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THÔNG ĐIỆP
CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Trước hết, thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CBNV MIC Tôi xin gửi
lời tri ân sâu sắc tới các Quý khách hàng, đối tác đã đồng hành với MIC trong suốt thời gian vừa qua.
Trong năm qua, thị trường bảo hiểm chịu tác động mạnh mẽ từ khủng hoảng kinh tế, mức tăng trưởng
thấp kỷ lục, các doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ. Với sự quan tâm sát sao của HĐQT, sự nỗ
lực trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban điều hành và sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh,
trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ nhân viên và đặc biệt sự sự ủng hộ quý báu của Quý vị, MIC
đã tạo ra sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao năng lực tài chính,
nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng các kênh phân phối, cải tiến quy trình dịch vụ, đẩy mạnh công tác
phát triển thương hiệu và truyền thông, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.
Năm 2014, thị trường bảo hiểm dự báo chưa có nhiều khởi sắc và cũng là năm đánh dấu MIC bước sang
tuổi thứ 7. Nhiệm vụ trọng tâm của MIC là tiếp tục phát triển vững mạnh nằm trong TOP 6: Tăng trưởng
doanh thu cao đạt 1.000 tỉ đồng và lợi nhuận đạt 60 tỉ đồng, quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ
hướng tới khách hàng, phát triển sản phẩm chuyên biệt, tiếp tục mở rộng thị trường và kênh phân phối,
quản trị doanh nghiệp và nhân sự chuyên nghiệp phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh
vực bán lẻ.
MIC có được thành công, niềm tin và quyết tâm đó là nhờ có sự tín nhiệm, đồng hành và ủng hộ của Quý
vị, đây chính là điểm tựa vững chắc, là nguồn động lực lớn để MIC vững tin, không ngừng đổi mới và
hoàn thiện sản phẩm, tạo đà phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng được sự mong đợi của Quý vị.
Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CBNV MIC,Tôi xin trân trọng gửi
tới Quý vị lời tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành nhất về sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác mà Quý vị đã
dành cho MIC trong thời gian qua. MIC luôn mong muốn được tiếp tục là đối tác tin cậy và song hành
cùng Quý vị trên chặng đường chinh phục những thành công phía trước.
Trân trọng cảm ơn!
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quang Hiện
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QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP
& PHÁT TRIỂN
BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Tính đến năm 2007, thị trường Bảo hiểm Việt Nam đã hình thành và phát triển được 37 năm với sự góp mặt của 22
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 09 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 01 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 08 doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm. Đặc biệt, nhu cầu bảo hiểm trong các đơn vị lực lượng vũ trang ngày càng gia tăng nhưng
chưa có doanh nghiệp bảo hiểm nào có thể đáp ứng được những yêu cầu mang tính đặc thù của các đơn vị trong quân
đội. Điều này đòi hỏi sự cần thiết phải thành lập một định chế bảo hiểm, đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc phòng,
bảo vệ cho những tài sản, những công trình cũng như bảo vệ tính mạng của các chiến sỹ trong các quân khu, quân đoàn,
quân binh chủng… thuộc Bộ Quốc Phòng.
Xuất phát từ những lý do đó, Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội đã được thành lập theo văn bản số 871/BQP ngày
22/2/2007 của Quân ủy Trung ương và Giấy phép số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính. Ngay từ khi mới ra
đời, ý thức được sứ mệnh quan trọng của mình, MIC đã tập trung xây dựng những sản phẩm đặc thù phục vụ riêng cho
các đơn vị trong quân đội như: bảo hiểm tai nạn quân nhân, bảo hiểm học viên trong các nhà trường quân đội, bảo hiểm
trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ trong quân đội,…
Sau gần 7 năm xây dựng và phát triển, đến nay MIC không chỉ khẳng định là đơn vị bảo hiểm phục vụ tốt nhất cho các
đơn vị thuộc Bộ quốc phòng mà còn đẩy mạnh phục vụ các khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân thuộc mọi
thành phần kinh tế với gần 100 sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, trở thành một định chế bảo hiểm năm
trong Top 5 doanh nghiệp tốt nhất thị tại Việt Nam.

3.2

CÁC MỐC PHÁT TRIỂN CỦA MIC

Năm 2007
THÀNH LẬP

Năm 2008
MỞ RỘNG
KINH DOANH

Thành lập theo Quyết định số 871/BQP ngày 22/2/2007 của Quân ủy Trung Ương và Giấy phép
số 43GP/KDBH ngày 08/10/2007 của Bộ Tài chính.

•

•

Ban hành mô hình tổ chức phòng ban, quy trình sản phẩm dịch vụ

•

Ban hành 80 sản phẩm bảo hiểm đầu tiên

•

Ký kết hợp tác với MB, VPBank…

•

Thành lập 18 Chi nhánh và 30 phòng kinh doanh tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.

Triển khai áp dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý bao gồm phần mềm nghiệp
vụ bảo hiểm, kế toán trên toàn hệ thống. Đặt quan hệ hợp tác và thu xếp chương trình tái bảo hiểm
cố định với các nhà nhận tái bảo hiểm có uy tín và tiềm lực tài chính hàng đầu thế giới để đảm bảo
an toàn tài chính cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm như: Munich Re, ACR, Hanover Re, Tokyo
Marine…
•
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Năm 2009
XÂY DỰNG
SẢN PHẨM
ĐẶC THÙ

Ban hành thêm các sản phẩm đặc thù: Bảo hiểm tai nạn quân nhân áp dụng cho lực lượng
vũ trang trong toàn quân; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; Bảo hiểm tín dụng cá nhân;
Bảo hiểm du lịch toàn cầu...
•

Phát triển mô hình bán hàng mới như bảo hiểm tín dụng liên kết ngân hàng – bảo hiểm
(Bancassurance) và các chương trình dịch vụ hỗ tợ khách hàng như hỗ trợ y tế toàn cầu của
SOS đối với khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch toàn cầu hay bảo lãnh viện phí đối với
khách hàng tham gia bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao.

•

Củng cố tổ chức bộ máy, tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và quản lý cho cán bộ
nhân viên trong toàn hệ thống MIC.

•

•

Năm 2010
MỞ RỘNG VÀ
ĐA DẠNG HÓA
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Năm 2011
TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
VÀ CHUYỂN ĐỔI
MÔ HÌNH TỔ CHỨC
THÀNH TỔNG
CÔNG TY

Năm 2012
TÁI CƠ CẤU,
ĐỔI MỚI
ĐỂ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
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Đầu tư thành lập Công ty: MIC Invest, Tân Phú Long

Tiếp nhận khu đất D47 từ Bộ Tư lệnh Thủ đô để xây dựng Tổ hợp Trung tâm thương mại,
văn phòng và nhà ở hiện đại.
•

Tham gia hàng loạt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ và sĩ quan thuộc Bộ Quốc
phòng/TCCNQP như: Tây Mỗ, Dương Xá, Đông Ngạc…

•

• MIC đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng, chuyển đổi mô hình tổ chức
thành Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội và thành lập thêm 5 Công ty Bảo hiểm thành
viên nâng số Công ty Bảo hiểm thành viên trực thuộc Tổng công ty lên 24 đơn vị.
• Việc chuyển đổi sang mô hình Tổng Công ty và tăng vốn điều lệ góp phần tạo điều kiện cho
MIC có thể phát huy tốt nguồn nhân lực sẵn có, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển thêm
sản phẩm bảo hiểm hàng không, thúc đẩy hoạt động đầu tư và đáp ứng ngày càng tốt hơn
nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng.
•

Ban hành sản phẩm bảo hiểm hàng không.

Tái cơ cấu thành công, đổi mới chiến lược kinh doanh, chuyển đổi mô hình Hội sở thành 5
Khối. Lần đầu tiên doanh thu đạt mốc vượt 500 tỉ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh
thu bảo hiểm, tiếp tục khẳng định là doanh nghiệp bảo hiểm có lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh bảo hiểm gốc.

•

•

Ký Hợp đồng bảo hiểm hàng không đầu tiên.

•

Chuyển trụ sở Hội sở Tổng Công ty về Tầng 10, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Năm 2013
TIẾP TỤC
CỦNG CỐ VÀ
PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

Thông qua Đề án Chiến lược phát triển kinh doanh MIC giai đoạn 2014-2015 và tầm nhìn đến
2020 với nhiều điểm mới và đột phá.

•

•

Là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất trong nước tăng vốn thành công lên 500 tỉ đồng.

Nằm trong Top các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất: Thị trường bảo hiểm năm 2013 gặp rất
nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn thị trường thấp nhất trong 10 năm qua (chỉ bằng
một nửa so với những năm trước). Doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều bị giảm
sút đáng kể chỉ có bảo hiểm xe cơ giới, hàng hóa, con người vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng đều.
Trong bối cảnh đó, MIC vẫn không ngừng mở rộng mạng lưới và phát triển bền vững. Kết thúc năm
2013, lần đầu tiên tổng doanh thu của MIC đạt 820 tỷ đồng (tăng trưởng 41%). Mạng lưới mở rộng
MIC đã có 25 công ty 55/63 tỉnh thành với 200 phòng kinh doanh và 1800 đại lý trên khắp cả nước.

•

Ban hành hàng loạt “Quy tắc vàng”: 28 Quy tắc bảo hiểm tài sản kỹ thuật, 27 Quy tắc bảo hiểm
hàng hải, 48 quy trình mẫu biểu theo ISO.
•

• Bước đầu khẳng định trở thành doanh nghiệp bảo hiểm thuận tiện hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ: khai
trương tổng đài Call center 1900 558891, website bán bảo hiểm trực tuyến www.baohiem247.vn;
khai trương trung tâm cứu hộ ô tô miễn phí tại Hà Nội và Hồ Chí Minh…

Ký kết hợp tác chính thức Bancasurrance với MB, Hợp tác triển khai bán bảo hiểm với Viettel Post,
Ký kết hợp tác với Vụ Học sinh- Sinh viên Bộ GD-ĐT…
•

• Xây dựng văn hóa MIC chuyên nghiệp: Ra mắt Sổ tay văn hóa, bản tin ngôi nhà MIC, Quỹ tấm lòng
vàng MIC, đồng phục MIC Fashion…

Năm 2014
VƯƠN TỚI
TẦM CAO

Phương châm kinh doanh: “Tái cơ cấu và tăng trưởng bền vững”. Với khát vọng “Vươn tới tầm cao”
bằng việc đặt ra mục tiêu: Doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng vào Top 1.000 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 60
tỷ đồng, mạng lưới phủ khắp cả nước và tiến tới mở rộng ra nước ngoài. MIC phấn đấu sẽ lọt vào
Top 6 doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ mạnh nhất thị trường.
•

•

Tái cơ cấu dịch vụ bảo hiểm, đặc biệt các sản phẩm bảo hiểm có tỉ lệ bồi thường cao.

Phát triển các sản phẩm mới: Trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ quân y, bảo hiểm cây cao su, tín
dụng ô tô; hỏa hoạn nhà tư nhân; bảo hiểm dàn ngoài khơi…

•

•

Ký kết hợp tác toàn diện với: Báo Quân đội nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam…

•

Hoàn thiện Đề án P&L; thành lập Quản trị rủi ro, thi nghiệp vụ giỏi toàn quốc trực tuyến…

Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và con người MIC
tận tâm, chuyên nghiệp.

•

TRIỂN KHAI
CHIẾN LƯỢC
2014-2015
& TẦM NHÌN
ĐẾN 2020…

•

Chuyển Hội sở Tổng Công ty về Tầng 15 Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

•

Phấn đấu trở thành Top 3 Doanh nghiệp bảo hiểm tốt nhất trên thị trường Việt Nam.

•

Xây dựng mối quan hệ với các đối tác lên tầm cao mới.

•

Tái cơ cấu danh mục đầu tư, tái cơ cấu các dự án…

•

Thu hút thành công nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

•

Niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

•

Mở rộng mạng lưới ra nước ngoài

07

4

MÔ HÌNH TỔ CHỨC
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Khối QHKH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN ĐIỀU HÀNH

CƠ QUAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Khối Nghiệp vụ

Khối Vận hành

Khối Tái bảo hiểm

Khối Đầu tư

Ban KHDN

Ban BH Xe cơ giới

Ban TCKT

Ban Nhượng TBH

Ban KH - ĐT

Ban KHCN

Ban BH Hàng hải

Ban CNTT

Ban nhận TBH

Ban QL Dự án

Ban BH QPAN

Ban BH TSKT

Ban Đại lý

Cty CP Đầu tư MIC

Ban BH Dự án 1

Ban BHCN

Ban KSNB - QTRR

Cty Tân Phú Long

Ban BH Dự án 2

Ban TCNS

Ban BH Dự án 3

Văn phòng CT

Ban BH Dự án 4
Ban BH Dự án 5
CÁC CÔNG TY KDBH THÀNH VIÊN /VP KHU VỰC MIỀN NAM
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GIỚI THIỆU
BAN QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quang Hiện
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông công tác trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm trên 13
năm.Trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị MIC, ông từng giữ
chức vụ Phó Giám đốc MB Minh Khai, Giám đốc MB Hoàn Kiếm. Ông
nhận nhiều Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban
Nhân dân TP Hà Nội. Hiện nay, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng
Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

Ông Lê Quốc Minh

Ông Dư Cao Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Quốc Minh đã tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh
doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và công
tác trong ngành ngân hàng 10 năm. Hiện nay, ông giữ
chức vụ Giám đốc Khối khách hàng lớn Ngân hàng TMCP
Quân đội.

Ông Đỗ Giang Nam

Bà Phạm Thu Ngọc

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị

Thiếu tướng Đỗ Giang Nam – Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ
tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây
dựng Trường Sơn. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Giao
thông Vận tải, sau đó về công tác tại Binh Đoàn 12, từ năm
1993 đến nay ông công tác tại Tổng công ty Xây dựng
Trường Sơn.
10 Báo cáo Thường niên 2013

Ông Dư Cao Sơn tốt nghiệp Kỹ sư điện tử, cử nhân Luật
kinh tế và đang là Bí Thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty Xuất nhập khẩu Vạn Xuân, Tổng công ty
Xăng dầu Quân đội, Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội.

Bà Phạm Thu Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ tài chính Ngân
hàng - Bảo hiểm, Trường Đại học Nates – Pháp, bà công
tác trong lĩnh vực ngân hàng trên 15 năm và hiện đang
giữ chức vụ Phó giám đốc Tài chính, Khối Tài chính Kế
toán, Ngân hàng TMCP Quân đội. Bà đã từng là Phó Giám
đốc MB Hoàng Quốc Việt.

5.2

BAN KIỂM SOÁT
Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt
Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trung tâm Đào tạo Việt Pháp.
Từ năm 2003 công tác tại Ngân hàng TMCP Quân đội và hiện đang đảm
nhận chức vụ Trưởng phòng Quản lý Công ty con - Khối Đầu tư MB.

Ông Nguyễn Trác
Thành viên Ban Kiểm soát
Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế Quốc dân, ông về công tác tại
Ủy ban Vật giá Nhà nước (1971-1972). Ông nhập ngũ và công tác tại Tổng
cục Hậu Cần, nhà máy Z125 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
hơn 22 năm (1973 – 1995) trải qua nhiều vị trí như kế toán tổng hợp, phó,
trưởng phòng Tài chính và Kế toán trưởng. Từ 1995 ông công tác tại Cục
Tài chính - Bộ Quốc phòng.

Ông Phan Chiến Thắng
Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Phan Chiến Thắng tốt nghiệp Cử nhân kinh tế, trường Đại học Kinh tế
Quốc dân, có kinh nghiệm hơn 10 năm công tác tại Phòng Tài chính – Kế
toán Nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Từ năm 2009
đến nay công tác tại phòng Tài chính, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
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5.3

BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Lê Như Hải
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách
Ông Lê Như Hải tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.Ông đã đảm nhận
và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - tài chính tại các đơn vị
kinh doanh. Năm 2007, Ông làm việc tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm
Quân đội, đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng nay là Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách.

Bà Cao Thị Hà An
Phó Tổng Giám đốc
Bà Cao Thị Hà An, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Học viện bảo
hiểm tài chính Australia – Newzealand, đã có hơn 13 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực bảo hiểm. Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bà đã từng đảm nhận
các vị trí Trưởng phòng bảo hiểm Tài sản - Kỹ thuật, Giám đốc điều hành
và hiện là Phó Tổng Giám đốc MIC.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
Phó Tổng Giám đốc
Tốt nghiệp đại học Quốc gia Hà Nội, với trên 10 năm kinh nghiệm về Tái
bảo hiểm, Bà là một trong những người gia nhập MIC từ những ngày đầu
thành lập, lãnh đạo Khối Tái bảo hiểm luôn hoàn thành xuất sắc kế hoạch
kinh doanh được giao. Năm 2012, Bà được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
kiêm Giám đốc Khối Tái bảo hiểm.

Ông Phạm Anh Tuấn
Giám đốc Tài chính
Ông Phạm Anh Tuấn, Thạc sỹ kinh tế, ông đã công tác tại Phòng tài chính
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hơn 15 năm. Ông làm việc tại Tổng
công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội từ năm 2009 và đến tháng 4 năm
2011 được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Tổng công ty MIC, nay là Giám đốc
Khối Vận hành kiêm Giám đốc Tài chính.

12 Báo cáo Thường niên 2013
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PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT
TRONG NĂM 2013
1.

BỐI CẢNH CHUNG:

Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn với nền kinh
tế Việt Nam. Trên bình diện toàn cầu, kinh tế thế giới có dấu
hiệu phục hồi nhưng chưa ổn định và bền vững. Kinh tế Việt
Nam mặc dù đạt được một số mục tiêu quan trọng như
kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền… nhưng còn
khá nhiều chỉ tiêu khác vẫn còn chưa đạt được như kỳ
vọng khi tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,42%, chỉ số giá tiêu
dùng được kiểm soát ở mức thấp là 6,04%, tổng cầu nền
kinh tế vẫn suy giảm, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt
động và giải thể tiếp tục gia tăng, thị trường bất động sản
vẫn tiếp tục đóng băng và dòng vốn chưa thể khai thông
trong nền kinh tế.
Ngoài các khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2013, thị trường bảo hiểm còn đối mặt với nhiều thách thức nội tại, trong
đó tỷ lệ tăng trưởng doanh thu thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, việc mở mới đầu tư bị hạn chế nên nhiều nghiệp vụ
bảo hiểm tài sản kỹ thuật, tàu hàng ... giảm sút, việc cạnh tranh để tái tục bảo hiểm ngày càng gắt gao, chưa kể đến tình
trạng trục lợi bảo hiểm đang có xu hướng tăng cao cả về số vụ và giá trị gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của toàn thị
trường bảo hiểm.
Đối với MIC, năm 2013 là năm thứ hai của Chiến lược giai đoạn 2012 - 2016; bám sát phương châm tái cơ cấu hoạt động
“Tiếp tục và hoàn thiện tái cơ cấu, tăng trưởng hợp lý, hiệu quả và bền vững” hướng đến mục tiêu Top 5 các DNBH tốt nhất
ở Việt Nam và các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao cho, Hội đồng quản trị
MIC đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành và toàn hệ thống MIC phát huy các thế mạnh của MIC, tập trung xây dựng các kế
hoạch kinh doanh bám sát thị trường, gắn bó, chăm sóc tốt các khách hàng cũ và đẩy mạnh hợp tác với các khách hàng
mới, phát triển thị trường mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và đã nỗ lực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch kinh
doanh của năm 2013. Có thể nói rằng, kết quả kinh doanh năm 2013 của MIC khẳng định vị thế MIC phát triển mạnh mẽ
và vững chắc (tiếp tục là DNBH được xếp loại I) trong bối cảnh tăng trưởng thấp của toàn thị trường bảo hiểm nói chung
và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng.

2.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013:

MIC đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển 2012-2016 với định hướng trở thành DNBH thuận tiện hàng đầu trong
lĩnh vực bán lẻ. Phương châm tăng trưởng mạnh, tạo ra sự khác biệt và bền vững bằng văn hóa: dịch vụ chất lượng cao –
chuyên nghiệp – minh bạch và hợp tác, nhanh chóng & chính xác, tận tụy và sáng tạo. MIC đã triển khai các nhiệm vụ kinh
doanh phù hợp với diễn biến thị trường, khả năng của MIC và tuân thủ nghiêm túc các quy định, chính sách nhà nước.
Bảng 1: Chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 (Số liệu hợp nhất đã kiểm toán, đvt: tỷ đồng)
TT

Nội dung

1

KQ 2012

KH 2013

KQ 2013

So với KH 2013

So với KQ 2012

Tổng doanh thu

582

650

828

127%

143%

2

Vốn điều lệ

400

Tối đa 800

500

100%

25%

3

Lợi nhuận trước thuế

32,4

45

41,6

92%

128%

4

Nhân sự (người)

601

700

719

103%

119%
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Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:
Doanh thu đạt:

828 tỷ đồng

Hoàn thành 128% so với kế hoạch)

Đạt mức tăng trưởng
43% so với năm 2012

Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
Kiểm soát bồi thường ở mức dưới 35%.
Lợi nhuận đạt 41,6 tỉ đồng (tăng 28% so với 2012).

2.1. Chỉ đạo xây dựng chiến lược MIC
giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến
năm 2020:

2.2. Tăng năng lực tài chính của
Tổng Công ty:

Với triết lý kinh doanh “An toàn, hiệu quả và phát triển bền
vững” nhằm đưa MIC trở thành doanh nghiệp bảo hiểm
thuận tiện hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ đồng thời lọt vào
Top 5 doanh nghiệp tốt nhất ở Việt Nam. HĐQT cũng đã chỉ
đạo, đôn đốc triển khai các giải pháp chiến lược trong suốt
năm 2013 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong năm
2013 do Đại hội đồng cổ đông giao cho.

HĐQT đã họp, triển khai phương án tăng vốn điều lệ và chỉ
đạo thực hiện sát sao công tác tăng vốn điều lệ MIC đợt 1
năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc
đợt chào bán đợt 1 năm 2013, Tổng số tiền huy động được
là 100 tỷ đồng. MIC là DNBH phi nhân thọ duy nhất trong
nước tăng vốn điều lệ trong năm 2013.

2.3. Thực hiện quản trị Tổng Công ty
Về phương pháp làm việc, HĐQT MIC đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ của MIC và Quy chế hoạt động của
HĐQT với số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên, đã tổ chức 04 (bốn) phiên họp định kỳ hàng quý và các phiên
họp thường trực. Ngoài các phiên họp HĐQT nói trên, HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành
viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến định hướng của MIC.
Về tổ chức, HĐQT và Ban Kiểm soát đã tiến hành thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ của Cơ quan kiểm toán nội bộ
thuộc Ban kiểm soát, thành lập MIC Thủ đô và mở mới các phòng KD online tại các địa bàn tiềm năng như Bình Dương,
Đông Sài Gòn, Tây Ninh, Long An, Nam Sông Hồng, Hà Sơn Bình, Bắc Giang.
Về nhân sự, năm 2013 HĐQT đã chỉ đạo việc rà soát, đánh giá nhân sự cấp cao tại các Công ty thành viên và Công ty MIC
có cổ phần chi phối, qua đó có những quyết định kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các Công ty thành viên
và tái cơ cấu các Công ty một cách triệt để (MICInvest mở rộng kinh doanh, thành lập Garage 24/7, đã có lãi hơn 400 triệu).
Năm 2013, HĐQT đã ban hành quy chế phân cấp HĐQT, quy định trang bị tài sản cổ định, nghiên cứu và hoàn thiện Quy
chế tài chính, quy chế đầu tư nhằm đảm bảo quản lý hoạt động của Tổng Công ty minh bạch, hiệu quả.
Cùng với việc phát triển kinh doanh, HĐQT xác định văn hóa doanh nghiệp là một trong những nền tảng chiến lược quan
trọng để giúp MIC phát triển bền vững, giúp các thành viên MIC gắn bó chặt chẽ, phát huy giá trị cốt lõi của MIC đã được
cán bộ nhân viên hưởng ứng và phát huy trong thời gian qua.
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2.4. Chỉ đạo và giám sát công việc điều hành của Ban Tổng giám đốc
Về sản phẩm, Hội đồng Quản trị đã yêu cầu Ban điều hành rà soát toàn bộ các Hợp đồng, quy tắc bảo hiểm nhằm phù hợp
với các thay đổi của quy định pháp luật, đáp ứng kịp thời thực tiễn hoạt động, chặt chẽ về mặt pháp lý và giảm thiểu tối
đa các tranh chấp.
Về công tác giám sát hoạt động kinh doanh, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BKS, Ban điều hành bám sát tình hình hoạt
động kinh doanh của các đơn vị ngay từ đầu năm, cảnh báo sớm tình trạng doanh thu thấp, chi vượt nguồn đơn vị, cạnh
tranh nội bộ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao cho. HĐQT chủ động tham gia chương
trình sơ kết Quý, 6 tháng, 9 tháng để kịp thời động viên, cho ý kiến chỉ đạo các chương trình hành động trong năm 2013.
Với những nỗ lực trên, MIC đã nỗ lực không ngừng để thực hiện các cam kết của mình, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh và tuân thủ chặt chẽ các quy định của
pháp luật.

3.

CÁC MẶT CÒN TỒN TẠI:

Hoạt động kinh doanh năm 2013 chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận chủ yếu do tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo
hiểm gốc cao nên MIC đã trích bổ sung quỹ dự phòng phí và dự phòng dao động lớn 90 tỉ đồng, vốn đầu tư vào các Dự
án bất động sản tạm thời chưa tạo ra lợi nhuận cho Tổng Công ty, việc triển khai sản phẩm health care không hiệu quả.
Bên cạnh đó, việc tăng vốn điều lệ và tìm kiếm đối tác chiến lược chưa đạt được kế hoạch; việc nâng cao chất lượng
dịch vụ và hiệu quả truyền thông cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới.

PHẦN II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
TRONG NĂM 2014
Năm 2014, nền kinh tế xã hội có dấu hiệu chuyển dịch tích cực, dự kiến GDP tăng trưởng 5,5-5,7%, CPI 7-8%, dự báo
mức tăng trưởng của thị trường phi nhân thọ năm 2014 khoảng 8-10%.
Tầm nhìn: MIC phấn đấu trở thành Top 5 DNBH phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Phương châm “Thực hiện chiến
lược tăng trưởng nhanh, an toàn và phát triển bền vững”. Đảm bảo các chỉ số hoạt động và tăng trưởng ở Top 5 DNBH
PNT, bảo toàn vốn, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; xây dựng CBNV MIC nhiệt tình và trách nhiệm, đảm bảo sự phát triển
bền vững và độc lập, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao thương hiệu MIC; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh
chiến lược, đặc biệt là những giải pháp thực thi để tạo động lực tốt hơn cho MIC tương lai. Một số chỉ tiêu cụ thể:
Bảng 2: Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 (đvt: Tỷ đồng)
TT

CHỈ TIÊU

1

KQ 2013

KẾ HOẠCH 2014

TĂNG TRƯỞNG %/2013

Tổng doanh thu

828

900

828

2

Vốn điều lệ

500

Tối đa 800

3

Lợi nhuận trước thuế

40,7

60

4

Cổ tức dự kiến

7%

Tối thiểu 7%

5

Nhân sự

719

900

24,4%
25%

Để đạt được các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị MIC xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm:
1. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển MIC giai đoạn 2012 – 2016 và tầm nhìn đến 2020 với những điều chỉnh đã
được nghiên cứu bổ sung trong năm 2013, quyết tâm đưa MIC phát triển trở thành doanh nghiệp Bảo hiểm thuận tiện
hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam.
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2 Tiếp tục tập trung thực hiện chiến lược tăng trưởng và

phát triển bền vững, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tái cơ
cấu với một số mục tiêu chính như sau:
Tái cơ cấu tài chính: triển khai kế hoạch tăng vốn của
Tổng công ty nhằm tăng năng lực tài chính cho Tổng công
ty, tăng sức cạnh tranh, nghiên cứu các thị trường mới để
tìm kiếm các cơ hội mở rộng, phát triển kinh doanh…
•

•

Tái cơ cấu đầu tư các dự án bất động sản.

Tái cơ cấu quản trị: Hoàn thiện cơ chế vận hành, quản
trị để MIC tạo tính chủ động, phát huy năng lực Ban điều
hành và CBNV đẩy mạnh phát triển kinh doanh, tăng khả
năng cạnh tranh. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự
gắn kết quyết tâm cao.
•

3 Tập trung thực hiện tăng vốn điều lệ và tìm kiếm đối tác chiến lược theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm

2013 nhằm khai thác hết các thế mạnh, kinh nghiệm của đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của MIC.
4 Tăng cường công tác quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm tăng hiệu quả từ kinh doanh bảo hiểm gốc và

hoàn thành kế hoạch đầu tư, đảm bảo chỉ tiêu về lợi nhuận cho Tổng Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
Tiếp tục mở rộng mạng lưới trong nước và nước ngoài. Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo
phục vụ tốt cho hoạt động quản lý và kinh doanh của Tổng Công ty. Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình
ảnh MIC hiện đại, chuyên nghiệp nhưng thân thiện và hướng đến cộng đồng.
5 Tăng cường sự hợp tác với các Cổ đông, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tổng thể, cung cấp

sản phẩm trọn gói tới khách hàng.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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7.1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các cổ đông Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội
Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Tổng Công ty
Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (“Tổng Công ty”) và công ty con (sau đây gọi chung
là “MIC”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm
2013, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển
tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm
theo được Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt phát hành ngày 31
tháng 3 năm 2014, được trình bày từ trang 5 đến trang 50.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với báo cáo tài chính hợp nhất
Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm lập. và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo
các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo Quyết
định số 150/2001/QĐ–BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán Doanh
nghiệp Bảo hiểm và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm đối
với hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất
không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.
Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng
tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được
sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.
Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các
thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá
rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm
toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của đơn vị liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm
thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của
kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán
được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể
báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán
của chúng tôi.
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Ý kiến kiểm toán
Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình
hình tài chính hợp nhất của MIC tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền
tệ hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng
cho các doanh nghiệp bảo hiểm ban hành theo Quyết định số 150/2001/QĐ–BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài
chính về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp Bảo hiểm và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình
bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác
Báo cáo tài chính hợp nhất của MIC cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 được kiểm toán bởi một công ty kiểm
toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm
toán ngày 15 tháng 3 năm 2013.
Công ty TNHH KPMG
Việt Nam
Giấy Chứng nhận đầu tư số: 011043000345
Báo cáo kiểm toán số: 13-02-155/3

Nguyễn Minh Hiếu

Trần Đình Vinh

Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số: 0339-2013-007-1
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014
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Giấy chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số: 0339-2013-007-1

7.2

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TÀI SẢN

TÀI SẢN

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

MÃ SỐ

THUYẾT MINH

31/12/2013 VND

31/12/2012 VND

824.888.607.508

488.139.487.041

90.866.613.613

29.547.239.793

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN

100

Tiền

110

Tiền mặt tại quỹ

111

5.318.882.711

9.297.588.595

Tiền gửi ngân hàng

112

85.547.730.902

20.200.607.198

Tiền đang chuyển

113

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

4

49.044.000
211.278.467.330

201.918.262.228

121

165.990.087.935

169.156.627.023

2. Đầu tư ngắn hạn khác

128

55.728.000.000

45.578.000.000

3. Dự phòng giảm giá đầu tư
chứng khoán ngắn hạn

129

(10.439.620.605)

(12.816.364.795)

Các khoản phải thu

130

441.155.810.544

224.125.166.109

1. Phải thu khách hàng

131

6

116.672.307.969

107.692.000.192

2. Trả trước cho người bán

132

7

99.316.532.654

61.703.183.800

3. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

133

2.100.014.875

1.037.255.190

4. Các khoản phải thu khác

138

8

228.097.597.471

56.033.920.186

5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

139

9

(5.030.642.425)

(2.341.193.259)

Hàng tồn kho

140

6.086.410.552

5.426.557.054

1. Hàng tồn kho

142

2.612.290.483

2.360.514.237

2. Công cụ, dụng cụ

143

519.124.367

423.471.738

2.954.995.702

2.642.571.079

75.501.305.469

27.122.261.857

4. Sản xuất kinh doanh dở dang

5

144

Tài sản ngắn hạn khác

150

1. Tạm ứng

151

23.090.134.630

22.546.585.786

2. Chi phí trả trước

152

52.031.040.661

4.394.275.559

380.130.178

181.400.512

3. Tài sản ngắn hạn khác

155

10
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7.2

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TÀI SẢN

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

MÃ SỐ

TÀI SẢN

THUYẾT MINH

31/12/2013 VND

31/12/2012 VND

B - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, ĐẦU TƯ DÀI HẠN

200

520.109.955.666

484.193.759.852

Tài sản cố định

210

40.867.289.378

43.816.940.018

1. Tài sản cố định hữu hình

211

25.801.233.644

28.734.699.203

212

44.485.629.452

48.264.456.107

trị hao mòn lũy kế

213

(18.684.395.808)

(19.529.756.904)

2. Tài sản cố định vô hình

217

15.066.055.734

15.082.240.815

218

16.630.233.380

16.679.155.926

219

(1.564.177.646)

(1.596.915.111)

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

220

283.066.940.500

264.909.601.786

1. Đầu tư chứng khoán dài hạn

221

13

272.850.000.000

247.550.000.000

2. Đầu tư dài hạn khác

228

14

10.216.940.500

17.359.601.786

Xây dựng cơ bản dở dang

230

15

188.129.655.865

167.886.414.680

Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn

240

8.046.069.923

7.580.803.368

1. Ký quỹ bảo hiểm

241

6.000.000.000

6.000.000.000

2. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác

242

1.837.851.254

1.531.424.512

• Nguyên
• Giá

• Nguyên
• Giá

giá

giá

trị hao mòn lũy kế

11

12

16

49.378.856

3. Chi phí trả trước dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
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250

1.344.998.563.174

972.333.246.893

7.2

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NGUỒN VỐN
Ngày 31 tháng 3 năm 2014

NGUỒN VỐN

MÃ SỐ

THUYẾT MINH

31/12/2013 VND

31/12/2012 VND

899.508.089.366

536.444.394.788

486.982.865.094

218.576.589.614

A – NỢ PHẢI TRẢ

300

Nợ ngắn hạn

310

1. Vay ngắn hạn

311

116.969.113.278

82.706.360.000

2. Phải trả cho người bán

313

47.416.146.756

33.824.406.757

3. Người mua trả tiền trước

314

9.061.862.012

20.531.589.777

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

315

16.175.109.421

18.331.966.944

5. Phải trả công nhân viên

316

16.493.130.211

10.553.896.875

6. Các khoản phải trả khác

318

279.615.433.601

52.628.369.261

4

1.252.069.815

7. Doanh thu chưa thực hiện
21

377.189.988.930

282.491.687.213

331

282.865.553.484

198.735.728.226

2. Dự phòng bồi thường

333

47.809.502.868

43.101.970.695

3. Dự phòng dao động lớn

334

46.514.932.578

40.653.988.292

Nợ khác

340

35.335.235.342

35.376.117.961

1. Chi phí phải trả

341

7.572.371.842

5.373.254.461

2. Tài sản thừa chờ xử lý

342

2.467.293

2.467.293

3. Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn

343

27.760.396.207

30.000.396.207

B – NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

400

438.044.762.338

428.653.750.620

Nguồn vốn, quỹ

410

438.044.762.338

428.653.750.620

1. Nguồn vốn kinh doanh

411

400.000.000.000

400.000.000.000

2. Quỹ dự trữ bắt buộc

416

8.448.395.288

6.936.947.026

3. Lợi nhuận chưa phân phối

418

29.596.367.050

21.716.803.594

7.445.711.470

7.235.101.485

1.344.998.563.174

972.333.246.893

Dự phòng nghiệp vụ

330

1. Dự phòng phí

C – LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

430
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7.2

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
NGUỒN VỐN
Ngày 31 tháng 3 năm 2014

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

31/12/2013 VND

31/12/2012 VND

1. Hợp đồng bảo hiểm gốc chưa phát sinh trách nhiệm

53.365.610.236

40.869.280.995

31.263

40.416

40.420

7.710

2. Ngoại tệ các loại
• Đô

la Mỹ (USD)

• Euro

(EUR)

Người lập

Người soát xét

Người phê duyệt

BÀ LÊ THỊ THANH HẢI
Kế toán tổng hợp

ÔNG PHẠM ANH TUẤN
Kế toán Trưởng

ÔNG LÊ NHƯ HẢI
Phó TGĐ Phụ trách
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

7.3

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

MÃ SỐ

THUYẾT
MINH

2013 VND

1. Thu phí bảo hiểm gốc

01

23

693.069.499.689

472.934.709.447

2. Thu phí nhận tái bảo hiểm

02

24

71.792.077.313

60.019.877.406

3. Các khoản giảm trừ:

03

(188.951.181.806)

(107.368.707.399)

(166.625.726.643)

(93.593.728.144)

CHỈ TIÊU

25

2012 VND

(phân loại lại)

•

Phí nhượng tái bảo hiểm

04

•

Giảm phí bảo hiểm

05

(2.794.903.801)

(3.160.689.641)

•

Hoàn phí bảo hiểm

06

(19.530.551.362)

(7.632.426.184)

•

Các khoản giảm trừ khác

07

-

(2.981.863.430)

(84.129.825.258)

(31.821.413.375)
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4. Tăng dự phòng phí chưa được hưởng

08

5. Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm

09

47.844.143.050

22.239.201.805

6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

10

402.134.908

221.533.631

7. Doanh thu thuần hoạt động
kinh doanh bảo hiểm

14

540.026.847.896

416.225.201.515

8. Chi bồi thường bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm

15

26

(209.067.209.991)

(126.726.764.398)

9. Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm

16

27

(15.382.077.462)

(7.942.924.235)

10. Các khoản giảm trừ:

17

49.617.313.018

29.312.182.163

49.250.132.989

28.474.556.738

367.180.029

837.625.425

(174.831.974.435)

(105.357.506.470)

•

Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm

•

Thu đòi người thứ ba bồi hoàn

18

28

11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại

21

13. Tăng dự phòng bồi thường

23

21

(4.707.532.173)

(22.888.722.771)

14. Số trích dự phòng dao động lớn trong kỳ

24

21

(5.860.944.286)

(12.816.463.650)

15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

25

(195.754.644.909)

(163.568.192.764)

26

(189.385.750.762)

(149.144.016.047)

+ Chi hoa hồng

27

(36.820.489.545)

(48.422.251.132)

+ Chi khác

33

(152.565.261.217)

(100.721.764.915)

Chi hoạt động nhận tái bảo hiểm

39

(6.368.894.147)

(14.424.176.717)

16. Tổng chi trực tiếp hoạt động
kinh doanh bảo hiểm

40

(381.155.095.803)

(304.630.885.655)

•

•

Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

25
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
Ngày 31 tháng 3 năm 2014

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

THUYẾT
MINH

2013 VND

2012 VND

(phân loại lại)

17. Lợi nhuận gộp hoạt động
kinh doanh bảo hiểm

42

158.871.752.093

111.594.315.860

18. Chi phí bán hàng

43

(329.868.401)

(344.742.954)

19. Chi phí quản lý doanh nghiệp

44

(156.326.474.546)

(110.906.674.041)

20. Lợi nhuận thuần hoạt động
kinh doanh bảo hiểm

45

2.215.409.146

342.898.865

21. Doanh thu hoạt động tài chính

46

30

56.699.191.631

42.310.102.797

22. Chi hoạt động tài chính

47

31

(21.950.131.170)

(13.305.708.806)

23. Lợi nhuận hoạt động tài chính

51

34.749.060.461

29.004.393.991

24. Thu nhập hoạt động khác

52

32

6.673.313.423

6.601.459.632

25. Chi hoạt động khác

53

32

(2.025.148.158)

(3.520.756.089)

26. Lợi nhuận hoạt động khác

54

4.648.165.265

3.080.703.543

27. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

55

41.612.634.872

32.427.996.399

32. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

60

(10.723.013.169)

(8.468.996.841)

30.889.621.703

23.958.999.558

210.609.985

45.559.403

30.679.011.718

23.913.440.155

767

598

29

33

33. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 61
34. Lợi ích của cổ đông thiểu số
35. Lợi nhuận sau thuế thuộc các cổ đông
của Tổng Công ty
36. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

62

34

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

Người lập

Người soát xét

Người phê duyệt

BÀ LÊ THỊ THANH HẢI
Kế toán tổng hợp

ÔNG PHẠM ANH TUẤN
Kế toán Trưởng

ÔNG LÊ NHƯ HẢI
Phó TGĐ Phụ trách
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7.4

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

2013 VND

2012 VND (phân loại lại)

1. Tiền từ thu phí và hoa hồng

01

701.656.866.486

490.074.034.314

3. Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi

03

1.173.248.848

1.566.134.539

4. Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác

04

837.039.806.628

183.431.513.159

5. Trả tiền bồi thường bảo hiểm

05

(203.472.995.043)

(131.815.547.449)

6. Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác
của kinh doanh bảo hiểm

06

(115.363.623.126)

(77.603.138.482)

7. Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ

07

(62.046.266.663)

(39.803.826.381)

8. Trả tiền cho cán bộ công nhân viên

08

(84.957.797.899)

(60.160.708.163)

9. Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước

09

(80.357.333.232)

(61.178.943.349)

10. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

10

(845.708.336.770)

(169.772.845.898)

11. Tiền ứng trước cho người bán và tạm ứng
cho cán bộ công nhân viên

11

(52.970.859.825)

(42.481.940.986)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 20

94.992.709.404

92.254.731.304

-

68.623.580.432

38.518.329.037

40.892.359.179

(35.000.000.000)

(191.491.696.365)

(4.196.717.287)

(25.236.607.353)

(678.388.250)

(107.212.364.107)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ
của đơn vị khác
2. Tiền thu lãi đầu tư
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ
của các đơn vị khác

22
26
25

4. Tiền mua sắm tài sản cố định
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

27
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

CHỈ TIÊU

MÃ SỐ

2013 VND

2012 VND (phân loại lại)

1. Tiền thu do đi vay

31

124.769.113.278

170.000.000.000

2. Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn

32

52.666.952.170

-

2. Tiền thu từ lãi tiền gửi

33

17.469.869.764

-

3. Tiền đã trả nợ vay

34

(194.621.804.294)

(151.828.700.000)

4. Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư

36

(33.279.078.252)

(26.175.963.052)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

(32.994.947.334)

(8.004.663.052)

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

61.319.373.820

(22.962.295.855)

Tiền tồn đầu năm

60

29.547.239.793

52.509.535.648

Tiền tồn cuối năm (Thuyết minh 4)

70

90.866.613.613

29.547.239.793

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Ngày 31 tháng 3 năm 2014

Người lập

Người soát xét

Người phê duyệt

BÀ LÊ THỊ THANH HẢI
Kế toán tổng hợp

ÔNG PHẠM ANH TUẤN
Kế toán Trưởng

ÔNG LÊ NHƯ HẢI
Phó TGĐ Phụ trách
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8

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phần là 40.000.000 cổ phần tương ứng
với 400 tỷ đồng, trong đó:
TÊN CỔ ĐÔNG
Ngân hàng TMCP Quân đội

SỐ VỐN GÓP TỶ LỆ
(Triệu đồng) GÓP VỐN
199.065

49,77%

Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội

28.000

7%

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

20.650

5,16%

Công ty cổ phần đầu tư VIETASSET

39.800

9,95%

112.485

28,12%

Cổ đông khác

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG ĐẾN 31/12/2013
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9

CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
CỦA MIC NĂM 2013

Năm 2013 là năm MIC tăng cường các hoạt động từ thiện xã hội với tổng số tiền Tài trợ từ Quỹ Tấm Lòng Vàng
MIC lên tới trên 3 tỷ đồng. Các chương trình MIC đã thực hiện trong năm như:

Tài trợ cho chương trình
“Trái tim không khuyết tật”

Tặng 02 nhà mái ấm biên cương
cho Bộ đội Biên Phòng tại tỉnh Bến Tre

Tài trợ 250 triệu đồng Quỹ học bổng
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tài trợ quỹ học bổng “Thắp sáng ước
mơ” cho học sinh, sinh viên nghèo
vượt khó và tài trợ thẻ bảo hiểm
“Điểm tựa học đường” với tổng giá trị
lên tới 1,5 tỷ đồng

Tài trợ hàng trăm triệu đồng cho
đồng bào miền Trung lũ lụt và đồng
bào Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn
bão Hayan.

Tài trợ 300 triệu đồng cho nạn nhân
vụ nổ Nhà máy Z121 tại Phú Thọ.

Hỗ trợ nhân đạo cho gia đình các
chiến sỹ hải quân, không quân hy
sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.

Ủng hộ quân dân trên đảo Trường Sa
gần 50 triệu đồng

Thăm hỏi các gia đình thương binh
liệt sỹ và tặng nhiều suất quà cho các
trung tâm thương bệnh binh

Và hưởng ứng rất nhiều chương trình ủng hộ khác do địa phương phát động
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10 MỘT SỐ HÌNH ẢNH SỰ KIỆN NỔI BẬT
CỦA MIC TRONG NĂM 2013

Lễ ký thỏa thuận hợp tác toàn diện
với Viettel Post

Trao 300 triệu cho nạn nhân trong
vụ nổ xí nghiệp pháo hoa nhà máy Z121

Hiến máu nhân đạo

Văn hóa văn nghệ thể dục thể thao

Trao ghế đá TT TB Nho Quan

MIC nhận Bằng khen của BTC

Ký tài trợ học bổng thắp sáng ước mơ

Nhận giải thưởng sao vàng đất việt

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ năm
2013 - 2015

Ra mắt website bảo hiểm trực tuyến
247

Đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

Trao bồi thường bảo hiểm tai nạn
quân nhân

31

11 CÁC THÀNH TÍCH

& DANH HIỆU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

32 Báo cáo Thường niên 2013

Tổng cục công nghiệp Quốc phòng tặng danh hiệu
“Đơn vị quyết thắng” 4 năm liên tục 2008, 2009,
2010, 2011.
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Giải nhì “Tuổi trẻ
sáng tạo trong Quân đội” cho sản phẩm bảo hiểm Tai
nạn Quân nhân” năm 2010.
Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bằng khen “Vì thành tích
thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2009, 2010”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen “Vì thành tích
phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 5 năm
2005-2010”.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì “đã có
thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009-2010
góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa”.
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì “đã có thành
tích trong công tác từ năm 2008 - 2010 góp phần vào
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ
quốc”.

Thủ tướng Chính Phủ Tặng bằng khen vì đã có thành
tích xuất sắc năm 2012
Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba
năm 2012
Tổ chức Quacert cấp Chứng nhận ISO 9001: 2008
năm 2013
Đạt Top 50 Thương hiệu tin dùng thủ đô năm 2013
Đạt Top 200 Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2013
Đạt Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt
Nam năm 2013
Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen giai đoạn
2010 - 2012 vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp
cho sự phát triển của Thị trường Bảo hiểm Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tặng vì đã có thành tích
xuất sắc trong việc thực hiện Bảo hiểm Tai nạn trong
Quân đội từ năm 2009 - 2013.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc
năm 2013.
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12 MẠNG LƯỚI CÔNG TY BẢO HIỂM THÀNH VIÊN
& PHÒNG KINH DOANH MIC

MIỀN BẮC
1. MIC HÀ NỘI
Số 54 Lê Văn Lương (kéo dài),
Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (04) 6287 3388
Fax: (04) 6287 3366
2. MIC THĂNG LONG
Số 9 Liễu Giai, P.Liễu Giai,
Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: (04) 3825 6688
Fax: (04) 3762 1156
3. MIC THỦ ĐÔ
81-83 Lò Đúc, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (04) 6288 4286
Fax: (04) 6265 4286
4. MIC QUỐC PHÒNG AN NINH
14A9 Lý nam Đế, P.Hàng Mã,
Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
TeL: (04) 6325 3366
Fax: (04) 6325 3399
5. MIC HÀ SƠN BÌNH
Tầng 5 tòa nhà Viettel Hòa Bình,
đường Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình
Tel: (0218) 625 1888
Fax: (0218) 625 3299
6. MIC BẮC NINH
Lô 34 đường Trần Hưng Đạo,
TP Bắc Ninh
Tel: (0241) 385 6646
Fax: (0241) 385 6648
7. MIC BẮC GIANG
Số 46 đường Hùng Vương,
Phường Lê Lợi, TP Bắc Giang,
Tel: (0240) 625 1888
Fax: (0240) 625 1888
8. MIC THÁI NGUYÊN
Số 279A Tổ 27, P.Phan Đình Phùng,
TP Thái Nguyên
Tel: (0280) 365 8000
Fax: (0280) 365 7191
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9. MIC TÂY BẮC
Tầng 5, tòa nhà Viettel Phú Thọ,
số 1688 đường Hùng Vương, P.Nông Trang,
TP Việt Trì, Phú Thọ
Tel: (0210) 3817 688
Fax: (0210) 3817 668
10. MIC VĨNH PHÚC
Số 151 đường Mê Linh, TP Vĩnh Yên,
Tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: (0211) 625 6068
Fax: (0211) 625 6300
11. MIC SƠN LA
Số 93A, Trần Đăng Ninh, Tổ 11,
P.Quyết Tâm, TP Sơn La
Tel: (022) 375 5468
Fax: (022) 375 5469
12. MIC ĐIỆN BIÊN
Số nhà 127, tổ 19, P.Tân Thanh,
TP Điện Biên Phủ, ĐBiên
Tel: (0230) 625 0216
Fax: (0230) 625 0216
13. MIC YÊN BÁI
961 đường Điện Biên, thuộc tổ 32C,
P.Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Tel: (029) 389 2288
Fax: (029) 389 2299
14. MIC TUYÊN QUANG
Tổ 24, Phường Phan Thiết,
TX Tuyên Quang
Tel: (027) 392 2028
Fax: (027) 625 0766
15. MIC LÀO CAI
Tầng 2, số 119 đường Hoàng Liên,
P.Cốc Lếu, TP Lào Cai
Tel: (020) 6252 663
Fax: (020) 6252 662
16. MIC LAI CHÂU
Đường 58m, tổ 11, P.Tân Phong,
TX Lai Châu
Tel: (0231) 379 4669
Fax: (0231) 379 4669

17. MIC HẢI HƯNG
Số 769 đường Nguyễn Văn Linh, phường
Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: 0321. 356 3562 Fax:
18. MIC HẢI PHÒNG
Số 2B Lạch Tray, Quận Ngô Quyền,
TP Hải Phòng
Tel: (031) 8601335
Fax: (031) 3747 188
19. MIC QUẢNG NINH
Tổ 66 khu 3, P.Hồng Gai,
TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (033) 627 5699
Fax: (033) 361 3366
20. MIC NAM SÔNG HỒNG
Tầng 6 tòa nhà Viettel, QL1A, đường Lê
Hoàn, Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam
Tel: (03516) 252 577
Fax: (03516) 252 577
21.MIC NAM ĐỊNH
199 đường Quang Trung,
P.Quang Trung, TP Nam định
Tel: (0350) 352 8177
Fax: (0350) 352 8179
22.MIC THÁI BÌNH
Số 506 Đường Long Hưng,
TP Thái Bình
Tel: (036) 374 5756
Fax: (036) 374 8326
23.MIC NINH BÌNH
Số 48 Lương Văn Thăng,
P.Đông Thành, TP Ninh Bình
Tel: (030) 389 9289
Fax: (030) 389 9189

MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

MIỀN NAM

1. MIC ĐÀ NẴNG
Số 45 Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương,
Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tel: (0511) 358 4648
Fax: (0511) 364 7818

9. MIC BÌNH ĐỊNH
Số 120 Diên Hồng, TP Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định
Tel: (056) 352 5777
Fax: (056) 352 3686

2. MIC THANH HÓA
Số 585 Bà Triệu, Phường Đông Thọ,
TP Thanh Hóa
Tel: (037) 625 3788/ 625 3299
Fax: (037) 625 3088

10. MIC TÂY NGUYÊN
Số 199 Đường Lê Thánh Tông, P.Tân Lợi,
TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Tel: (0500) 3968 885
Fax: (0500) 396 8886

3. MIC NGHỆ AN
Căn số B3-2, khu đô thị Saigon Sky, khối 3,
phường Đội Cung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Tel: (038) 356 0077
Fax: (038) 356 0075

11. MIC LÂM ĐỒNG
Tầng 3, tòa nhà MB, số 26 đường
Phan Đình Phùng, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Tel: (063) 625 2222
Fax: (063) 625 0626

4. MIC BẮC TRUNG BỘ
Số 7 Đường Ngô Quyền Phường 5- Trung
tâm Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Tel: (053) 6250138 Fax: (053) 6250139

12.MIC KHÁNH HÒA
Số 28A đường Vân Đồn, P.Phước Hòa,
TP Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: (058) 6250 383
Fax: (058) 6250 393

5. MIC BÌNH TRỊ THIÊN
Tầng 5 tòa nhà Viettel Huế,
số 11 Lý Thường Kiệt, P.Phú Nhuận,
TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tel: (054) 625 0222
Fax: (054) 625 0 224
6. MIC QUẢNG NAM
Số 177 Phan Bội Châu, TP Tam kỳ,
tỉnh Quảng Nam
Tel: (0510) 384 4845
Fax: (0510) 384 4845
7. MIC QUẢNG NGÃI
Số 179 Phan Đình Phùng,
TP Quảng Ngãi
Tel: (055) 371 4250
Fax: (055) 371 4250
8. MIC GIA LAI
Số 224B Phan Đình Phùng,
P.Yên Đỗ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Tel: (059) 3887 887
Fax: (059) 3888 987

13. MIC TUY HÒA
Số 197 Lê Lợi, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Tel: (057) 389 3955
Fax: (057) 625 5534
14. MIC NAM TRUNG BỘ
Số 10 đường 19/4, phường Xuân An,
TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Tel: (062) 625 2097
Fax: (062) 625 2096

1. MIC TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 372 Võ Văn Tần, P.5, Quận 3, TP HCM
Tel: (08) 3818 1777 Fax: (08) 3818 1778
2. MIC BẮC SÀI GÒN
Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q.Gò Vấp, TP HCM
Tel: (08) 3989 6868 Fax: (08) 3989 6969
3. MIC NAM SÀI GÒN
Số 338 Bến Vân Đồn, phường 1, Q.4, TP HCM
Tel: (08) 6261 1111 Fax: (08) 6261 1222
4. MIC ĐÔNG SÀI GÒN
Số 180 đường Hoa Lan, Q.Phú Nhuận, TP HCM
Tel: (08) 3517 4666 Fax: (08) 3517 3366
5. MIC ĐỒNG NAI
Số F267 đường Võ Thị Sáu, khu phố 7,
phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 8871623 Fax: (061) 8871626
6. MIC BÌNH DƯƠNG
Số 369 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi,
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Tel: (0650) 381 3875 Fax: (0650) 381 3877
7. MIC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Số 93 Lê Hồng Phong, phường 7,
TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tel: (064) 357 7166 Fax: (064) 357 7169
8. MIC BÌNH PHƯỚC
Lầu 2 Ngân hàng An Bình, đường Hùng Vương,
TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tel: (0651) 625 0596 Fax: (0651) 625 0598
9. MIC TÂY NINH
Số 948 đường Cách Mạng Tháng 8,
thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
TeL: (066) 6261121 Fax: (066) 626 1120
10. MIC CẦN THƠ
Số 54B, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Tel: (0710) 625 2628 Fax: (0710) 625 2629
11. MIC LONG AN
Số 26 Lê Cao Dỗng, phường 2, TP Tân An, Long An
Tel: (072) 358 1780 Fax: (072) 358 1778
12. MIC ĐỒNG THÁP
Số 10, đường Trương Định, phường 1,
TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Tel: 098 285 9549
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI
Tầng 10, Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (04) 6285 3388 Fax: (04) 6285 3366
Website: www.mic.vn

Tổng đài CSKH: 1900 55 88 91
Website: www.baohiem247.vn

