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Thân gửi tới các Quý Khách hàng!

THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Trước tiên, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các Quý Khách hàng,
những người đã luôn tin tưởng, luôn sát cánh cùng với chúng tôi trong suốt hành trình 25 năm qua (1996-2021)
nhằm kiến tạo sứ mệnh nhân văn, bảo vệ tài chính toàn diện cho hàng triệu gia đình Việt.
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
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THÔNG ĐIỆP
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

1. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

Là doanh nghiệp Việt tiên phong khai mở và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, với phương châm
“Niềm tin vững chắc, Cam kết vững bền”, Bảo Việt Nhân thọ đã lấy khách hàng làm trung tâm để tạo dựng nên các
gói dịch vụ bảo hiểm trọn vẹn, đáp ứng mọi nhu cầu của mỗi người dân Việt Nam.
Năm 2020 khép lại một năm tiếp tục ghi dấu ấn thành công rực rỡ trong hành trình tạo ra các giá trị bền vững cho
các Quý Khách hàng. Mặc dù thực sự là một năm đầy thử thách với các diễn biến về thiên tai, dịch bệnh, song với
sự tin tưởng sâu sắc và ủng hộ của các Quý Khách hàng trên khắp cả nước, sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực phục
vụ khách hàng không ngừng của chúng tôi, Bảo Việt Nhân thọ đã tiếp tục đạt kết quả kinh doanh tốt, duy trì vị
trí dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm liên tiếp trong nhiều năm qua. Những thành tựu tăng
trưởng, chất lượng phục vụ khách hàng đã được ghi nhận qua việc Bảo Việt nhân thọ vinh dự nhận được nhiều giải
thưởng uy tín trong và ngoài nước như:
• Giải thưởng "Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương" do Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương công bố;

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN NĂM 2020

• Giải thưởng "Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam" do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt
Nam công bố, Bảo Việt Nhân thọ được bình chọn là Doanh nghiệp bảo hiểm đứng vị trí số 1;

4. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ TRIỂN VỌNG 2021		

• Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2020” - năm thứ 3 liên tiếp, Bảo Việt Nhân thọ được Tạp chí
Nguồn Nhân lực Châu Á trao tặng giải thưởng.

CÁC SẢN PHẨM HƯU TRÍ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ
GIỚI THIỆU BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong suốt thời gian qua, các sản phẩm Hưu trí tự nguyện của Bảo Việt
Nhân thọ được thiết kế tích hợp nhiều quyền lợi linh hoạt vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo phù hợp
với văn hóa Việt Nam. Quỹ Hưu trí tự nguyện của Bảo Việt Nhân thọ được quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả với lãi
suất đầu tư hấp dẫn. Kết thúc năm tài chính 2020, Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức công bố mức lãi suất cao hơn
lãi suất cam kết tối thiểu theo hợp đồng bảo hiểm và là doanh nghiệp có mức lãi suất công bố cao trong TOP 5 các
doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thị trường Việt Nam.
Tiếp nối những thành công đã đạt được, năm 2021, Bảo Việt Nhân thọ định hướng mục tiêu tăng trưởng bền vững,
phát triển ứng dụng công nghệ, xây dựng các giải pháp sáng tạo đem lại quyền lợi và sự hài lòng lớn nhất cho các
Quý Khách hàng.
Một lần nữa, thay mặt Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới các
Quý khách hàng đã, đang và sẽ luôn tín nhiệm, sáng suốt lựa chọn sản phẩm Hưu trí của chúng tôi. Bảo Việt Nhân
thọ hy vọng và mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Quý khách hàng để đáp ứng tốt nhất tất cả
các nhu cầu tiết kiệm, bảo vệ và xây dựng kế hoạch tài chính cho Quý Khách.
Kính chúc các Quý khách hàng và gia đình Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!
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BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG
CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN

cuối năm 2020; lãi suất Trái phiếu chính phủ trong
năm 2020 tiếp tục giảm thêm trên tất cả các kỳ hạn,
tiếp nối đà giảm từ năm 2019, ví dụ kỳ hạn 30 năm
ghi nhận mức giảm trên thị trường sơ cấp từ 3,8%/
năm cuối năm 2019 còn 3,14%/năm cuối năm 2020.
Với kết quả này, hiệu quả đầu tư quỹ hưu trí năm

2020 đạt 6,72% sau tất cả các chi phí, cao hơn so với
mức lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm 12 tháng
của các ngân hàng quốc doanh; tổng tài sản đầu tư
của quỹ tại 31/12/2020 tăng trưởng khoảng 17% so
với cùng kỳ năm 2019.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN 2020

3.1. Khoản đóng góp và Giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện trong năm:

TĂNG TRƯỞNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
Với sự tin tưởng và ủng hộ không ngừng của Quý khách, trong năm 2020, Bảo Việt Nhân thọ đã đạt được
những kết quả tốt trong cung cấp bảo hiểm hưu trí với mức tăng trưởng cao về giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện:

• Tổng phí bảo hiểm năm 2020 đạt 123 tỷ đồng

(Đơn vị: đồng)

Tổng Khoản đóng góp đóng trong năm:
Hợp đồng bảo hiểm cá nhân:
• Phần đóng góp định kỳ của cá nhân
• Phần đóng thêm

123.121.715.821
2.807.716.188
2.807.716.188
0

Hợp đồng bảo hiểm nhóm:
• Phần đóng góp của người sử dụng lao động
• Phần đóng góp của người lao động

120.313.999.633
85.059.617.158
35.254.382.475

• Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện tại cuối năm 2020 đạt 1.056 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3%.

Các loại phí liên quan (Phí ban đầu, Phí bảo hiểm rủi ro, Phí quản lý Tài khoản bảo hiểm
hưu trí, Phí quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện, Phí chuyển giao Tài khoản bảo hiểm hưu trí)

Dự tính quỹ hưu trí sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới.

Tổng Khoản đóng góp đầu tư vào Quỹ hưu trí tự nguyện:

108.873.714.485

Giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện tại đầu năm:

892.147.012.972

Giá trị Quỹ hưu trí tự nguyện tại cuối năm:

1.055.632.611.584

Tổng phí bảo hiểm & giá trị quỹ hưu trí qua các năm (tỷ đồng)
1200

14.248.001.336

Lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ hưu trí tự nguyện (trước khi trừ Phí quản lý Quỹ
hưu trí tự nguyện):

6,72%

800

3.2. Báo cáo tình hình Tài sản và Nợ phải trả của Quỹ hưu trí tự nguyện:

(Đơn vị: đồng)

600

Tài sản

Tại ngày 01/01/2020

Tiền tại quỹ

24.920.841.638

39.808.586.833

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng

427.354.024.171

572.435.922.477

Trái phiếu Chính phủ

400.161.600.000

400.161.600.000

Phải thu lãi đầu tư

39.710.547.163

43.226.502.274

Tổng tài sản

892.147.012.972

Nợ phải trả và tài sản thuần

Tại ngày 01/01/2020

Dự phòng nghiệp vụ

604.563.631.145

Phải trả quyền lợi hưu trí

616.455.670

Phải trả khác

286.966.926.157

Tổng nợ phải trả

892.147.012.972

Tài sản thuần

0
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Giá trị quỹ hưu trí

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
Năm 2020 là một năm đầy biến động, thị trường
ghi nhận mức sụt giảm khá mạnh về lãi suất trên cả
kênh tiền gửi tiết kiệm và kênh Trái phiếu chính phủ
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(TPCP) kỳ hạn dài. Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm
bình quân kỳ hạn trên 12 tháng giảm từ 7%/năm
cuối năm 2019 xuống mức trung bình 5,3%/năm

Tại ngày 31/12/2020

1.055.632.611.584
Tại ngày 31/12/2020
738.756.784.528
804.313.681
316.071.513.375
1.055.632.611.584
0
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3.3. Báo cáo thu nhập và chi phí của Quỹ hưu trí tự nguyện:
(Đơn vị: đồng)

Nội dung
Thu nhập:
• Từ Khoản đóng góp
• Từ lãi đầu tư
Tổng thu nhập:
Chi phí:
• Phí ban đầu và các loại Phí theo hợp đồng (Phí bảo hiểm
rủi ro, Phí quản lý Tài khoản bảo hiểm hưu trí…)
• Phí quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện
• Chi trích lập dự phòng nghiệp vụ
• Chi khác
Tổng chi phí:
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
Thu nhập trả cho Bên mua bảo hiểm:
Lãi suất đầu tư thực tế (trước khi trừ Phí quản lý
Quỹ hưu trí tự nguyện)

Năm 2020

Năm 2019

123.121.715.821
43.634.850.396
166.756.566.217

267.218.715.821
32.556.033.392
299.774.061.026

14.248.001.336

17.013.007.472

8.055.111.614

1.372.483.095

129.872.546.528
14.580.906.739
166.756.566.217
0
35.571.605.491

275.865.185.335
5.523.385.124
299.774.061.026
0
31.182.528.439

6,72%

6,27%

5,50%

6,00%

phân hóa rõ nét hơn giữa các nhóm ngân
hàng so với năm 2020, đặc biệt là về chất lượng
tài sản có.
Thị trường trái phiếu Chính phủ
Các yếu tố vĩ mô, định hướng chính sách tiền
tệ, tài khóa, thị trường tiền tệ, tăng trưởng
tín dụng, nhu cầu trái phiếu từ các nhà đầu
tư, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) đang hỗ trợ cho xu hướng lãi
suất Trái phiếu chính phủ (TPCP) duy trì ở mức
thấp trong thời gian tới. Trường hợp NHNN có
thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới, lãi
suất TPCP sẽ biến động cùng chiều với diễn
biến thị trường tiền tệ.
Thị trường chứng khoán

3.5. Phân phối kết quả đầu tư

Kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước còn tiềm
ẩn nhiều rủi ro liên quan đến dịch bệnh, cạnh
tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với
sự tham gia của dòng tiền đầu cơ trong môi
trường lãi suất thấp, thị trường chứng khoán
có thể có những giai đoạn biến động mạnh và
tồn tại sự phân hóa lớn về vận động giá giữa
các nhóm cổ phiếu xét về ngành nghề, giá trị
vốn hóa....

Trong năm 2020 Giá trị Tài khoản của Quý khách được tích lũy theo Lãi suất công bố 5,50%/năm.

Chiến lược đầu tư 2021

Lãi suất đầu tư thanh toán cho Bên mua bảo hiểm:

3.4. Thông tin về Quỹ hưu trí tự nguyện
• Quỹ hưu trí tự nguyện được Bảo Việt Nhân thọ thành lập năm 2015.
• Lãi suất đầu tư thanh toán cho Bên mua bảo hiểm trong các năm gần nhất như sau: năm 2019 là: 6,00%;
năm 2018 là: 6,55%; năm 2017 là: 6,75%; năm 2016 là: 7,30%; năm 2015: 5,50%.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ TRIỂN VỌNG 2021
Tăng trưởng kinh tế
Mặc dù đã có những hy vọng mới với việc
kinh tế Việt Nam đang tạo được đà hồi phục
tích cực trong nửa cuối năm 2020, quá trình
hồi phục của nền kinh tế dự báo vẫn sẽ gặp
không ít thử thách trong năm tới. Căn cứ Nghị
quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm
2021 của Chính phủ, Chính phủ đặt kế hoạch
tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6,5%,
cao hơn 0,5% so với kế hoạch Quốc hội giao
là khoảng 6%. Lạm phát nằm trong tầm kiểm
soát của Chính phủ với chỉ tiêu tốc độ tăng chỉ
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số giá tiêu dùng (CPI) bình quân được khống
chế ở mức khoảng 4%.
Thị trường tiền tệ VND liên ngân hàng

Dựa trên các phân tích và nhận định trên, năm
2021 Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục
thực hiện chiến lược đầu tư theo hướng thận
trọng trước các biến động của thị trường.
Theo đó, BVNT sẽ cân đối giữa các tài sản có
rủi ro thấp, khả năng sinh lời vừa phải và các
loại tài sản có mức độ rủi ro cao hơn tận dụng
các cơ hội thị trường để tối đa hóa lợi nhuận
cho danh mục.

Năm 2021, với định hướng hỗ trợ nền kinh tế
phục hồi sau đại dịch Covid của Chính phủ,
chính sách tiền tệ dự báo sẽ vẫn trong xu
hướng nới lỏng là chủ đạo dù mức độ thận
trọng sẽ tăng lên so với 2020. Vì vậy, nhiều
khả năng thanh khoản hệ thống ngân hàng
tiếp tục duy trì ổn định, mặt bằng lãi suất huy
động duy trì ở mức thấp, tuy nhiên sẽ có sự
BẢO VIỆT NHÂN THỌ •
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GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM HƯU TRÍ
CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ
1. CÁC SẢN PHẨM HƯU TRÍ ĐANG TRIỂN KHAI CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ.
Hiện tại Bảo Việt Nhân thọ cung cấp 02 sản phẩm bảo hiểm hưu trí:
- Hưu Trí Vững Nghiệp là sản phẩm hỗ trợ Khách hàng Doanh nghiệp trong sứ mệnh thu hút và gìn giữ nhân tài.
- Hưu trí An Khang dành cho Khách hàng cá nhân, giúp ý khách hàng chủ động xây dựng cho mình một kế
hoạch tiết kiệm hiệu quả cho tuổi hưu.

Với 02 sản phẩm hưu trí dành cho Quý khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, Bảo Việt Nhân thọ
vinh dự là một trong số ít các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ
Tài chính để được triển khai sản phẩm hưu trí tự nguyện tại Việt Nam.

2. NHỮNG ĐIỂM NỔI TRỘI TRONG SẢN PHẨM HƯU TRÍ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ
SẢN PHẨM Hưu Trí Vững Nghiệp

Sản phẩm Hưu Trí Vững Nghiệp của Bảo Việt Nhân thọ với thiết kế ưu việt cùng
nhiều chính sách ưu đãi sẽ là chương trình phúc lợi phù hợp nhất giúp Doanh
nghiệp phát triển bền vững, thu hút và giữ chân nhân tài.

SẢN PHẨM HƯU TRÍ AN KHANG
Hưu Trí An Khang là sự chuẩn bị tài chính tốt nhất để Quý khách hàng có thể
tận hưởng một tuổi hưu an nhàn, thảnh thơi với mức lương hưu mong muốn
đồng thời được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống.

HƯU TRÍ VỮNG NGHIỆP
DOANH NGHIỆP

THÀNH VIÊN

Phúc lợi tốt Gắn kết bền

Giúp thành viên tăng hiệu quả công
việc, Doanh nghiệp nâng cao lợi thế
cạnh tranh để phát triển vượt bậc
Xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền
vững của doanh nghiệp
Gia tăng khả năng thu hút và giữ chân nhân tài

Nguồn thu nhập
vững chắc, ổn
định khi nghỉ hưu

Được tự chọn
mức lương hưu
như mong muốn

Tích lũy Quỹ hưu
trí an toàn, minh
bạch và hiệu quả

Đảm bảo cuộc sống hưu trí an nhàn,
độc lập về tài chính do có thêm thu
nhập bổ sung định kỳ từ Hưu Trí
Vững Nghiệp (2020)
Được bảo hiểm trước rủi ro trong thời gian làm
việc tại Doanh nghiệp
Yên tâm gắn bó làm việc lâu dài với Doanh nghiệp

Được bảo vệ và
đảm bảo tài chính
trước rủi ro trong
cuộc sống

Tiết kiệm được
nhiều hơn với ưu
đãi về thuế thu
nhập cá nhân

Giải pháp phúc lợi được khuyến khích, ưu đãi thuế
cho cả Doanh nghiệp và thành viên
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GIỚI THIỆU VỀ

BẢO VIỆT NHÂN THỌ
76
362
170.000

Công ty thành viên
Văn phòng khu vực

gần

Tư vấn viên

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất có mô hình Công ty thành viên
và mạng lưới lớn nhất trên thị trường

2,65 triệu

Hợp đồng có hiệu lực

6,5 triệu

Khách hàng

28.020 tỷ

Doanh thu phí bảo hiểm - dẫn đầu thị phần về doanh thu phí bảo hiểm

đồng(*)

Hơn

120.000 tỷ

Gần

7.500 tỷ

đồng(*)

đồng

Tổng tài sản

Số tiền chi trả Quyền lợi bảo hiểm

(*) Số liệu năm 2020
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TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ
Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Ðường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
HOTLINE *1166

1900 558899

EMAIL baovietnhantho@baoviet.com.vn
WEBSITE www.baovietnhantho.com.vn

