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CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY (VIỆT NAM)

I. Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp

Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam là

thành viên trực thuộc tập đoàn Tài Chính

Cathay (Trụ sở chính tại Taipei – Taiwan).

Chính thức nhận giấy phép kinh doanh vào

tháng 12 năm 2007 với tổng số vốn đầu tư

hiện tại là 6.120 tỷ đồng. Với tiềm lực tài

chính vững mạnh, trãi qua 12 năm hoạt

động ổn đinh và hiệu quả, mong muốn hoạt

động thành công trên cả thị trường Việt

Nam và khu vực, Cathay Life Việt Nam sẽ

áp dụng hiệu quả kinh nghiệm, kỹ năng

chuyên môn, sản phẩm tiên tiến, khả năng

tiếp thị cao và không ngừng nghiên cứu,

chinh phục mục tiêu trở thành Tập đoàn tài

chính hàng đầu khu vực Châu Á Thái Bình

Dương.

II. Định hướng phát triển

Trong năm 2020, mặc dù các hoạt động

kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19,

Cathay Life Việt Nam vẫn tiếp tục mở rộng

đội ngũ bán hàng, đặc biệt là nhóm New

Star. Thông qua chương trình New Star,

Cathay hướng đến mục tiêu phát triển đội

ngũ quản lý tiềm năng với khả năng huấn

luyện tư vấn viên chuyên nghiệp để mang

lại nhiều khách hàng mới cho Công ty.

Cũng trong năm 2020 vừa qua, để nâng cao

chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng,

Cathay Life Việt Nam đã ra mắt nhiều dịch

vụ số hoá như Đóng phí trực tuyến, Bồi

thường trực tuyến, Hợp đồng điện tử… Bên

cạnh đó, cùng với chiến lược lấy khách

hàng làm trọng tâm, Cathay cũng ra mắt

chức năng quản lý sức khỏe “Cathay

Walker” trên cổng thông tin khách hàng để

khuyến khích mọi người xây dựng lối sống

lành mạnh.

Bên cạnh việc phát triển nền tảng số hoá

cho khách hàng, Cathay cũng đã áp dụng

công nghệ để hỗ trợ cho các kênh bán hàng.

Thông qua hệ thống huấn luyện trực tuyến

(E-learning), hệ thống quản lý bán hàng

(M-Office) và công cụ bán hàng (M-Sales),

các tư vấn viên có thể cải thiện hiệu suất

bán hàng cũng như nâng cao mức độ hài

lòng của khách hàng.

Trong những năm tới, Cathay Life Việt

Nam sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát

triển tổ chức kinh doanh và chuyển đổi

công nghệ số hoá để trở thành công ty bảo

hiểm chuyên nghiệp nhất.

III. Báo cáo của Ban Giám Đốc

Năm 2020, Cathay Life Việt Nam đã đạt

được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng với

doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 774 

tỷ đồng (tương đương mức tăng trưởng

53%) và tổng doanh thu phí 1.615 tỷ đồng

(tương đương mức tăng trưởng 53%). Đội

ngũ tư vấn viên với hơn 10.000 người, tổng

tài sản vào cuối năm gần 11.000 tỷ đồng. 

Các hoạt động tình nguyện và từ thiện đã 

trở thành truyền thống tự hào tại Cathay. 

Tất cả nhân viên và Tư vấn tài chính đã 

phối hợp tổ chức nhiều hoạt động từ thiện 

quyên góp cho người nghèo, học bổng cho 

học sinh nghèo hiếu học, và các hoạt động 

sinh hoạt vui chơi cho trẻ em với tổng chi 

phí gần 2 tỷ đồng. 

Cùng với những phát triển này, Cathay tự 

tin sẽ tiếp tục gặt hái thêm những thành 

công mới trong năm 2021, sớm đạt được 

mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính lớn

mạnh tại Châu Á và Công ty bảo hiểm tốt 

nhất trong lòng người Việt Nam.

IV. Báo cáo tài chính

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt - ngày 31 tháng 12

năm 2020

Chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt - cho

năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản - cho năm tài chính kết

thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

V. Báo cáo kiểm toán nội bộ

Năm 2020, phòng Kiểm toán nội bộ - công ty TNHH Bảo Hiểm

Nhân Thọ Cathay – Việt Nam hoạt động dưới sự giám sát của Tổng

Giám Đốc, đã hoàn tất công tác kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm

soát nội bộ về các nghiệp vụ và hoạt động quản lý kinh doanh tại

Trụ sở chính – Tp. Hồ Chí Minh cùng 6 chi nhánh tại Hà Nội, Đà

Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng và Hồ Chí Minh, nhằm đảm

bảo tính trung thực của thông tin tài chính và tính hợp lý của hiệu

suất kinh doanh của Công ty. Kết quả cho thấy không có vấn đề đặc

biệt nào xảy ra trong năm vừa qua cần phải nêu trong báo cáo này

VI. Báo cáo kiểm toán độc lập

VII. Tổ chức và nhân sự

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng số cán bộ công nhân viên

của Cathay Việt Nam là 629 người, đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng

Thành viên, Ông Lin, Jin Shu.

Điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh của Cathay Việt Nam là

Ông Lee, Hsun Yu – Tổng Giám đốc. Ông tốt nghiệp thạc sỹ chuyên

ngành toán học tại đại học Trung tâm Quốc gia Đài Loan, ông đã có

thời gian dài gắn bó với Cathay Đài Loan từ năm 1995.

Các phòng ban: Phòng Huấn Luyện và Phát Triển Đại Lý, Phòng

Huấn Luyện Điện Tử, Phòng Quan Hệ Đối Ngoại, Phòng Hợp Tác

và Phát Triển Các Kênh Phân Phối, Phòng Quản Lý Đại Lý, Phòng

Phát Triển Đại Lý, Phòng Quản Lý Hợp Đồng Bảo Hiểm, Phòng

Giải Quyết Khiếu Nại, Bồi Thường, Phòng Quản Lý Thu Phí Bảo

Hiểm, Kế Hoạch Kinh Doanh, Định phí, Đầu tư, Tài chính – Kế

toán, Thẩm Định, Pháp Lý - Tuân Thủ Và Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm

Toán Nội Bộ, Nhân Sự, Hành Chính, Công nghệ thông tin, Phòng

Kỹ Thuật Số và Công Nghệ Dữ Liệu, Phòng Kinh Doanh, Ban chiến

lược và giám sát kinh doanh với các lãnh đạo, chuyên gia (trong

nước và ngoài nước) nhiều kinh nghiệm, báo cáo trực tiếp cho Tổng

Giám đốc.

Các thành viên Hội đồng thành viên cho năm tài chính 2020:

⁃ Ông Lin, Jin Shu – Chủ Tịch – Bổ nhiệm ngày 23/11/2016

⁃ Ông Lee, Hsun Yu – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 12/07/2012

⁃ Ông Wu, Chun Hung – Thành viên – Bổ nhiệm ngày 30/01/2019
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