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VỀ SOMPO HOLDING, INC. 

Ra đời tại Nhật Bản vào năm 1887
Niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán
Tokyo (8630)

Châu Á Thái Bình Dương
Bắc Mỹ
Trung và Nam Mỹ
Châu Âu
Trung Đông và Châu Phi

Mạng lưới hoạt động tại hơn 30 quốc gia
trên thế giới, trải khắp các châu lục:

Là công ty con lớn nhất thuộc tập đoàn
Sompo Holdings.
Là nhà bảo hiểm tài sản đứng đầu Nhật Bản.
Thị phần xấp xỉ 27% tại thị trường bảo hiểm
phi nhân thọ Nhật Bản.

Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Sompo Japan
Insurance Inc. 

SINCE 1887

30+

27%
26 tỷ USD 
Phí bảo hiểm thuần

(12 tháng)
 

119 tỷ USD 
Tổng tài sản

80,000 
nhân viên 

(tính đến ngày 31/3/2021)
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VỀ SOMPO ASIA 

SINCE
1942

  Hơn 75 năm 
hiện diện và được

tin cậy tại thị
trường châu Á 

Hơn 5 triệu
khách hàng tin tưởng
lựa chọn SOMPO ASIA

để bảo vệ những người
thân yêu của mình.

Tổng phí bảo hiểm
năm 2020 

1.9 tỷ USD
(toàn bộ thị trường bán lẻ)

10.3 tỷ USD 
(toàn bộ Sompo Group trên

thế giới)

có mặt tại
14 thị trường 

tại Châu Á Thái
Bình Dương

Đội ngũ
hơn 4,500

nhân viên trong
toàn khu vực

Chiến lược tăng
cường các mối

quan hệ hợp tác
và liên minh chiến

lược
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VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM LIÊN HIỆP (UIC)

Hơn 25 năm 
thành lập và phát triển
không ngừng

3 cổ đông
Tập đoàn bảo hiểm Sompo Japan 
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh 
Tập đoàn bảo hiểm KB (Hàn Quốc)

300 tỷ đồng
Vốn điều lệ

3 trụ sở
Hà Nội (trụ sở chính)
Tp Hồ Chí Minh (chi nhánh)
Đà Nẵng (chi nhánh)

157
employees (as at
April/2022)

SINCE 1997
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CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHO DOANH NGHIỆP 

CÁC SẢN PHẨM BẢO
HIỂM CHO TÀI SẢN

BH tài sản cố
định

BH xây
dựng/lắp đặt

BH đổ vỡ
máy móc

BH thiết bị
điện tử

BH hàng hóa

BH thân tàu

BH nồi hơi

CÁC SẢN PHẨM BẢO
HIỂM CHO CON NGƯỜI

BH người
lao động

BH tai nạn
cá nhân

BH sức khỏe

BH y tế cho
người Nhật

BH du lịch

CÁC SẢN PHẨM BẢO
HIỂM TRÁCH NHIỆM VỚI
BÊN THỨ 3

BH trách nhiệm
công cộng
BH trách nhiệm
sản phẩm

BH trách nhiệm
toàn diện

BH trách nhiệm
người vận chuyển

BH trách nhiệm
sự kiện

BH trách nhiệm
nghề nghiệp

BH trách nhiệm
giám đốc

BH trách nhiệm
y tế

CÁC SẢN PHÂM BAO
HIỂM ĐẶC BIỆT

BH rủi ro tín dụng

BH lòng trung
thực

BH người chơi Golf

BH rủi ro hỗn hợp
cho văn phòng
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BH xe cơ giới

BH sức khỏe

BH tai nạn cá nhânBH du lịch

BH nhà tư nhân
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TƯ
VẤN BẢO HIỂM

DỊCH VỤ BỒI
THƯỜNG

DỊCH VỤ GIÁM
ĐỊNH RỦI RO

Với giá trị cốt lõi là lấy khách hàng
làm trọng tâm, chúng tôi đã xây
dựng một đội ngũ nhân viên kinh
doanh vững mạnh bao gồm các
thành viên người Nhật Bản, Hàn
Quốc và Việt Nam.
Đội ngũ của chúng tôi cung cấp dịch
vụ tư vấn chuyên sâu và toàn diện về
các giải pháp bảo hiểm để giảm thiểu
rủi ro và bảo vệ tối đa cho quý khách
hàng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn luôn
hồi đáp các yêu cầu của quý khách
hàng một cách tận tâm và nhanh
chóng. 

Với một đội ngũ các chuyên gia bồi
thường giàu kinh nghiệm và chuyên
nghiệp, chúng tôi đã giải quyết hàng
ngàn vụ bồi thường phức tạp thuộc các
loại hình bảo hiểm khác nhau như bảo
hiểm tài sản, kỹ thuật, trách nhiệm,
hàng hóa, xe cơ giới, tai nạn và sức
khỏe....
Khi tiếp nhận các khiếu nại bồi thường,
chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng
đang phải đối mặt với thời điểm khó
khăn. Đội ngũ chuyên gia bồi thường
của chúng tôi sẽ giải quyết một cách
chủ động và công bằng để giúp quý
khách hàng nhanh chóng khôi phục lại
hoạt động như trước khi gặp tổn thất.

Dịch vụ giám định rủi ro là một trong
những thế mạnh hàng đầu của chúng
tôi.Với kiến thức chuyên sâu theo
chuẩn mực quốc tế được chuyển giao
từ công ty mẹ tại Nhật Bản cộng với
đội ngũ giám định viên bản địa có
chuyên môn cao, chúng tôi cung cấp
dịch vụ giám định và tư vấn phòng
ngừa tổn thất tốt nhất trên thị trường
hiện nay, nhằm giúp quý khách hàng
nhận diện được những rủi ro trong
quá trình hoạt động và phòng tránh
các tổn thất có thể xảy ra.
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34%

640%

116%

21,4%

Tỷ lệ tổn thất gộp

Tỷ lệ biên khả năng
thanh toán

Tỷ lệ tổng phí bảo hiểm/
Vốn chủ sở hữu

Tỷ suất lợi nhuận/
Vốn chủ sở hữu

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI (NĂM 2021)

864,447

199,286

159,929

747,145

Tổng phí bảo hiểm

Thu nhập hoạt động ròng

Lợi nhuận sau thuế

Vốn chủ sở hữu

Đơn vị: triệu đồng
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NĂNG LỰC BẢO HIỂM
CỦA CHÚNG TÔI

Nhà tái bảo hiểm chính của
chúng tôi là công ty mẹ
Sompo Japan Insurance Inc
với xếp hạng tín dụng rất tốt:
A+ (S&P), A1 (Moody's), A+
(A.M.Best).
Là một trong 3 công ty bảo
hiểm phi nhân thọ lớn nhất
Nhật Bản, Sompo Japan
Insurance Inc có thể cung
cấp năng lực bảo hiểm rất
lớn cho hầu hết các loại hình
bảo hiểm của chúng tôi.
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có một mạng lưới khách hàng rộng
lớn và đa dạng với 5,000 khách hàng doanh
nghiệp từ mọi ngành nghề như sản xuất,
thương mại, vận tải....và 20,000 khách hàng
cá nhân.
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Tungshing
Square Hà Nội, Số 2 Ngô Quyền, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3826 2686
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Chi nhánh TP.HCM: Tầng 16, Tòa nhà
Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn,
\Quận 1, TP HCM
ĐT: (84-28) 3821 9036

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 6, Tòa nhà Bưu
điện, Số 271 Nguyễn Văn Linh, 
Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
ĐT: (84-23) 6365 0939

https://uic.vn/

