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ABOUT US
GIỚI THIỆU CHUNG

We have Head Office in Hanoi, Branch Office in Hochiminh City, Vinh City, 
Danang City and Representative Office in Hai Phong. 

Since the date of operation, UIC has achieved sustainable growth in 
the Vietnam’s non-life insurance market, especially in the Japanese 
and Korean business community. We have now become a reliable and 
professional insurance company in Vietnam by growing gradually and 
maintaining a good reputation with both domestic and foreign clients. 
UIC is proud to provide excellent solutions for the insurance risks of 
individuals and corporations.

The slogan “U’re In good Care” is our commitment to give the best 
services to clients. 

Hoạt động chuyên trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Công ty bảo hiểm 
Liên Hiệp (UIC) được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 1997. Vốn điều lệ của 
Công ty hiện nay là 300 tỷ đồng, được góp bởi 03 thành viên: 
� Công ty Bảo hiểm Sompo Japan Nippon Koa (Nhật Bản)
� Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Việt Nam)
�		 Công ty Bảo hiểm KB (Hàn Quốc)

Chúng tôi có trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Vinh, 
Tp. Đà Nẵng và Văn phòng Đại diện tại Tp. Hải Phòng.  

Từ ngày thành lập, UIC đã đạt được những bước phát triển vững chắc trên thị 
trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đặc biệt trong cộng đồng các doanh 
nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc. Chúng tôi hiện trở thành một công ty bảo hiểm 
tin cậy và chuyên nghiệp với tăng trưởng ổn định và uy tín đối với cả khách 
hàng trong và ngoài nước. UIC tự hào là nhà cung cấp các giải pháp quản lý 
rủi ro tối ưu cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Phương châm “U’re In good Care” là cam kết của UIC mang lại dịch vụ tốt 
nhất cho khách hàng. 

Specializing in non-life 
insurance, United Insurance 
Company of Vietnam (UIC) 
began its operations on 
1st November 1997. The 
company’s charter capital 
currently is VND 300 billion, 
jointly contributed by three 
Members: 

�  Sompo Japan Nipponkoa 
Insurance Inc. (Japan)

�  Bao Minh Insurance 
Corporation (Vietnam)

�  KB Insurance Company 
(Korea)



SOMPO JAPAN NIPPONKOA 
INSURANCE INC (JAPAN)
CÔNG TY BẢO HIỂM SOMPO JAPAN 
NIPPONKOA (NHẬT BẢN)

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc 
(Sompo) is merged of Sompo Japan 
Insurance Inc, and Nippon Koa Co., 
Ltd on September 2014. With the P&C 
insurance business at its core, Sompo 
now become the most highly evaluated 
P&C insurance company in Japan, with 
good international Financial Strength 
Rating likes “AA-“ by Standard & Poor’s, 
“Aa3” by Moody’s and “A+” by A.M.Best.

Công ty Bảo hiểm Sompo Japan 
Nipponkoa (Sompo) được sáp nhập 
từ Công ty bảo hiểm Sompo Japan và 
Công ty bảo hiểm Nipponkoa vào tháng 
9/2014. Với thế mạnh cốt lõi là bảo hiểm 
phi nhân thọ, Sompo hiện là công ty bảo 
hiểm được tin cậy nhất tại Nhật Bản, đạt 
các mức xếp hạng tín nhiệm tài chính cao 
như “AA-” theo đánh giá của Standard & 
Poor’s; ”Aa3” theo đánh giá của Moody’s 
và “A+”theo A.M.Best.

http://www.sjnk.co.jp/english/

BAOMINH INSURANCE 
CORPORATION (VIETNAM)
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 
(VIỆT NAM)

Baominh Insurance Corporation (Bao 
Minh) is one of  leading insurer with a 
good reputation in Vietnam. Bao Minh 
is among Vietnams’ Top 500 largest 
firm, and received A.M.Best’s Financial 
Strength Rating of B++ (Good). 

Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo 
Minh) là một trong những công ty bảo 
hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Bảo Minh 
thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất 
Việt Nam và đã được A.M.Best xếp hạng 
tín nghiệm tài chính B++ (tốt). 

http://www.baominh.com.vn

KB INSURANCE CO., LTD.
(KOREA)
CÔNG TY BẢO HIỂM KB (HÀN QUỐC)        

KB Insurance Co., Ltd operate in non-
life insurance related business and 
asset management. In June 1976, the 
company went public on the Korea 
Stock Exchange. The company’s major 
shareholder is KB Financial Group Inc. 
(39.8%) as of December 31, 2016. 

Công ty bảo hiểm KB hoạt động lĩnh vực 
bảo hiểm phi nhân thọ và quản lý tài 
sản. Tháng 6/1976, công ty đã lên sàn 
chứng khoán Hàn Quốc. Cổ đông chính 
là Tập đoàn tài chính KB (chiếm 39.8% 
cổ phần) tính đến 31/12/2016. 

http://ir.kbinsure.co.kr

OUR MEMBERS
CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN



OUR VISION
TẦM NHÌN

Our vision is to become the preferred 
insurer in Vietnam to provide high-quality 
insurance services to clients.

Trở thành công ty bảo hiểm uy tín tại Việt 
Nam trong việc cung cấp các dịch vụ bảo 
hiểm chất lượng cao cho khách hàng.

OUR MISSION
SỨ MỆNH

Our mission is to provide the best risk 
solutions and comprehensive insurance 
services tailored to meet the specific 
and dynamic needs of individuals and 
businesses, creating value for clients and 
stakeholders.

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các giải 
pháp quản lý rủi ro tốt nhất và dịch vụ bảo 
hiểm toàn diện đáp ứng các nhu cầu cụ 
thể và đa dạng của các cá nhân và doanh 
nghiệp, tạo lập giá trị bền vững cho khách 
hàng và các bên có liên quan. 

OUR VALUES
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CARING | TẬN TÂM

We commit a customer centric approach in our business and exercise the 
highest care with our clients. Of equal importance is our care to partners, 
employees and community. 
Chúng tôi lấy khách hàng là trọng tâm trong hoạt động của mình với sự tận 
tâm cao nhất trong phục vụ. Chúng tôi cũng quan tâm tới lợi ích của đối tác, 
nhân viên và cộng đồng. 

ETHICAL INTEGRITY | CHÍNH TRỰC

We always operate in an honest, reliable and professional manner, 
demonstrating fairness and accountability to our clients and other 
stakeholders. 
Chúng tôi luôn trung thực, tin cậy và chuyên nghiệp trong hoạt động, công 
bằng và trách nhiệm với khách hàng và các bên có liên quan. 

INNOVATION & CONTINUOUS LEARNING | SÁNG TẠO VÀ KHÔNG 
NGỪNG HỌC HỎI 

We inspire innovations that better our business, and never stop learning and 
improving. 
Chúng tôi khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, và luôn nỗ lực học hỏi, không 
ngừng hoàn thiện.

COLLABORATION AND PARTNERING | PHỐI HỢP VÀ HỢP TÁC

We work together in a collaborative team approach to meet our corporate 
goals, and partner with stakeholders for mutual development.
Chúng tôi làm việc theo nhóm để đạt mục tiêu chung, và sẵn sàng hợp tác với 
các bên có liên quan để cùng phát triển.



MOTOR VEHICLE INSURANCE
BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

� Compulsory third party liability motor 
vehicle insurance

� Comprehensive motor vehicle 
insurance

� High Limit of Liability PAI in the car 
(Safety Line)

� Motorbike Insurance

�	 Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe 
cơ giới

�	 Bảo hiểm ô tô toàn diện
�	 Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe ô 

tô (mức trách nhiệm cao)
�	 Bảo hiểm xe máy

MISCELLANEOUS CLASS
CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỖN HỢP

� Office Multi-Risks
� Home Multi-Risks
� Money 
� Golfer’s Indemnity Insurance 
� Fidelity Guarantee Insurance 
� Hole in One Insurance 
� Credit Card Insurance (combining 

with Travel Insurance) 

�	 Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
�	 Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở
�	 Bảo hiểm tiền
�	 Bảo hiểm người chơi Golf
�	 Bảo hiểm lòng trung thành
�	 Bảo hiểm bồi thường giải thưởng Golf
�	 Bảo hiểm thẻ tín dụng (kết hợp với bảo 

hiểm du lịch)

SPECIALTIES 
CÁC SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT

� Trade Credit 
� Sabotage and Terrorism
� Extended Warranty 
� Accidental & Water Damage for 

electronic devices 
� Performance Bond 
� Banker’s Blanket Bond 
� Agriculture

�	 Bảo hiểm tín dụng thương mại
�	 Bảo hiểm rủi ro khủng bố và hành động 

phá hoại
�	 Bảo hiểm bảo hành mở rộng
�	 Bảo hiểm thiệt hại do nước và tổn thất 

bất ngờ đối với thiết bị điện tử
�	 Bảo hiểm bảo lãnh thực hiện hợp đồng
�	 Bảo hiểm toàn diện ngân hàng
�	 Bảo hiểm nông nghiệp

RISKS MANAGEMENT/RISK SURVEY & 
LOSS CONTROL SERVICE.
DỊCH VỤ QUẢN LÝ RỦI RO/ GIÁM ĐỊNH 
RỦI RO VÀ KIỂM SOÁT TỔN THẤT.

PROPERTY INSURANCE
BẢO HIỂM TÀI SẢN

� Compulsory Fire and Explosion
� Fire & Special Perils 
� Property All Risks, Industrial All Risks
� Business Interruption 
� Moveable Property All Risks

�	 Bảo hiểm Cháy, nổ bắt buộc
�	 Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt
�	 Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, mọi rủi ro 

công nghiệp 
�	 Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh 
�	 Bảo hiểm tài sản lưu động

ENGINEERING INSURANCE
BẢO HIỂM KỸ THUẬT
� Contractor’s All Risks
� Erection All Risks
� Contractor’s Plant and Machinery 
� Machinery Breakdown 
� Loss of Profit following Machinery 

Breakdown 
� Boiler and Pressure Vessel 
� Electronic Equipment 

�	 Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng
�	 Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt
�	 Bảo hiểm cho máy móc và thiết bị 
 xây dựng
�	 Bảo hiểm đổ vơ máy móc
�	 Bảo hiểm tổn thất lợi nhuận do đổ vỡ 

máy móc
�	 Bảo hiểm nồi hơi
�	 Bảo hiểm thiết bị điện tử

MARINE INSURANCE 
BẢO HIỂM HÀNG HÓA

� Inland Transit
� Air Cargo 
� Marine Cargo 
� Project Cargo & DSU
� Stock Throughput 
� War on Land 
� Cash in Transit, Precious Metal/

Stones 
� Fine Art 

�	 Bảo hiểm hàng vận chuyển nội địa
�	 Bảo hiểm hàng vận chuyển hàng không 
�	 Bảo hiểm hàng vận chuyển đường biển
�	 Bảo hiểm hàng hóa cho dự án và hoạt 

động chậm so với tiến độ
�	 Bảo hiểm hàng hóa trong kho
�	 Bảo hiểm rủi ro chiến tranh trên đất liền
�	 Bảo hiểm tiền vận chuyển, bảo hiểm 

kim loại/đá quý 
�	 Bảo hiểm tác phẩm nghệ thuật

OUR PRODUCTS & SERVICES
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

LIABILITY INSURANCE
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

� Public Liability 
� Product Liability  
� Commercial General Liability (ISO form)
� Event Liability 
� Employer’s Liability (written as part 

of General Liability) 
� Product Recall (written as part of 

Product Liability)
� Carrier’s/Freight Forwarder’s Liability 
� Professional Indemnity Insurance 
� Directors and Officers Liability 

Insurance 
� Medical  Malpractice Indemnity 

Insurance
� Error & Omission Liability Insurance 

�	 Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
�	 Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
�	 Bảo hiểm trách nhiệm toàn diện 
�	 Bảo hiểm trách nhiệm tổ chức sự kiện
�	 Bảo hiểm trách nhiệm chủ lao động (một 

phần của bảo hiểm trách nhiệm chung)
�	 Bảo hiểm trách nhiệm thu hồi sản 

phẩm (một phần của đơn bảo hiểm 
trách nhiệm sản phẩm)

�	 Bảo hiểm trách nhiệm của người 
chuyên chở, giao nhận 

�	 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
�	 Bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý
�	 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Y 

Bác sỹ
�	 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp do 

nhầm lẫn và sai sót

HEALTH INSURANCE
BẢO HIỂM SỨC KHỎE 

� Personal Accident Insurance
� Worker’s Compensation Insurance
� Traveling Insurance
� Healthcare Insurance
� Medical Insurance
� Combined Personal Accident and 

Health Insurance
� Hospital Cash Insurance 

�	 Bảo hiểm tai nạn con người
�	 Bảo hiểm bồi thường người lao động 
�	 Bảo hiểm du lịch
�	 Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 
�	 Bảo hiểm Y Tế
�	 Bảo hiểm kết hợp tai nạn và sức khỏe
�	 Bảo hiểm Trợ cấp thu nhập khi nằm viện



OUR 
NETWORKS
MẠNG LƯỚI VĂN PHÒNG

Head Office: 9F, Hanoi Tungshing Square, 2 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi.
Văn phòng chính: Tầng 9, Hà Nội Tung Shing Square, 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tel: (84-24) 3 826 2686  I  Fax: (84-24) 3 934 1752  I  Email:  info@uicvn.com

HCMC Branch: 16F, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC
Chi nhánh Tp. HCM: Tầng 16, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp. HCM
Tel: (84-28) 3 821 9036  I  Fax: (84-28) 3 821 9248

Vinh Branch: 5F, VCCI Nghe An Building, 1 Le Nin Boulevard, Vinh City.
Chi nhánh Vinh: Tầng 5, Tòa nhà VCCI Nghệ An, Số 1, Đại Lộ Lê Nin, Tp. Vinh
Tel: (84-238) 872 7999  I  Fax: (84-238) 872 7339

Da Nang Branch: 6F, Post Office Building, 271 Nguyen Van Linh Str., Da Nang City.
Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà Bưu Điện, 271 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.
Tel: (84-236) 365 0939  I  Fax: (84-236) 365 0268

Haiphong Rep. Office: 4F, EG Building, 18 Tran Hung Dao, Haiphong City.
VPĐD Hải Phòng: 4F, tòa nhà EG Building, 18 Trần Hưng Đạo, Tp. Hải Phòng.
Tel: (84-225) 356 9294  I  Fax: (84-225) 356 9295www.uic.vn

We are committed to continuous improvement and development to provide the 
highest quality products and services through: 

�	 Our long-time experience and expertise in the insurance industry with 
professional and skilled human resources. 

�	 Wide range of service portfolios including products with special underwriting skills.

�	 Technical support in risk survey & loss control by specialists from company and 
partners.

Chúng tôi cam kết không ngừng hoàn thiện và phát triển để cung cấp cho khách 
hàng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với:

�	 Kinh nghiệm và kiến thức lâu năm trong ngành bảo hiểm với đội ngũ nhân sự 
chuyên nghiệp và chuyên môn cao. 

�	 Các sản phẩm bảo hiểm đa dạng bao gồm các sản phẩm cần các kỹ năng nghiệp 
vụ đặc biệt.

�	 Hỗ trợ kỹ thuật trong giám định rủi ro và kiểm soát tổn thất từ các chuyên gia của 
công ty và đối tác.

OUR 
COMMITMENT
CAM KẾT


