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Thân gửi tới các Quý Khách hàng!

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. 

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; 

• 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; 

• 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.

Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trong 12 năm qua, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt 
Nhân thọ luôn là giải pháp tài chính hiệu quả, kết hợp giữa bảo vệ tài chính và đầu tư, với mức chi phí hợp lý, đem 
lại lãi suất hấp dẫn, cùng tính chất linh hoạt của sản phẩm. Bảo hiểm liên kết chung đã duy trì vị trí độc tôn của 
dòng sản phẩm hấp dẫn nhất trên thị trường. 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 bảo hiểm liên kết chung 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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        TĂNG TRƯỞNG CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 

Bảo Việt Nhân thọ tự hào tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ về Doanh thu phí 
bảo hiểm.

Với sự tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ của Quý Khách hàng, trong năm 2020 đã có thêm hơn 316.000 hợp 
đồng liên kết chung mới tham gia tại Bảo Việt Nhân thọ, nâng tổng số hợp đồng liên kết chung có hiệu lực 
tại cuối năm 2020 lên 1,6 triệu hợp đồng và tổng tài sản của quỹ liên kết chung đạt hơn 49 nghìn tỷ đồng. 

Với kết quả đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt Nhân 
thọ sẽ tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu của người dân Việt Nam về bảo hiểm, tiết kiệm và đầu tư. Giá trị Quỹ liên 
kết chung theo đó cũng sẽ tiếp tục được tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững trong năm 2021 và các 
năm tới.BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

Năm 2020 là một năm đầy biến động, thị trường ghi 
nhận mức sụt giảm khá mạnh về lãi suất trên cả kênh 
đầu tư tiền gửi tiết kiệm và kênh đầu tư Trái phiếu 
chính phủ (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 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 
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        HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG

(*) Số liệu  năm 2021 là số liệu dự tính!

Hơn thế nữa, phần lớn hợp đồng bảo hiểm của Quý Khách hàng được tiếp tục duy trì, phản ánh sự tin 
tưởng và ủng hộ cao của Quý Khách hàng đối với Bảo Việt Nhân thọ.

cuối năm 2020. 

Với các chính sách đầu tư đã thực hiện, hiệu quả 
đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung của BVNT đạt 
7,85%/năm 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. Điều này thể hiện tính 
hiệu quả, ổn định của hoạt động đầu tư quỹ liên kết 
chung, đảm bảo tối đa quyền lợi dài hạn và các cam 
kết của Bảo Việt Nhân thọ với Quý Khách hàng. 
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3.2.  Báo cáo Tài sản của Quỹ liên kết chung

3.1. Phí bảo hiểm và Giá trị Quỹ liên kết chung trong năm

        KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ LIÊN KẾT CHUNG NĂM 2020     

Tổng phí bảo hiểm đóng trong năm 18.709.816.640.956
Các khoản phí và chi phí theo hợp đồng (phí bảo hiểm rủi ro, phí ban đầu, 
phí quản lý hợp đồng, phí chấm dứt hợp đồng/phí rút trước,...)

7.048.619.796.117

Tổng phí bảo hiểm đầu tư vào Quỹ liên kết chung 11.661.196.844.839
Giá trị Quỹ liên kết chung tại đầu năm 37.591.621.663.801
Giá trị Quỹ liên kết chung tại cuối năm (đã bao gồm Quyền lợi Thưởng 
gia tăng Giá trị Tài khoản đã được trả và Quyền lợi (Thưởng) duy trì Hợp 
đồng đã được trả phát sinh trong năm (nếu có)

49.444.681.493.294

Lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung:   7,85%

Tài sản Tại 01/01/2020 Thay đổi trong năm Tại 31/12/2020
Tiền mặt 408.532.840.091 -313.605.121.025 94.927.719.066
Tiền gửi có kỳ hạn 23.053.557.532.743 10.266.463.110.878 33.320.020.643.621
Trái phiếu chính phủ 14.129.531.290.967 1.900.201.839.640 16.029.733.130.607
Tổng tài sản 37.591.621.663.801 11.853.059.829.493 49.444.681.493.294

3.3. Báo cáo Thu nhập và chi phí của Quỹ liên kết chung

(*)   Lãi suất trên đã trừ đi Phí quản lý Quỹ liên kết chung 
(**) Lãi suất trên đã trừ đi Phí quản lý Quỹ liên kết chung và phí khuyến khích duy trì hợp đồng.

(Đơn vị: đồng)

(Đơn vị: đồng)

(Đơn vị: đồng)

3.5. Phân phối kết quả đầu tư
• Trong năm 2020 Giá trị Tài khoản trong Quỹ liên 
kết chung của các hợp đồng liên kết chung được 
tích lũy theo Lãi suất công bố như sau:

• Phí khuyến khích duy trì Hợp đồng đối với các sản 
phẩm An Phát Hưng Gia, An Phúc Gia Lộc, An Phát 
Bảo Gia, An Tâm Học Vấn, An Phát Trọn Đời/Trọn Đời 
Yêu Thương cho năm 2020 là 0,75%. Phí này được 
dùng để trích lập bổ sung dự phòng Quyền lợi duy 
trì Hợp đồng nhằm thanh toán quyền lợi này cho 
các hợp đồng theo quy định tại Điều khoản Hợp 
đồng bảo hiểm.

3.4. Kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung trong 05 năm gần nhất
•  Lãi suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm  trong 05 năm gần nhất như sau: năm 2019 là: 6,40% 
đối với các sản phẩm An Phát Cát Tường và 6,20% đối với các sản phẩm khác; năm 2018 là: 6,55%; năm 
2017 là: 6,50%; năm 2016 là: 6,80%; năm 2015: 7,00%.

        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 số giá 
tiêu dùng (CPI) bình quân được khống chế ở mức 
khoảng 4%.

Thị trường tiền tệ VND liên ngân hàng 

Năm 2021, với định hướng tiếp tục 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 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

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.... 

Chiến lược đầu tư 2021

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.
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Nội dung Năm 2020 Năm 2019
Thu nhập: 

• Lãi tiền gửi 2.489.251.008.286 1.910.969.448.573
• Lãi trái phiếu 1.085.912.509.783      1.075.681.313.338

Tổng thu nhập: 3.575.163.518.069 2.986.650.761.911
Chi phí:

• Phí quản lý quỹ quỹ (bao gồm cả phí 
trả cho BVF và BVNT được hưởng)

658.475.562.430 433.998.611.884 

• Phí khác 369.096.402.313 483.026.025.497
Tổng chi phí: 1.027.571.964.743 917.024.637.381
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí 2.547.591.553.326 2.069.626.124.530
Thu nhập trả cho bên mua bảo hiểm 2.547.591.553.326 2.069.626.124.530
Lãi suất đầu tư thực tế 7,85% 8,36%

Lãi suất đầu tư thanh toán cho bên 
mua bảo hiểm
(tức Lãi suất công bố)

• Đối với các sản phẩm An Phát 
Cát Tường là 5,85%(*)
• Đối với các sản phẩm An Phát 
Hưng Gia, An Phúc Gia Lộc, An 
Phát Bảo Gia, An Tâm Học Vấn, 
An Phát Trọn Đời/Trọn Đời Yêu 
Thương là 5,50%(**)

• Đối với các sản phẩm An Phát 
Cát Tường là 6,40%(*)
• Đối với các sản phẩm An Phát 
Hưng Gia, An Phúc Gia Lộc, An 
Phát Bảo Gia, An Tâm Học Vấn, 
An Phát Trọn Đời/Trọn Đời Yêu 
Thương là 6,20%(**) 

 

Hợp đồng thuộc sản phẩm Lãi suất công bố
Các sản phẩm An Phát Cát Tường 5,85%

An Phát Hưng Gia, An Phúc Gia 
Lộc, An Phát Bảo Gia, An Tâm Học 
Vấn, An Phát Trọn Đời/Trọn Đời 
Yêu Thương

5,50%
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GIỚI THIỆU
CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ

Là doanh nghiệp phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường Việt Nam, trong 25 năm qua,       
Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực không ngừng để đưa những sản phẩm ưu việt nhất đến cho mỗi khách hàng thân yêu 
của mình. 

Cho tới nay, Bảo Việt Nhân thọ đã nghiên cứu phát triển hơn 50 sản phẩm các loại, bao gồm nhiều dòng sản phẩm 
như: bảo hiểm truyền thống, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm dành cho trẻ em, 
các sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe,...

Thành công hôm nay và vững vàng ngày mai với sự đồng hành 
của Bảo Việt Nhân thọ cùng sản phẩm An Phát Cát Tường, 
giúp bạn luôn vững tin vào một tương lai tươi sáng.

• Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do tai nạn lên đến 15 tỷ đồng

• Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư/ đột quỵ lên đến 2,5 tỷ 
đồng

• Chăm sóc y tế lên đến 2 tỷ đồng cho Trợ cấp nằm viện và 
phẫu thuật.

AN PHÁT CÁT TƯỜNG 

Giải pháp tài chính kết hợp “bảo hiểm”, “tiết kiệm” 
và “đầu tư” đem đến sự an tâm và giúp Khách hàng 
đạt được những mục tiêu lớn đặt ra cho từng giai 
đoạn của cuộc sống.

• Bảo vệ trọn đời với mức bảo vệ cao

• Quyền lợi Duy trì hợp đồng và Thưởng gia tăng 
Giá trị Hợp đồng hấp dẫn

• Quyền lợi đầu tư được đảm bảo với lãi suất cam 
kết tối thiểu 

Đặc biệt, trong năm 2020, Bảo Việt Nhân thọ hân hạnh ra mắt sản phẩm mới Life Care – bảo hiểm bệnh ung 
thư tích hợp đột quỵ duy nhất trên thị trường để lan tỏa thông điệp sống chủ động“Ung thư không phải để 
sợ, mà để hành động”, góp phần ứng dụng công nghệ trong thời đại 4.0 để mang lại những trải nghiệm và 
chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Bảo Việt Nhân thọ:

AN PHÁT TRỌN ĐỜI

LIFE CARE là sản phẩm bảo hiểm online có nhiều đột phá của 
Bảo Việt Nhân thọ, mang tới cho Khách hàng những quyền lợi 
lần đầu có trên thị trường Việt Nam với một chi phí tiết kiệm chỉ 
từ 140.000 đồng/năm.

• Bảo hiểm online có Quyền lợi ung thư CAO NHẤT trên thị 
trường lên đến 120% Số tiền bảo hiểm

• Bảo hiểm DUY NHẤT có tầm soát ung thư cho người thân

• Bảo hiểm Online DUY NHẤT có tích hợp cả Quyền lợi UNG 
THƯ & ĐỘT QUỴ.

Gia tăng bảo vệ với các Sản phẩm bổ trợ đa dạng, 
phong phú

• Nhóm sản phẩm bảo vệ trước các rủi ro do tai nạn

• Nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe

• Nhóm sản phẩm bổ trợ miễn đóng phí khi gặp rủi ro.

LIFECARE - LÁ CHẮN UNG THƯ & ĐỘT QUỴ CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ
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GIỚI THIỆU VỀ
BẢO VIỆT NHÂN THỌ 

     76 Công ty thành viên

     362 Văn phòng khu vực

     gần170.000 Tư vấn viên

2,65 triệu

6,5 triệu

28.020 tỷ đồng(*)

Hơn 120.000 tỷ đồng

Gần 7.500 tỷ đồng(*)

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

Hợp đồng có hiệu lực

Khách hàng

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

Tổng tài sản

Số tiền chi trả Quyền lợi bảo hiểm

(*) Số liệu năm 2020
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