiều doanh nghiệp tại 

Việt Nam có hành vi đăng ký tên miền nhằm gây nhầm lẫn với nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, 

để rồi bị khởi kiện. Để giảm bớt số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia vào cơ chế 

giải quyết tranh chấp tên miền với vai trò là bị đơn, rõ ràng cần nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ, về tên miền để tránh những trường 

hợp vướng mắc về mặt pháp lý như trên. 

Thứ ba, tuy thiếu đi hệ thống pháp luật trong nước để cung cấp cơ chế giải quyết 

tranh chấp về tên miền, nhưng các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn có một công cụ chung 

là UDRP. Vì vậy, thay vì thỏa hiệp dùng tiền để giành lại tên miền thông qua giao dịch 

mua bán với các cybersquatter, doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn phương pháp tốt 

hơn là khởi kiện bằng cơ chế UDRP. Việc làm này có thể giảm thiểu được chi phí mua 

lại, vì những tên miền bị chiếm dụng sẽ bị mang ra bán lại với giá không hề thấp, mặt 

khác sẽ lại tiếp tay đồng tình cho hành vi chiếm dụng tên miền khác trong tương lai.  
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Tóm tắt 

Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng đóng vai trò là phương thức san sẻ rủi ro trách nhiệm 

phát sinh trong quá trình lưu trữ, xử lý, truyền đưa dữ liệu của chủ thể kinh doanh trong 

bối cảnh chuyển đổi kinh tế số ở Việt Nam. Khác với dự liệu của pháp luật về hợp đồng 

bảo hiểm truyền thống, rủi ro liên quan đến dữ liệu số cùng lúc mang đặc tính chủ quan 

và khách quan, đồng thời, rất khó để xác định thời điểm xảy ra hành vi gây thiệt hại cũng 

như chứng minh yếu tố lỗi gắn liền với chủ thể trong hành vi xâm phạm dữ liệu và an 

ninh mạng. Bài viết giới thiệu và phân loại hai hình thức trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

liên quan đến dữ liệu và an ninh mạng trên cơ sở phân tích các cấu thành của trách nhiệm 

bồi thường liên quan đến dữ liệu điện tử, đối chiếu với các quy định về bồi thường thiệt 

hại và bảo hiểm trong pháp luật Việt Nam. Cuối cùng, bằng việc chỉ ra giới hạn về cách 

tiếp cận đối với khái niệm dữ liệu trong pháp luật dân sự Việt Nam, bài viết dự báo các 

trách nhiệm cụ thể thuộc phạm vi bảo hiểm của dạng hợp đồng này và các giới hạn trách 

nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm.  

Abstract  

Information and cyber-security insurance helps share liability risks arising in the process 

of storing, processing and transmitting data of business entities in the context of digital 

economic transformation in Vietnam. Unlike traditional insurance laws, risks related to 

digital data could be both subjective and objective, at the same time, it is difficult to 

determine the time which the damaging act took place, as well as to prove the element of 

fault associated with the subject in data and network security breaches. The article 

introduces and classifies two types of data and cybersecurity-related damage liability on 

the basis of analyzing the components of liability claims related to electronic data, 

comparing with other regulations on damage compensation and insurance in Vietnamese 

law. Finally, by clarifying limitation on the concept of data in Vietnamese civil law, the 
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article forecasts the specific liability under this type of contract and the limitations to 

insurance liability of insurance enterprises.  

Từ khóa: An toàn thông tin, Bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng, Dữ liệu cá nhân, Trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại 

Keywords: Information safety, Data and cybersecurity insurance, Personal data, 

Liability for damages 

1. Đặt vấn đề: bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong môi trường kinh tế số 

1.1. Chuyển đổi số và rủi ro liên quan đến an toàn dữ liệu.  

Ngày nay, người ta nói đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như một cuộc cách 

mạng là đảo lộn toàn bộ giá trị, từ việc tái định nghĩa lại dữ liệu với vai trò là tư liệu sản 

xuất (Hoeren, 2014) đến việc “internet hóa” toàn bộ các ngành công nghiệp trên cơ sở kết 

nối nhằm tạo ra sự hiểu biết toàn diện và hệ thống bao trùm toàn bộ nền kinh tế (Schwab 

& Davis, 2018). Dữ liệu đóng vai trò là tư liệu sản xuất mới và không thể thiếu trong cuộc 

“cách mạng” vô tiền khoáng hậu này, đến mức chúng được xem là nhân tố mang tính 

quyết định đến việc thực thi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và việc duy trì tính 

cạnh tranh quốc tế của một quốc gia (Fu Xia & Fu Cai, 2019).  

Dù là trụ cột nền tảng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu điện tử cũng 

là “gót chân Achilles” trong quá trình chuyển đổi số. Số liệu công bố bởi tổ chức Risk 

Based Security cho thấy, trong quý 1 năm 2020, có đến 1,196 vụ xâm phạm an toàn dữ 

liệu đã diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, gây thiệt hại gần 8.500 triệu USD cho nền kinh 

tế toàn cầu. Cũng theo báo cáo trên, e-mail và mật mã là hai loại dữ liệu bị rò rỉ bảo mật 

cao nhất trong 3 năm liên tiếp từ 2018 đến 2020. Đáng chú ý, theo thống kê của IBM, có 

đến 52% vụ rò rỉ bảo mật dữ liệu là do tấn công có chủ đích và 80% vụ xâm phạm an toàn 

dữ liệu là có liên quan đến thông tin định dạng cá nhân (Personal Identifiable Information 

– PII). Rủi ro về dữ liệu là thách thức đối với việc ứng dụng Internet vạn vật vào môi 

trường kinh doanh, vì thế, chúng là một trong những mối quan tâm chính của tiến trình 

cách mạng công nghiệp 4.0 (Schwab & Davis, 2018).  

1.2. Rủi ro và bảo hiểm trách nhiệm đối với dữ liệu và an toàn mạng  

Rủi ro số. Quá trình chuyển đổi số đã thúc đẩy việc dữ liệu hóa toàn bộ các thông 

tin trong hoạt động kinh doanh, những dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp như dữ liệu kế 

toán, dữ liệu doanh số bán hàng, dữ liệu tài chính, dữ liệu hàng hóa tồn kho, v.v và những 

dữ liệu liên quan đến con người như thông tin định danh của người lao động, đối tác kinh 

doanh, khách hàng, v.v được chuyển thành dữ liệu số, trực tiếp phơi nhiễm với những rủi 

ro đến từ môi trường mạng. Mặc dù rủi ro về mặt thông tin lưu trữ không phải mới trong 

các mô hình quản trị, thế nhưng, rủi ro về dữ liệu số lại mang đặc thù khác biệt so với rủi 

ro thông thường về các phương diện địa điểm, mức độ và khả năng tầm soát, lấy ví dụ, 
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chủ thể ăn cắp dữ liệu (information theft) hoặc gây thiệt hại về tài sản có thể thực hiện 

hành vi phạm tội từ xa (Gordon và c.s., 2003). Tác giả Schwab & Davis (2018) cho rằng, 

tổ chức và cá nhân cần quan tâm đến ít nhất ba nguy cơ rủi ro về không gian mạng là: (1) 

Tính bảo mật của dữ liệu; (2) tính nhất quán của dữ liệu và (3) khả năng tiếp cận dữ liệu 

liên tục để duy trì tính liên tục trong kinh doanh. Nếu xem dữ liệu là “tư liệu sản xuất” 

kiểu mới đúng như giả thuyết của Fu Xia & Fu Cai (2019) thì việc tác động đến ba phương 

diện như tác giả Schwab & Davis đã nêu sẽ tạo ra thiệt hại trực tiếp đến quá trình kinh 

doanh của doanh nghiệp, đồng thời xâm phạm trực tiếp đến quyền riêng tư của con người. 

Tuy nhiên, những rủi ro này lại không dễ phát hiện và ngăn chặn bởi tổn thất liên quan 

đến tính bảo mật, nhất quán và liên tục của dữ liệu không xảy ra lập tức và không tạo ra 

thiệt hại trực tiếp (Gordon và c.s., 2003). Rủi ro an toàn thông tin mạng tạo ra tổn thất 

chủ yếu đến giá trị về tài sản và giá trị về uy tín của doanh nghiệp trong kinh doanh, như 

thể hiện trong hình dưới đây.  

 

Nguồn: World Economic Forum (2015) 

Hình 1. Thang giá trị rủi ro an toàn thông tin và cách phản hồi 

Thị trường bảo hiểm dữ liệu & an ninh mạng. Trước những nguy cơ rủi ro không 

thể bàn cãi của quá trình chuyển đổi số, các tổ chức kinh doanh bảo hiểm đã đưa ra nhiều 

gói bảo hiểm liên quan đến dữ liệu và an toàn thông tin mạng. Thị trường bảo hiểm dữ 

liệu và an ninh mạng đã nhận được sự quan tâm của nhiều chủ thể kinh doanh bảo hiểm 

và cả các doanh nghiệp là đối tượng khách hàng tiềm năng. Ở Việt Nam, hiện nay đã có 

thể ghi nhận những chủ thể kinh doanh bảo hiểm có tên tuổi như Chubb, Bảo Việt, 

MISG,  Mặc dù đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, sự đa dạng và phân hóa trong đối tượng bảo 
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hiểm sẽ tạo ra xu hướng thoái chí cho khách hàng trong quá trình cân nhắc trước khi trở 

thành khách hàng của thị trường bảo hiểm, vì thế, thị trường bảo hiểm dữ liệu và an ninh 

mạng sẽ sụp đổ (Pal và c.s., 2014), hiện tại thị trường bảo hiểm dữ liệu vẫn sôi động vì 

đối tượng trong các hợp đồng bảo hiểm dữ liệu không chỉ liên quan đến vấn đề “an ninh”, 

mà còn mở rộng đến cả những vấn đề như thiết kế hệ thống peer-to-peer, quyền riêng tư, 

chính sách về các quyền con người trong môi trường mạng (Anderson & Moore, 2006).  

Quyền lợi được bảo hiểm. Hiểu theo nghĩa rộng, quyền lợi được bảo hiểm là mối 

liên hệ giữa người được bảo hiểm và sự kiện bảo hiểm, theo đó, việc phát sinh sự kiện 

bảo hiểm sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng hoặc thiệt hại cho người được bảo hiểm 

(Patterson, 1957). Theo định nghĩa tại khoản 9, Điều 3, Luật kinh doanh bảo hiểm (Luật 

số 24/2000/QH10 sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 

2010 và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019) (LKDBH), quyền lợi có thể 

được bảo hiểm là “… quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; 

quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.”. Như vậy, để 

xác định quyền lợi được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng, cần 

xác định người được bảo hiểm và các sự kiện được bảo hiểm, nhận diện các rủi ro gây 

tổn thất đến người được bảo hiểm. 

Rủi ro và sự kiện được bảo hiểm. Mặc dù LKDBH không đưa ra định nghĩa khái 

quát về rủi ro, nhưng cách xác định “sự kiện được bảo hiểm” tại khoản 10 Điều 3 LKDBH 

đã liên kết khái niệm rủi ro với sự kiện được bảo hiểm. Theo khoản 10, Điều 3 LKDBH:  

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy 

định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người 

thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.  

Dù đối tượng rủi ro được bảo hiểm liên quan đến dữ liệu và an toàn mạng rất đa 

dạng, phần lớn các nghiên cứu đều phân chia rủi ro được bảo hiểm ra làm hai dạng là rủi 

ro chủ quan (first-party risk) và rủi ro khách quan (third-party risk). Cách phân loại này 

được xác định dựa trên đối tượng hứng chịu tổn thất. Theo định nghĩa của Gordon & cộng 

sự (2003), rủi ro chủ quan xảy ra khi người được bảo hiểm đối diện với nguy cơ tổn thất 

về lợi nhuận của chính mình, là hậu quả của các sự kiện bảo hiểm như việc bị đánh cắp 

bí mật kinh doanh, bị hư hỏng, mất mát về tài sản (bao gồm phần mềm, phần cứng và dữ 

liệu) và bị hacker trấn lột tài sản.  

Cũng theo Gordon & Cộng sự, rủi ro khách quan là các tổn thất mà người được bảo 

hiểm phải gánh chịu bởi thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cho tổ chức, cá nhân khác, 

phát sinh từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đối với các rủi ro khách quan, sự kiện bảo 

hiểm phải tác động đến bên thứ ba ngoài hợp đồng bảo hiểm, gây ra tổn thất cho bên thứ 

ba ấy, từ đó phát sinh trách nhiệm bồi thường của người được bảo hiểm. Theo cách xác 

định này, các sự kiện bảo hiểm sẽ là sự kiện thứ cấp phát sinh từ trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại của người được bảo hiểm. Trách nhiệm bồi thường này sẽ được xác định và làm 
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rõ ở phần sau của bài viết, tuy nhiên, có thể khẳng định cơ sở để phát sinh sự kiện thứ cấp 

là việc xảy ra các sự kiện sơ cấp như vi-rút máy tính bị lan truyền sang tài sản của chủ 

thể khác, vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng thương mại vì hệ thống giao nhận bị gián đoạn, 

các nội dung xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan xuất hiện trên trang web của 

doanh nghiệp, và các tội phạm mạng nhắm vào bên thứ ba nhưng có liên quan đến mình, 

ví dụ như việc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng được lưu trữ bởi người được bảo 

hiểm, v.v.  

Nghiên cứu của Rossi M.A. (2001) tổng hợp những đối tượng được bảo hiểm theo 

các gói bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng ở Hoa Kỳ và cũng đưa ra cách phân chia theo 

tiêu chí chủ quan – khách quan. Theo cách phân chia này, có thể xác định đối tượng bảo 

hiểm của bảo hiểm rủi ro chủ quan là các quyền tài sản trước những rủi ro bắt nguồn từ 

nguyên nhân liên quan đến dữ liệu, chứ không phải là quyền tài sản đối với dữ liệu. Theo 

tác giả Koezuka (2016), bảo hiểm liên quan đến rủi ro chủ quan có tính chất tương tự như 

bảo hiểm tài sản, còn bảo hiểm liên quan đến rủi ro khách quan thì có tính chất tương tự 

như bảo hiểm trách nhiệm dân sự.  

Theo định nghĩa tại khoản 10 Điều 3 LKDBH thì sự kiện bảo hiểm có thể do các 

bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Theo quy định tại khoản 1 Điều 53 LKDBH, 

đối với trường hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự, có thể xác định sự kiện bảo hiểm theo 

quy định của pháp luật đối với trường hợp hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng là 

sự kiện người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người 

đó gây ra cho người thứ ba.  

Tổng hợp từ những phân tích trên, có thể rút ra ba đặc điểm liên quan đến hợp đồng 

bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng như sau: 

Thứ nhất, hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng là hợp đồng bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự theo điểm c, khoản 2 Điều 12 LKDBH. Hiện nay, chưa có văn bản pháp 

luật đặc thù điều chỉnh loại hình hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng. Theo liệt 

kê tại Điều 12 LKDBH, hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng không phải là hợp 

đồng bảo hiểm con người, chúng càng không phải là hợp đồng bảo hiểm tài sản, bởi lý 

do dữ liệu theo nghĩa rộng không phải là tài sản theo pháp luật Việt Nam. Điều 105 Bộ 

luật dân sự 2015 (BLDS) liệt kê bốn loại tài sản theo pháp luật, bao gồm: vật, tiền, giấy 

tờ có giá và quyền tài sản. Hiện nay, dữ liệu điện tử nói chung là một hình thức thể hiện 

của thông tin (tham khảo Điều 11 Luật Giao dịch điện tử), mà thông tin thì không được 

tài sản hóa theo cách quy định của pháp luật hiện hành. Từ những phân tích về sự kiện 

bảo hiểm và rủi ro liên quan đến hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng, có thể tạm 

xác định hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng là hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự.    

Thứ hai, đối tượng hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng là trách nhiệm dân 

sự của người được bảo hiểm đối với thiệt hại chủ quan hoặc trách nhiệm bồi thường phát 
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sinh từ sự kiện bảo hiểm sơ cấp hoặc thứ cấp đối với người thứ ba. Quy định tại Điều 52, 

LKDBH cũng cho thấy khái niệm tương tự. Như đã phân tích, rủi ro có thể được bảo hiểm 

là tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp đến người được bảo hiểm. Nếu chứng minh được các 

tổn thất này là kết quả trực tiếp của việc vi phạm nghĩa vụ của người được bảo hiểm, 

người được bảo hiểm sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường. Thời điểm phát sinh trách 

nhiệm bồi thường chính là thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm của hợp đồng. 

Thứ ba, hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng có quyền lợi được bảo hiểm 

khó xác định. Không có gì chắc chắn là các tổn thất sẽ xảy ra, tuy nhiên, khả năng xảy ra 

tổn thất trong lĩnh vực dữ liệu điện tử là rất cao (Schwab & Davis, 2018). Một khi đã xảy 

ra, các tổn thất này có thể chưa đo lường được ngay và việc định lượng các tổn thất này 

về mặt tài chính cũng rất phức tạp do đối tượng bị xâm phạm là quyền riêng tư, hoặc do 

tính chất thứ cấp của sự kiện dẫn đến sự kiện bảo hiểm, mà tính đo lường được là điều 

kiện cần thiết để xác định quyền lợi được bảo hiểm của người được bảo hiểm (Patterson, 

1957). Việc xác định quyền lợi được bảo hiểm trong trường hợp này là xác định khoản 

tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho người thứ ba theo trách nhiệm phát sinh, từ đó, 

góp phần xác định số tiền bảo hiểm mà chủ thể kinh doanh bảo hiểm phải chi trả theo 

khoản 1 Điều 55 LKDBH.  

2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự trong pháp luật Việt Nam và những vấn đề đặt ra 

đối với bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng  

2.1. Trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực dữ liệu và an ninh mạng  

2.1.1. Nghĩa vụ đảm bảo an toàn dữ liệu   

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chế định về nghĩa vụ đảm bảo an toàn dữ liệu 

được quy định trong nhiều văn bản trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khoản 3 điều 38 Bộ 

luật Dân sự 2015 quy định, các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của cá nhân được 

đảm bảo an toàn và bí mật.  Luật Công nghệ thông tin 2006 cũng có nhiều quy định về 

thu thập, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng, bao gồm phải thông báo 

cho chủ của dữ liệu cá nhân, đồng thời phải thông báo cho người đó biết về hình thức, 

phạm vi, địa điểm và mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân, sử 

dụng đúng mục đích; không được cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba… 

Luật An toàn thông tin mạng 2015 ở điểm 15 điều 3 cũng đã giải thích về thông tin 

cá nhân, trong đó “Thông tin cá nhân” là thông tin gắn với việc xác định danh tính của 

một người cụ thể. Ở điều 16, 17 Luật An toàn thông tin mạng cũng quy định về nguyên 

tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng, trong đó các đối tượng được luật quy định bao 

gồm cá nhân với thông tin cá nhân của chính mình, cơ quan tổ chức, cá nhân xử lý thông 

tin cá nhân có trách nhiệm đảm bảo an toàn về các dữ liệu thông tin. Khi thu thập và sử 

dụng thông tin cá nhân, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm tiến hành 

thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, 
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mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó và chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã 

thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin 

cá nhân. Bên cạnh đó, không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình 

đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba. Điều 19 của Luật An toàn thông tin mạng 

2015 cũng ghi nhận các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng về mặt 

kỹ thuật và có biện pháp khắc phục khi xảy ra sự cố.  

Theo nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin 

trên mạng cũng ghi nhận về định nghĩa thông tin cá nhân ở điều 3, cụ thể, thông tin cá 

nhân là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm 

tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. Song song 

đó ở điều 5, luật cũng nghiêm cấm hành vi sử dụng trái phép thông tin riêng, thông tin cá 

nhân. 

2.1.2. Các chế tài do vi phạm nghĩa vụ theo pháp luật  

Về chế tài trách nhiệm trong việc bảo vệ dữ liệu, điều 22 Luật Công nghệ thông tin 

2006 quy định về lưu trữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường mạng quy định “Cá 

nhân có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm trong việc cung cấp thông 

tin cá nhân”. Khoản 3 điều 16 luật An toàn An ninh mạng 2015 cũng nêu nguyên tắc bảo 

vệ thông tin cá nhân trên mạng, trong đó tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải 

xây dựng và công bố công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thông tin cá nhân của tổ chức, cá 

nhân mình. 

Có thể thấy tuy quy định nằm ở ba văn bản luật khác nhau, nhưng các quy phạm 

pháp luật ở điều 77 Luật Công nghệ thông tin 2006, và điều 08 Luật An toàn thông tin 

mạng 2015 và điều 9 của luật An ninh mạng 2018 đều có những quy định về xử lý vi 

phạm pháp luật về công nghệ thông tin. Trong đó, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về 

công nghệ thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 

theo quy định của pháp luật. Điều này cho thấy ở Việt Nam hiện nay đã dần dần hình 

thành cơ chế và ý thức trong việc thiết lập nên những hệ thống chế tài xử phạt và bồi 

thường thiệt hại xuyên suốt và thống nhất ở các bộ luật, giảm thiểu sự chồng chéo, bất 

tương xứng trong việc áp dụng pháp luật trong các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, trong 

trường hợp xảy ra thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại về an toàn thông tin dữ liệu 

không có một khung riêng biệt mà được xử lý lý thuyết bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng. Đây là một vấn đề đặt ra cho nhà lập pháp vì dữ liệu cá nhân là một khái niệm mới, 

có phạm trù điều chỉnh khác biệt và có giá trị riêng biệt so với các loại tài sản vô hình 

khác.  

2.2.  Thách thức đặt ra đối với bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng  

Thứ nhất, về xác định chủ thể chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự kiện 
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bảo hiểm. Trong bối cảnh CMCN 4.0, những thiệt hại gây ra về dữ liệu và liên quan đến 

dữ liệu rất đa dạng và mang tính không thể tiên liệu. Nhìn chung, nguồn gốc thiệt hại 

trong môi trường dữ liệu đến từ ba nguồn sau: (1) kẻ tấn công có chủ đích nhắm vào 

những dữ liệu và hệ thống an toàn dữ liệu, với mục đích liên quan đến tài sản hoặc các 

lợi ích phi tài sản; (2) hệ thống quản trị an toàn dữ liệu kém, nhiều lỗ hổng bảo mật về 

mặt kỹ thuật; (3) người dùng là đối tượng khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ mạng.  

Việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm sơ cấp trong trường hợp (1) không khó về 

mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế, các kẻ tấn công luôn tìm mọi cách để tạo ra bức màn 

công nghệ nhằm che giấu danh tính thật sự của mình một cách có chủ đích, vì thế, sự yếu 

kém về mặt công nghệ sẽ khiến việc truy vết những kẻ này trở nên khó khăn. Những đối 

tượng thuộc trường hợp (1) vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật an toàn thông tin 

mạng, trong nhiều trường hợp, những hành vi của các chủ thể này sẽ cấu thành tội phạm, 

cụ thể là tội phạm mạng theo định nghĩa tại khoản 7 Điều 2 Luật an ninh mạng và phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.  

Bên cạnh đó, sự yếu kém về mặt kỹ thuật có thể là hệ quả phát sinh từ lỗi cố ý hoặc 

lỗi vô ý của chủ thể kinh doanh, bởi chủ thể kinh doanh có nghĩa vụ đảm bảo an toàn 

trong quá trình tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, truyền đưa thông tin trong môi trường mạng theo 

quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Luật an toàn thông tin mạng. Trường hợp chứng 

minh được sự yếu kém về mặt quản lý là sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 

156 BLDS, chủ thể sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường (khoản 2 Điều 584 BLDS), 

ngược lại, chủ thể trực tiếp tiến hành xử lý thông tin dữ liệu sẽ là chủ thể chịu trách nhiệm 

(khoản 1 Điều 584 BLDS).  

Đối với trường hợp (3), việc phân định rõ đâu là giới hạn lỗi của chủ thể kinh doanh, 

và đâu là giới hạn lỗi của người dùng là một vấn đề rất khó. Trường hợp không xác định 

được phần lỗi riêng của từng người, chủ thể kinh doanh bảo hiểm có thể căn cứ trên quy 

định về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra tại Điều 587 BLDS để xác định 

trách nhiệm của người được bảo hiểm theo phần bằng với phần của người dùng. 

Thứ hai, về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của chủ thể kinh doanh bảo hiểm. Theo 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 của Điều 55 LKDBH, trừ trường hợp có quy định khác, 

doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm những khoản tiền tương ứng 

với khoản tiền bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo 

hiểm. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm có tính chất khó xác 

định và phải đặt trên cơ sở xác định hành vi gây thiệt hại, xác định thiệt hại và mối quan 

hệ nhân quả giữa hành vi với thiệt hại  đó. Việc xác định hành vi gây thiệt hại là cơ sở 

chính để xác định người gây hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại (Nguyễn Thị Quế Anh 

và c.s., 2018a). Khi tiến hành xác định thiệt hại, phải xác định thiệt hại này phát sinh do 

tài sản, do sức khỏe, tính mạng hay do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm. Việc xác định 

này không đơn giản bởi các cơ sở kinh doanh có phạm vi chịu trách nhiệm rộng lớn hơn 
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nhiều trong mạng lưới siêu kết nối rộng lớn của môi trường internet vạn vật (Nguyễn Thị 

Quế Anh, 2018). Ở mỗi cấp độ, đối tượng bị xâm phạm sẽ khác nhau, dẫn đến hệ quả là 

các thiệt hại được xác định sẽ có giá trị khác nhau, khó tiên lượng trước. Vì vậy, việc giới 

hạn trách nhiệm bảo hiểm có ý nghĩa quan trọng đối với chủ thể kinh doanh bảo hiểm và 

các bên phải tiến hành thỏa thuận cụ thể về số tiền bảo hiểm trong giai đoạn đàm phán 

hợp đồng bảo hiểm. 

Thứ ba, về thời hạn bảo hiểm và thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp 

bảo hiểm. Như đã phân tích, sự kiện bảo hiểm đối với loại hình hợp đồng bảo hiểm dữ 

liệu và an toàn mạng là sự kiện người được bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường 

đối với bên thứ ba, chứ không phải thời điểm có thiệt hại xảy ra đối với người thứ ba. 

Nếu thực tế có hành vi xâm phạm, có thiệt hại xảy ra và chứng minh được mối quan hệ 

nhân quả giữa hành vi và thiệt hại, nhưng bên thứ ba không phát hiện, chưa phát hiện 

hoặc chưa yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường, thì xem như chưa phát sinh trách 

nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm. Theo quy định thì việc yêu cầu này phải được thực 

hiện trong thời hạn bảo hiểm, nhưng đôi lúc, do rào cản về mặt công nghệ kĩ thuật, hoặc 

do tính khép kín trong quy trình xử lý dữ liệu mà việc phát hiện thiệt hại, xác định thiệt 

hại và hành vi gây thiệt hại tiêu tốn rất nhiều thời gian, đến khi bên thứ ba có yêu cầu 

người được bảo hiểm bồi thường, có thể thời hạn bảo hiểm trong  hợp đồng bảo hiểm đã 

hết. Vì thế, khi tiến hành đàm phán về thời hạn bảo hiểm, các bên cần cân nhắc về thời 

hạn bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả người được bảo hiểm và chủ thể kinh 

doanh bảo hiểm.  

3. Những vấn đề đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật  

Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật dân sự về trách nhiệm đối với 

chủ thể xử lý dữ liệu.  

Một là, quy định rõ ràng, hợp lý về trách nhiệm của chủ thể xử lý thông tin dữ liệu. 

Hiện tại, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa ghi nhận một đạo luật thống nhất để bảo vệ 

quyền của các chủ thể đối với dữ liệu, đồng thời quy định nghĩa vụ cùng trách nhiệm phát 

sinh liên quan đến dữ liệu. Dẫu đã tồn tại nhiều đạo luật chuyên biệt, quy định cụ thể về 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong các mối quan hệ pháp luật khác nhau có đối 

tượng là dữ liệu, nhưng sự đa dạng trong luật “riêng” sẽ tạo ra hiện tượng chồng chéo, 

thậm chí là mâu thuẫn trong quy định về chủ thể xử lý thông tin dữ liệu.  

Một trong những việc cần kíp phải thực hiện trong quá trình đổi mới tư duy pháp 

luật là cần phân biệt các chủ thể chịu trách nhiệm dựa trên loại dữ liệu thu thập và hình 

thức xử lý dữ liệu tương ứng, gắn liền với hoạt động kinh doanh thương mại của chủ thể 

ấy. Chủ thể được bảo hiểm sẽ được xác định trên cơ sở chủ thể chịu trách nhiệm. Trong 

bối cảnh hiện nay, khi chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể là một 

xu hướng không thể đảo ngược (), việc xử lý dữ liệu của chủ thể kinh doanh được xem là 

hoạt động kinh doanh, từ đó tạo ra quyền và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh đối với dữ 
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liệu (Ballardini và c.s., 2019b). Đối với các hình thức kinh doanh khác nhau, dữ liệu thuộc 

đối tượng thu thập, khởi tạo, xử lý, truyền đưa là khác nhau, ngay cả phương thức thu 

thập, khởi tạo, xử lý, truyền đưa những dữ liệu này cũng là khác nhau. Lấy ví dụ, chủ thể 

xử lý dữ liệu khởi tạo từ tác phẩm văn học, nghệ thuật có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ 

quyền tác giả và quyền liên quan trong phạm vi dữ liệu mình đang xử lý; chủ thể xử lý 

dữ liệu thu thập từ thông tin định danh cá nhân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ các quyền 

nhân thân của cá nhân theo BLDS, tuy nhiên, heo quy định tại Điều 16, Điều 17 Luật 

Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11), trong trường hợp lưu trữ thông tin tạm 

thời, chủ thể thực hiện hành vi lưu trữ thông tin tạm thời không phải chịu trách nhiệm về 

nội dung của thông tin v.v. Việc phân biệt các chủ thể trên cơ sở dữ liệu và phương thức 

xử lý sẽ tạo ra hành lang pháp lý phù hợp cho việc quy định trách nhiệm trong và ngoài 

hợp đồng của chủ thể, là cơ sở xác định trách nhiệm trả tiền phù hợp của chủ thể kinh 

doanh bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.   

Cần lưu ý không đặt quá nhiều gánh nặng nghĩa vụ lên chủ thể xử lý dữ liệu, bởi 

tính chất phức tạp của thị trường mạng khiến việc kiểm duyệt, xử lý dữ liệu rất tốn kém 

và tạo ra rào cản cho việc phát triển kinh doanh (Mari Männiko, 2014). Quy định chủ thể 

lưu trữ thông tin tạm thời không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin (kể cả những nội 

dung vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoặc các quyền nhân thân của cá nhân) tại 

Điều 16, Điều 17 Luật Công nghệ thông tin là những quy định hài hòa với pháp luật chung 

của EU và Hoa Kì về miễn trách nhiệm đối với nhà cung cấp dịch vụ trung gian, phù hợp 

với xu hướng chung trong chính sách thúc đẩy chuyển đổi số của các quốc gia trên thế 

giới (Hanley, 2012; Reese, 2008).   

Hai là, tái định nghĩa nội hàm của quyền tài sản trong lĩnh vực pháp luật dân sự 

để thu nạp dữ liệu kinh doanh vào đối tượng điều chỉnh của bảo hiểm tài sản và bảo hiểm 

thiệt hại phái sinh từ quyền tài sản. Đã có nhiều lập luận ủng hộ cho quan điểm “tài sản 

hóa” dữ liệu, gồm cả quan điểm ủng hộ chính thức từ Hội đồng Châu Âu (Communication 

From The Commission To The European Parliament, The Council, The European 

Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions “Building A 

European Data Economy”, 2017). Theo đó, khi thông tin được chuyển hóa sang hình thức 

dữ liệu điện tử thì dữ liệu này phát sinh giá trị kinh tế, làm phát sinh các quyền đối ứng 

của chủ thể (Ballardini và c.s., 2019a).  

 “Tài sản hóa” ở đây không có nghĩa là gán cho dữ liệu một giá trị, mà là việc ghi 

nhận bằng quy phạm pháp luật một dạng quyền tài sản mới, có đối tượng quyền là dữ liệu 

(Ballardini và c.s., 2019a; Malgieri, 2016; Petteri Günther, 2019). Việc ghi nhận quyền 

tài sản đối với dữ liệu mang lại nhiều lợi ích đối với nền kinh tế số nói chung và hợp đồng 

bảo hiểm dữ liệu nói riêng. Nếu dữ liệu được xem là tài sản, thì có thể áp dụng chế định 

về bảo hiểm tài sản cho dữ liệu, hình thành quan hệ bảo hiểm trực tiếp. Các quyền liên 

quan đến quyền sở hữu đối với tài sản như chiếm hữu, sử dụng, định đoạt cũng sẽ được 
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hình thành trên cơ sở quyền tài sản, từ đó, các chủ sở hữu đối với dữ liệu có thể áp dụng 

các biện pháp bảo vệ quyền tài sản để có cơ chế xác định trách nhiệm rạch ròi, rõ ràng 

hơn (Purtova, 2012). Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý đến việc phân loại dữ liệu khi áp dụng 

chế định quyền tài sản bởi dữ liệu trong nền công nghiệp internet có thể rất đa dạng. Việc 

quy định quyền tài sản nghiêm ngặt đối với dữ liệu, ở một chừng mực, sẽ đặt nhiều gánh 

nặng lên vai chủ thể kinh doanh hơn trong quá trình chuyển đổi số. Vì thế, thay vì áp 

dụng triệt để các phương thức bảo vệ quyền sở hữu truyền thống lên đối tượng dữ liệu, 

có thể nhìn sang phương thức bảo vệ dữ liệu qua cơ chế trách nhiệm của người có quyền 

điều chỉnh (control) đối với dữ liệu trong bối cảnh thị trường internet vẫn còn nhiều tiềm 

năng phát triển như hiện nay (Petteri Günther, 2019).  

4. Kết luận và kiến nghị  

Sự xuất hiện của hình thức bảo hiểm mới là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh 

chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam. Đối tượng quá mới mẻ của hình thức bảo hiểm 

này không chối bỏ được nhu cầu cần thiết trong việc xác lập một khung pháp lý để điều 

chỉnh hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, đại 

lý, môi giới bảo hiểm và các giao dịch liên quan đến sản phẩm bảo hiểm như giao kết, 

thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an toàn mạng. Có ý kiến cho rằng 

các yếu tố thực tế của cuộc cách mạng này chưa đủ để tạo ra một sự hình dung đầy đủ về 

nhu cầu điều chỉnh của pháp luật (Nguyễn Thị Quế Anh và c.s., 2018b), tuy nhiên, việc 

đánh giá và nhìn nhận lại thiết chế pháp luật truyền thống là cần thiết để tạo cơ sở sửa 

đổi, hoàn thiện pháp luật đáp ứng sự chuyển biến của xã hội trong bối cảnh mới. Với điều 

kiện pháp luật hiện nay, hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng thuộc phạm vi điều 

chỉnh của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Trong thời gian tới, cần nhiều nghiên 

cứu chuyên sâu, liên ngành trong lĩnh vực pháp luật và bảo hiểm để xây dựng khung khổ 

pháp lý hoàn thiện hơn đối với đối tượng hợp đồng bảo hiểm dữ liệu và an ninh mạng để 

phục vụ tốt hơn quá trình chuyển đổi số.  
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Tóm tắt 

Tại Việt Nam, thị trường bảo hiểm đang ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong nền 

kinh tế quốc dân. Hơn cả vai trò là một trung gian tài chính mà là một lá chắn an toàn cho 

nền kinh tế. Tuy nhiên, trong gần ba thập kỷ phát triển vừa qua của thị trường bảo hiểm 

Việt Nam, một vấn đề nhức nhối vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa: “vấn đề trục lợi bảo 

hiểm”. Tội danh gian lận bảo hiểm (trục lợi bảo hiểm) đã được hình sự hóa từ năm 2015 

nhưng đến nay vẫn rất khó được áp dụng vào thực tiễn vì những bất cập của chính điều 

luật này. Tìm hiểu về bất cập trong phương thức xử lý cũng như đề xuất cách hiểu và áp 

dụng luật hình sự cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các cơ quan tư pháp là nội dung 

chính của bài nghiên cứu này. 

Abstract 

In Vietnam, the insurance market is playing an increasingly important role in the national 

economy. Rather than acting as a financial intermediary but a safety shield for the 

economy. However, in the past three decades of development of Vietnam's insurance 

market, a painful problem has not yet been resolved satisfactorily: the “problem of 

insurance profiteering”. The crime of insurance fraud (insurance profiteering) has been 

criminalized since 2015, but so far it is difficult to apply in practice because of the 

shortcomings of this law. Understanding the inadequacies in handling methods as well as 

proposing how to understand and apply criminal law to insurance enterprises and judicial 

agencies is the main content of this study. 

Từ khóa: Gian lận bảo hiểm, Luật, Thị trường bảo hiểm, Trục lợi bảo hiểm. 

Keywords: Insurance fraud, Law, Insurance market, Insurance profiteering. 

1. Giới thiệu 

Hành vi trục lợi bảo hiểm là một vấn nạn nhức nhối của ngành bảo hiểm không chỉ 

ở Việt Nam mà ở quy mô toàn cầu. Các hậu quả nghiêm trọng mà hành vi trục lợi bảo 

hiểm này gây ra có thể kể đến như: sai lệch các số liệu thống kê dùng để định phí bảo 

hiểm; phí bảo hiểm tăng thêm mà những khách hàng trung thực phải gánh chịu; gia tăng 
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chi phí phòng chống trục lợi; gia tăng sự phức tạp trong quy trình thẩm định rủi ro cũng 

như giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. 

Vì các tác hại nghiêm trọng của hành vi trên mà các thị trường bảo hiểm lớn ở Hoa 

Kỳ, Châu Âu đã rất tập trung trong công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm. Chẳng hạn 

như ở Hoa Kỳ thì có liên minh phòng chống trục lợi bảo hiểm, ở Pháp có tổ chức độc lập 

chuyên điều tra các hành vi trục lợi mang tên Alpha. Hơn thế nữa, dưới góc độ pháp luật 

thì từ rất lâu rồi, các quốc gia phát triển đã xem hành vi trục lợi bảo hiểm là hành vi vô 

đạo đức và đã xử lý người trục lợi bảo hiểm như một tội phạm.  

Tuy nhiên tại Việt Nam, việc xem hành vi trục lợi bảo hiểm như một hành vi phạm 

tội chỉ mới được pháp điển hóa trong bộ luật hình sự 2015. Việc chỉ mới quan tâm xem 

xét đưa hành vi phạm tội này vào bộ luật hình sự trong những năm gần đây khiến các cơ 

quan hành pháp và tư pháp thực sự lúng túng trong việc thực thi công tác chống trục lợi 

bảo hiểm.  

Thêm vào đó, cách xử lý chưa chuẩn của các cơ quan ban ngành cũng như các 

doanh nghiệp bảo hiểm trong việc hiểu và vận dụng các giao thức phòng chống trục lợi 

bảo hiểm khiến cho công tác này không đạt được hiệu quả tốt. 

Trong phạm vi bài viết, các tác giả tập trung phân tích chủ yếu hai vấn đề:  

 Thứ nhất là cách hiểu và áp dụng điều luật 213 của bộ luật hình sự hiện nay, 

những bất cập và phương thức xử lý. 

 Thứ hai là sự kém hiệu quả trong công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm đối với 

các trường hợp có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Trục lợi bảo hiểm là gì? 

Hiện nay, tại Việt Nam thì trục lợi bảo hiểm có thể được hiểu theo quy định tại 

Thông tư 31/2004/TT_BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 118 về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là : "Trục lợi trong bảo 

hiểm là hành vi cố ý lừa dối của tổ chức, cá nhân nhằm thu lợi bất chính khi tham gia 

bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và giải quyết khiếu nại bảo hiểm". 

Tuy nhiên, định nghĩa được sử dụng phổ biến ở các thị trường bảo hiểm lơn trên thế giới 

là: “các hành vi cố tình gian lận bằng các lý do và chứng từ giả mạo nhằm tìm kiếm 

các lợi ích bằng tiền hoặc tương đương tiền của các công ty và tổ chức bảo hiểm một 

cách sai trái” (Derrig and Krauss, 1994). 

2.3.  Đối tượng bị thiệt hại do hành vi trục lợi bảo hiểm 

 Doanh nghiệp bảo hiểm: Khi hành vi trục lợi bảo hiểm diễn ra làm cho lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm xuống. Đồng thời công tác điều tra gian 
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lận còn làm cho quá trình bồi thường bị gián đoạn, dẫn tới thời gian và chất 

lượng dịch vụ bị giảm tạo tâm lí không thoải mái cho những khách hàng trung 

thực. Dẫn tới uy tín của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm bị ảnh hưởng, khách 

hàng mất niềm tin vào doanh nghiệp.Khi hành vi trục lợi gây thiệt hại lớn thì bắt 

buộc doanh nghiệp bảo hiểm phải tính toán lại phí bảo hiểm theo chiều hướng 

tăng lên để bù đắp lại cho những thiệt hại do trục lợi bảo hiểm gây ra từ đó làm 

giảm tính cạnh tranh của sản phẩm bảo hiểm trên thị trường trong mối tương 

quan so với những doanh nghiệp khác. 

 Khách hàng tham gia bảo hiểm: khách hàng trung thực sẽ bị thiệt thòi về quyền 

lợi. Bởi vì phí bảo hiểm mà họ đóng lại dùng để bồi thường cho những hành vi 

gian lận trái pháp luật. Thêm vào đó, các thủ tục điều tra chống trục lợi bảo hiểm 

trong quá trình giám định bồi thường được tăng cường, tương ứng với sự gia 

tăng của hiện tượng trục lợi bảo hiểm sẽ khiến khách hàng có thể mất nhiều thời 

gian hơn để nhận được tiền bồi thường. 

 Môi trường hoạt động ngành: Trục lợi là một hành vi mà nó làm tha  hoá đạo 

đức nghề nghiệp. Từ đó làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của các 

doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. 

2.4.  Các loại hình trục lợi bảo hiểm cơ bản 

 Tổn thất rồi mới mua bảo hiểm: đây là hình thức trục lợi bảo hiểm rất phổ biến, 

kiểu trục lợi này thường nảy sinh khi tai nạn, sự cố đã xảy ra mà chủ tài sản chưa 

tham gia bảo hiểm. Những vụ việc trục lợi này diễn ra thành công nhờ sự tiếp 

tay của cán bộ công nhân viên của công ty bảo hiểm. Bởi vì, khách hàng thường 

không đủ khả năng cũng như trình độ để qua mắt được các nhân viên nghiệp vụ 

giám định bồi thường của các công ty bảo hiểm. Với loại hình trục lợi này thì 

thường được phát hiện trong hầu hết các loại hình bảo hiểm từ tài sản đến sức 

khỏe ( y tế) hay bảo hiểm nhân thọ. 

 Tự phá hoại tài sản đã mua bảo hiểm: đây là hình thức trục lợi nghiêm trọng nhất 

và khó phát hiện nhất vì những người truc lợi là những người am hiểu về kỹ thuật 

bảo hiểm. Bởi vậy, hành vi trục lợi thường được chuẩn bị kỹ càng từ trước và rất 

tinh vi, gây nhiều khó khăn cho việc điều tra của các cơ quan chức năng khi vụ 

việc xảy ra. Loại hành vi này thường đi kèm theo phương pháp mua “bảo hiểm 

trên giá”- là việc mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị bảo hiểm. Vào 

năm 2009, các vụ trục lợi kiểu này đối với loại hình bảo hiểm nhà ở, và nhà kho 

(bao gồm hàng tồn kho) xảy ra khá phổ biến ở Hoa Kỳ, do các hộ gia đình và 

doanh nghiệp gặp khó khăn về kinh tế dưới tác động của cuộc khủng hoảng 2008. 

 Khai tăng số tiền tổn thất trong sự kiện bảo hiểm: đây là hình thức trục lợi bảo 

hiểm được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Đây có thể được xem như 
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hành động “té nước theo mưa”, tài sản không bị hư hỏng nhưng vẫn được kê 

khai thêm vào danh sách những tài sản đã bị thiệt hại. Thêm vào đó, loại hình 

trục lợi này thường được áp dụng để đối phó với tình trạng áp dụng mức miễn 

thường không khấu trừ 

Ví dụ: Hợp đồng bảo hiểm vật chất xe ô tô quy định mức miễn thường không khấu 

trừ là 2 triệu đồng. Trên thực tế, xe bị tổn thất  với chi phí sửa chữa là 1,5 triệu. Đối tượng 

trục lợi có thể tìm cách nâng mức tổn thất lên trên 2 triệu đồng để được bồi thường. 

 Lập hồ sơ hiện trường giả: đây là hình thức trục lợi được tiến hành bằng hình 

thức cố tình làm giả hiện trường hồ sơ để đòi bồi thường công ty bảo hiểm. 

 Trục lợi bảo hiểm thông qua bảo hiểm trùng: đây là hình thức trục lợi được tiến 

hành bằng cách dùng tài sản của mình để tham gia bảo hiểm tại nhiều doanh 

nghiệp bảo hiểm khác nhau nhằm thu được số tiền bồi thường từ nhiều công ty 

khác nhau khi tổn thất xảy ra. Ví dụ: Một tài sản trị giá 2 tỷ đồng được mua bảo 

hiểm ở 3 doanh nghiệp bảo hiểm với số tiền bảo hiểm ở mỗi doanh nghiệp là 2 

tỷ đồng. Khi có tổn thất toàn bộ, 3 công ty phải trả 6 tỷ đồng, trong khi lẽ ra chỉ 

phải cùng nhau chi trả tổng cộng là 2 tỷ đồng. Loại hình này dễ dàng tiến hành 

nếu các công ty bảo hiểm ngần ngại chia sẻ thông tin lẫn nhau. 

3. Thực Trạng về tình hình trục lợi bảo hiểm và các vấn đề về pháp lý chống 

trục lợi bảo hiểm 

Và trong thực tế thì tại Hoa Kỳ trong giai đoạn 2009-2019 thì bình quân con số thiệt 

hại do trục lợi bảo hiểm gây ra (tính trên số vụ bị phát hiện) xấp xỉ 10% trên tổng số giá 

trị bồi thường với giá trị là 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho giá trị thiệt hại do trục lợi bảo 

hiểm trong lĩnh vực tài sản và thiệt hại; và với lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe thì thiệt hại 

dao động hàng năm từ khoảng 400  đô la Mỹ cho đến 700 đô la Mỹ tính trên mỗi gia đình 

Mỹ chiếm từ 3% đến 10% tổng chi phí y tế được đảm bảo bởi khu vực tư nhân (theo 

thống kê của FBI). 

Tại Việt Nam hiện nay, thì giá trị các vụ nghi ngờ trục lợi bảo hiểm cũng chiếm 

khoảng 10% tính trên tổng số tiền bồi thường hàng năm đối với lĩnh vực bảo hiểm phi 

nhân thọ. Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trong 

giai đoạn từ 2007 - 2013, tổng số vụ nghi ngờ trục lợi bảo hiểm tại thị trường Việt Nam 

bị phát hiện là 44.704 vụ, bình quân mỗi năm gần 9.000 vụ. Tổng số tiền bị nghi ngờ trục 

lợi trong thời gian trên là hơn 410 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ là 

3.973 vụ (với tổng số tiền là 149,95 tỷ đồng) và bảo hiểm nhân thọ là 52.860 vụ (với tổng 

số tiền là 530 tỷ đồng). Trong đó, trục lợi diễn ra chủ yếu trong lĩnh vực bảo hiểm vật 

chất xe cơ giới và bảo hiểm con người. 

Trước năm 2015, Để giải quyết tình trạng trục lợi như trên, nhiều chuyên gia đã có 

kiến nghị nhiều giải pháp mang tính thực tiễn khá cao và trong đó nổi trội nhất là ý kiến 
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về việc “hình sự hóa tội danh trục lợi bảo hiểm”. Thật vậy, từ trước đến nay khi phát hiện 

một vụ trục lợi bảo hiểm thì được xem xét theo hướng giải quyết dựa trên yếu tố cơ bản 

là kẻ trục lợi đã nhận được tiền chưa: 

 Nếu nhận được tiền rồi thì sẽ tiến hành xử lý theo hướng tội danh “lừa đảo” theo 

điều số 139 hoặc tội danh “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điều số 

140 Bộ Luật Hình Sự (chưa sửa đổi). 

 Nếu chưa nhận tiền thì sẽ xử lý theo hướng là từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc 

mạnh tay hơn thì có thể kiện khách hàng ra tòa dân sự để xử phạt hành chính 

theo điều khoản số 38 Nghị định 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 

và điều 14 Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013. 

Với cách xử lý như thế thì hầu hết các đối tượng trục lợi bảo hiểm đều không ý thức 

được rằng mình là “tội phạm”. Ngay cả các cơ quan hữu quan cũng nhận thức tương tự 

nên không thiếu các trường hợp các cơ quan công quyền ngang nhiên tiếp tay cho các đối 

tượng trục lợi bảo hiểm vì cho rằng đó là chuyện không có gì to tát mà cũng chẳng phạm 

tội gì (điều này thường thấy trong việc dựng hiện trường giả hay sửa đổi các biên bản tai 

nạn). Chính vì thế việc “hình sự hóa tội danh trục lợi bảo hiểm” không chỉ là vấn đề xây 

dựng một cơ sở pháp lý mạnh mẽ để xử lý vấn nạn trục lợi bảo hiểm mà còn là một công 

cụ hiệu quả để tuyên truyền cho người dân biết rằng trục lợi bảo hiểm là một hành vi 

“phạm tội”. 

Và trong thời gian vừa qua, cụ thể là vào ngày 27 tháng 01 năm 2015 Bộ Tư Pháp 

đã trình Thủ Tướng xem xét dự án sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình Sự trong đó có bổ sung 

thêm điều 213 –Tội trục lợi trong bảo hiểm. Và cũng trong Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017) đã bổ sung điều 213 để xử lý tội danh “gian lận bảo hiểm”.  

“Điều 213 - Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Gian lận bảo hiểm”, hành vi gian 

lận (trục lợi) bảo hiểm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt 

tù từ 3-7 năm” 

Việc đưa hành vi trục lợi bảo hiểm vào Bộ Luật Hình Sự (có thể hiểu theo 

nghĩa khác là luật tội phạm) trở thành một tội danh hình sự có các ý nghĩa đặc biệt. 

Trong vấn đề xây dựng và áp dụng luật có hai phạm trù được hiểu cho các hành vi 

khác nhau gây tổn hại cho xã hội là phạm pháp – illegal và vô đạo đức – immoral. Như 

vậy những hành vi hội tụ đủ cả hai yếu tố phạm pháp và vô đạo đức thì thường được các 

nước phát triển đưa vào luật tội phạm (criminal law) và ở nước ta là luật hình sự.  

Vấn đề này có thể được làm rõ hơn như sau: khi một người phạm luật an toàn giao 

thông như đi sai làn đường thì có thể nhận được sự thông cảm của người dân, nhưng 

không ai lại thông cảm cho một tên cướp của giết người. Trong trường hợp người vi phạm 

luật an toàn giao thông trên thì người đó đã phạm pháp nhưng không hẳn vô đạo đức, còn 

đối với tội phạm cướp của giết người thì vừa phạm pháp vừa vô đạo đức.  
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Như vậy, việc hình sự hóa hành vi trục lợi bảo hiểm cho thấy đó là hành vi phạm 

pháp và vô đạo đức. Như vậy, sẽ không ai muốn tiếp tay cho hành vi này. Trước khi có 

điều luật này thì tình trạng trục lợi bảo hiểm rất nhiều và có một bộ phận không nhỏ viên 

chức nhà nước đã không ngần ngại tiếp tay cho hành vi này. Tuy nhiên, kể từ khi tội danh 

trên được hình sự hóa thì tình trạng tiếp tay vi phạm của khối viên chức nhà nước hầu 

như không còn. 

Vì sao trục lợi bảo hiểm là vô đạo đức?  

Chúng ta thường hiểu sai là khi trục lợi bảo hiểm thì người trục lợi tìm cách lấy tiền 

của công ty bảo hiểm nên mọi người thường hỗ trợ và thông cảm cho người trục lợi với 

lý do: “công ty bảo hiểm giàu lắm”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi trục lợi thành công 

thì người bị xâm hại quyền lợi là các khách hàng bảo hiểm chân chính khác bởi vì quỹ 

bảo hiểm hoạt động theo nguyên tắc huy động của số đông bù cho số ít không may. Công 

ty bảo hiểm chỉ là đơn vị quản lý quỹ bảo hiểm đó thay cho khách hàng mà thội.  

Những điểm bất cập lớn nhất trong việc vận dụng điều luật hình sự “gian lận 

bảo hiểm” hiện nay là gì? 

Việc đặt tên điều luật là “gian lận trong kinh doanh bảo hiểm” chưa phản ánh đầy 

đủ tinh thần của điều luật. Gian lận được hiểu như là những hành vi gian dối, không đúng 

đắn, ... nhằm hưởng lợi bất chính… Trong điều luật này còn hàm chứa hành vi “trục lợi” 

mà trục lợi thì có thể được hiểu là “ăn cắp”. Làm rõ hai khái niệm tội danh này sẽ có tác 

dụng tốt hơn trong việc đấu tranh, răn đe và phòng ngừa chung. 

Vấn đề vận dụng điều luật trên vào thực tiễn. Ở các nước phát triển thì người ta áp 

dụng tội danh “trục lợi bảo hiểm” khi phát hiện hành vi vi phạm mà chỉ cần những biểu 

hiện khách quan của hành vi đó có yếu tố xâm hại đến lợi ích mà cộng đồng đang bảo vệ  thì 

đã có thể bị xem xét hình sự rồi; còn ở nước ta thì nhà làm luật có góc nhìn khác hơn, họ 

xem xét yếu tố “cấu thành vật chất”, tức là phải có hậu quả của hành vi thì mới xem xét 

hình sự. Để làm rõ thêm về vấn đề này chúng ta có thể xem xét ví dụ cụ thể như sau: 

 Xem xét hành vi sau: khi khách hàng có ý định trục lợi bảo hiểm và đã thực hiện 

hành vi bằng cách giả mạo các loại giấy tờ, các loại hồ sơ và yêu cầu công ty 

bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm... Một chuỗi hành vi như thế, theo tôi thì đã 

cấu thành tội “trục lợi bảo hiểm” rồi. Việc có nhận được “quyền lợi” bảo hiểm 

hay không chỉ là tình tiết tăng nặng thêm. Ở góc độ của công ty bảo hiểm thì họ 

đã có đủ cơ sở để gửi hồ sơ đến cơ quan công an yêu cầu điều tra xem xét hành 

vi vi phạm này. 

 Cấu thành vật chất: theo điều luật thì khách hàng thực hiện hành vi của mình 

như trên nhưng phải có tình tiết là đã nhận được các lợi ích vật chất thì mới có 

thể xem xét là vi phạm luật hình sự về gian lận bảo hiểm. Nói cách khách là hành 

vi trên phải được thực hiện “thành công” thì mới có thể xem xét theo điều 213 

Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 
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Không dễ dàng chuyển hồ sơ nghi ngờ khách hàng trục lợi bảo hiểm qua cơ 

quan điều tra. 

Rất khó để các công ty bảo hiểm có thể chuyển hồ sơ nghi ngờ khách chàng trục lợi 

bảo hiểm. Bởi vì, khi phát hiện khách hàng có hành vi trục lợi bảo hiểm thì công ty bảo 

hiểm đã chủ động từ chối chi trả nên không thể cấu thành “vật chất”. Nếu có công ty bảo 

hiểm nào phát hiện ra khách hàng trục lợi bảo hiểm và muốn chuyển hồ sơ qua cho cơ 

quan điều tra để tiến hành khởi tố thì lại phải làm một việc, đó là lặng lẽ giả vờ không 

biết và tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Một điều cực kỳ “phản cảm” 

và dư luận nhìn vào sẽ có cảm giác là khách hàng bị công ty bảo hiểm “gài”. 

Một khó khăn nữa trong việc xử lý trục lợi bảo hiểm là do bất cập trong quy 

trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 

Quy trình giám định bồi thường phổ biến hiện nay: 

 

Trong quy trình trên, chúng ta có thể thấy không hề có công tác xử lý trục lợi bảo 

hiểm cũng như đơn vị chuyên xử lý các nghi ngờ trục lợi bảo hiểm. Một số doanh nghiệp 

bảo hiểm cũng không quyết tâm trong việc phòng chống trục lợi bảo hiểm. 

Thuê giám định 

độc lập 

Thông báo tái bảo 

hiểm 

Xử lý thông tin tai nạn 

Nhận thông tin về tổn thất 

Tiến hành giám định 

Báo cáo công tác 

giám định 

Hướng dẫn khách hàng thu 

thập hồ sơ và lựa chọn đơn vị 

sửa chữa 

Hoàn thiện hồ sơ 
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4. Các đề xuất 

Trước tiên cần xây dựng một quy trình giám định bồi thường mới trên cơ sở phòng 

chống trục lợi cần được thiết lập như sau: 

Quy trình kiến nghị: 

 

Như vậy chúng ta có thể thấy trong quy trình mới có sự bổ sung của một quy trình 

nhỏ là quy trình xử lý trục lợi. Điều này chỉ khả thi khi có cơ sở pháp luật vững vàng về 

việc xử lý tội danh trục lợi bảo hiểm.  

Thay đồi các vận dụng điều luật hình sự về chống trục lợi bảo hiểm. 

Nhà làm luật đã xây dựng tội danh này theo hướng “cấu thành vật chất” nên để điều 

luật và tội danh thực tiễn hơn thì nên thay đổi một cách căn bản từ đây.  

Thứ nhất, phải xem xét xử lý theo hướng “cấu thành hành vi”, có nghĩa là chỉ cần 

có hành vi trục lợi bảo hiểm thì đã có cơ sở pháp lý để xử lý đối tượng trục lợi bảo hiểm. 

Khiếu nại phát sinh 

Khai thác 

dữ liệu 

Điều tra thêm thông tin 

Chi trả sau điều tra  

Thiết lập thương lượng 
Đơn vị điều tra nghi ngờ 

trục lợi 

Xử lý hình sự 

Truy tố hình sự 

Tố tụng dân sự 

Không phạm tội 

Thanh toán 

nhanh 

Phạm tội 
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Kế đến, phải xem công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm là quan trọng có nghĩa là 

nếu có tình huống nghi ngờ khách hàng trục lợi bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải nhanh 

chóng chuyển sang bộ phận điều tra đặc biệt và khi có cơ sở xác nhận cho nghi vấn trên thì 

bắt buộc công ty bảo hiểm phải chuyển hồ sơ sang cho cơ quan điều tra về tội phạm kinh tế. 

Thêm vào đó, số tiền mà tội phạm xâm phạm được đề cập trong điều luật này nên 

đưa vào cấu thành tội phạm tăng nặng. Tức là, khoản tiền mà tội phạm trục lợi được sẽ 

được đưa vào tình tiết định khung tăng nặng. 

5. Kết Luận 

Bài nghiên cứu này đã giới thiệu tổng quan về vấn đề trục lợi bảo hiểm, các phương 

thức trục lợi bảo hiểm cơ bản. Thực trạng nghiêm trọng về trục lợi bảo hiểm trên thế giới 

và Việt Nam. 

Các tác giả đã phân tích quá trình pháp điển hóa tội danh “gian lận bảo hiểm” tại 

Việt Nam cũng như tiến hành phân tích các điểm chưa hoàn thiện về pháp lý cũng như 

các phương thức áp dụng chưa hợp lý trong việc áp dụng các quy định của luật hình sự 

đối với tội danh này. Bên cạnh đó, việc đánh giá quy trình giám định bồi thường ở các 

công ty bảo hiểm hiện nay cho thấy công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm không phải 

là một hoạt động thường xuyên và bắt buộc. 

Các tác giả đã kiến nghị quy trình giám định bồi thường mới tương thích với các 

quy định pháp luật hiện hành về xử lý trục lợi bảo hiểm cũng như đã đề xuất cách hiểu 

mới và phương thức áp dụng phù hợp cho điều 213 – gian lận bảo hiểm trong bộ luật hình 

sự để tăng tính hiệu quả trong công tác phòng và chống trục lợi bảo hiểm tại Việt Nam. 
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