“Liên tục ghi dấu ấn
trên thị trường Bảo
hiểm Nhân thọ”

CH TIÊU

Tháng 7/2013, ACE Life tiên phong giới thiệu Hệ thống ứng dụng
hỗ trợ kinh doanh b o him trên thiết bị di động ACE eSMART tạo
ra một bước đột phá lớn trong hoạt động tư vấn b o him ca các
Đại diện Kinh doanh ACE Life.

•

Sơ lược về ACE Life tại Việt Nam

• ACE Life là công ty thành viên thuộc khối kinh doanh B o him

Nhân thọ toàn cầu ca Tập đoàn ACE - một trong những nhà
b o him tài s n và thương vong đa ngành hàng đầu thế giới. Với
mạng lưới hoạt động tại 54 quốc gia, Tập đoàn ACE cung cấp
dịch vụ b o him tài s n và thương vong, b o him tai nạn cá
nhân và b o him y tế b sung, tái b o him và b o him nhân thọ
cho tập hợp đa dạng các khách hàng t chức và cá nhân. ACE
Limited, công ty mẹ ca Tập đoàn ACE, được niêm yết trên Thị
trường Chứng khoán New York (NYSE: ACE) và là một công ty
thành tố ca ch số chứng khoán S&P 500. Các công ty b o him
ch lực ca Tập đoàn ACE được xếp hạng năng lực tài chính AAtheo Standard & Poor’s và A++ theo A.M. Best. Điều này th hiện
nền t ng vốn vững mạnh và năng lực tài chính n định ca Tập
đoàn ACE – những yếu tố then chốt trong lĩnh vực kinh doanh
trên các ri ro. Nhờ vậy, giá c phiếu ACE trên thị trường chứng
khoán New York liên tục tăng cao xuyên suốt thời kỳ khng ho ng
kinh tế thế giới cho đến hiện tại. Điều đó th hiện sự tin tưng ca
các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới vào tương
lai tươi sáng ca Tập đoàn ACE.

• Chính thức hoạt động cung cấp dịch vụ b o him nhân thọ theo

Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 33 GP/KDBH ngày 4 tháng
5 năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành, ACE Life hiện có Trụ s
chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và các văn phòng hoạt động tại
19 tnh , thành phố lớn cung cấp các dịch vụ b o him nhân thọ
cho khách hàng trên phạm vi c nước.
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Tng số hợp đồng khai thác mới trong năm (*)
Số tiền b o him bình quân trên hợp đồng mới (Triệu đồng)
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(*) Nguồn: Báo cáo thống kê số liệu thị trường bo him năm 2013 ca Hiệp hội Bo him Việt Nam

Báo cáo tài chính tóm tắt
A.

BNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG
TÀI SN
Tài sn lưu động & đầu tư ngắn hạn

(iii) tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào dịch vụ tư vấn
và chăm sóc khách hàng; và (iv) duy trì, phát trin văn hóa ACE
Life đậm đà b n sắc Việt với một môi trường làm việc lý tưng
theo những quy chun quốc tế.

Tiền và các kho n tương đương tiền
Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn
Các kho n ph i thu
Tài s n lưu động khác

Báo cáo c a Ban Giám đốc

Tài sn cố định & đầu tư tài chính dài hạn
Tài s n cố định
- Nguyên giá
- Khấu hao lũy kế
Các kho n đầu tư tài chính dài hạn
Ký quỹ
Tài s n khác

• ACE Life tiếp tục nỗ lực phấn đấu gia tăng các tiện ích và quyền
lợi cho khách hàng thông qua việc tiên phong giới thiệu Hệ thống
ứng dụng hỗ trợ kinh doanh b o him trên thiết bị di động ACE
eSMART vào tháng 7 năm 2013, tạo ra một bước đột phá mới
trong hoạt động tư vấn b o him ca các Đại diện Kinh doanh
ACE Life.

Tng tài sn
CÔNG NỢ VÀ VỐN CH S HỮU

• Bên cạnh đó, ACE Life cũng đã thành lập công ty qu n lý quỹ đầu
tiên ca Tập đoàn ACE tại Châu Á - ACE Life FMC nhằm b o
đ m trách nhiệm ngày càng gia tăng ca ACE Life đối với khách
hàng, đồng thời tối ưu hóa tài s n đầu tư và gia tăng lợi suất cho
ACE Life. Ngoài ra, ACE Life cũng thực hiện cam kết giữ mức lãi
suất cho các s n phm Kế hoạch Tài chính Trọn đời luôn  mức
cao so với các mức lãi suất chung trên thị trường tài chính tiền tệ,
giúp các khách hàng ca ACE Life yên tâm hơn trong giai đoạn
kinh tế khó khăn.

• ACE Life áp dụng việc gọi điện kim tra và tái tư vấn cho khách

hàng cá nhân nhằm đ m b o khách hàng được tư vấn tốt và hiu
rõ quyền và nghĩa vụ ca mình khi tham gia b o him. Sau 05
năm trin khai dịch vụ này, tƴ lệ duy trì hợp đồng và sự hài lòng
ca khách hàng đã gia tăng đáng k.
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Vốn ch s hữu
Nguồn vốn kinh doanh
Các quỹ
Lợi nhuận chưa phân phối
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Tng công nợ và vốn ch s hữu

B.

BÁO CÁO KẾT QU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1

Kim toán độc lập

him Liên kết chung - Kế hoạch Tài chính Trọn đời - vào thị trường
Việt Nam, phù hợp với nhu cầu b o vệ và đ m b o tài chính ca
nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Cho đến nay, ACE Life đã
phát trin và cung cấp bộ s n phm b o him liên kết chung đa
dạng nhất mang tên Kế hoạch Tài chính Trọn đời tại Việt Nam.

2

• Đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát trin giáo dục ca Việt

Nam thông qua các hoạt động ca “Quỹ Cùng Bạn Vượt Sóng”.
Tính đến cuối năm 2013, ACE Life đã hỗ trợ hơn 1.200 suất học
bng với tng trị giá 3,6 tƴ đồng và tài trợ hơn 7 tƴ đồng xây dựng
mới 4 trường tiu học tại Phú Yên, Qu ng Trị, Bình Định và Thừa
Thiên Huế.

Đơn vị: Triệu đồng
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• Là công ty đi tiên phong trong việc giới thiệu dòng s n phm B o

Doanh thu
Thu phí b o him gốc
Các kho n gi m trừ & dự phòng
Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh
b o him
Doanh thu về hoạt động tài chính
Doanh thu khác
Tng doanh thu
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Chi phí
Chi phí từ hoạt động kinh doanh b o him
Chi phí hoạt động tài chính
Chi phí qu n lý doanh nghiệp
Chi phí khác

2.782

(477.765)

Tng chi phí

Báo cáo c a Hội đồng qun trị (“HĐQT”)

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

5

Lợi nhuận sau thuế

C.

CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BN
CH TIÊU

• Năm 2013, mặc dù thị trường b o him vẫn còn gặp nhiều khó

khăn, ACE Life vẫn tiếp tục cng cố vị thế là một công ty BHNT uy
tín và có hiệu qu hoạt động tốt tại Việt Nam. Với mức tăng trưng
doanh thu từ phí b o him gốc đạt 113% so với 2012, năm 2013
là năm thứ 5 liên tiếp kinh doanh có lãi trong kho ng thời gian
hoạt động chưa đầy 9 năm tại Việt Nam.

1

- Đội ngũ kinh doanh ca ACE Life hoạt động đạt hiệu qu tốt khi
số lượng Đại diện Kinh doanh ch chiếm 4,3% nhân lực toàn thị
trường nhưng mang về hơn 6% doanh thu khai thác mới ca thị
trường.
- ACE Life đang được đông đ o khách hàng tín nhiệm và g i
gắm niềm tin b o vệ an toàn tài chính, th hiện qua số tiền b o
him bình quân ca mỗi hợp đồng b o him  mức cao hơn
gấp 3 lần so với bình quân toàn thị trường BHNT.
- Với nguyên tắc đạo đức và tính kƴ luật cùng với tính chuyên
nghiệp cao ca đội ngũ kinh doanh, tƴ lệ chi tr bồi thường ca
ACE Life thuộc nhóm an toàn cao so với bình quân toàn thị
trường. Nhờ vậy, ACE Life là công ty BHNT có tƴ lệ bồi thường
b o him thuộc nhóm thấp, ch tương đương 4,1% Tng doanh
thu so với tƴ lệ 23,2% ca toàn thị trường. Điều này giúp Công
ty thực hiện tốt hiệu qu kinh doanh nhằm trường tồn đ thực
hiện sứ mệnh đồng hành và b o vệ khách hàng.
- S n phm, dịch vụ và chất lượng ca đội ngũ tư vấn tài chính
ca ACE Life đáp ứng tốt nhu cầu và mong đợi ca khách hàng
và được sự tin tưng rất lớn ca khách hàng một khi đã tham
gia b o him đối với ACE Life. Nhờ đó, ACE Life là công ty
BHNT có tƴ lệ chấm dứt hợp đồng b o him thuộc nhóm thấp
trên thị trường.
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Năm 2013 tiếp tục là một năm thành công ca Công ty TNHH
Bo him Nhân thọ ACE (ACE Life) tại Việt Nam với nhiều hoạt
động ni bật và những thành tích ấn tượng. Trong năm qua, ACE
Life đã liên tục đ lại dấu ấn trên thị trường b o him nhân thọ
(BHNT) Việt Nam từ việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh
doanh b o him đến việc cho ra đời những s n phm mới tối ưu lợi
ích ca khách hàng. Điều này chứng t những cam kết phát trin lâu
dài và bền vững ca ACE Life tại thị trường Việt Nam trong một
hành trình chinh phục những đnh cao mới.

Tháng 10/2013, ACE Life nhận giấy phép thành lập công ty qu n lý
quỹ đầu tiên ca Tập đoàn ACE tại Châu Á - ACE Life FMC.

ACE LIFE
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Ngày 23 tháng 4 năm 2014
Thay mặt Hội đồng Qun trị và Ban Giám đốc Công ty

Hoạt động kim toán nội bộ được thực hiện một cách độc lập và
khách quan bi Kim toán Nội bộ ca Tập đoàn – đơn vị báo cáo
trực tiếp cho Ch tịch kiêm Tng Giám đốc Điều hành Tập đoàn –
nhằm đ m b o mọi hoạt động ca ACE Life tuân th các quy định
hiện hành ca Việt Nam cũng như ca Tập đoàn ACE.

T chức và nhân sự
ACE Life là công ty BHNT được biết đến trên thị trường là một
doanh nghiệp thành công trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo và
nhân viên 100% người Việt làm việc theo tiêu chun quốc tế. Tại
ACE Life, sự thành công ca công ty gắn liền với sự phát trin sự
nghiệp ca từng thành viên trong công ty. Trong năm qua, ACE Life
đã b nhiệm nhiều cá nhân đã gắn bó và có những đóng góp đáng
k vào sự thành công ca công ty vào những vị trí qu n lý cấp cao
ca ACE Life. Có th nói một trong những điều tự hào nhất ca
ACE Life tại Việt Nam là sự thành công trong việc đào tạo và phát
trin những vị trí nhân sự quan trọng, giúp cho ACE Life nói riêng và
ngành b o him nói chung có thêm nguồn nhân lực đ phát trin
lâu dài và bền vững.

Lâm Hi Tuấn

Ch tịch Hội đồng Qun trị kiêm Tng Giám đốc
Ban Giám đốc cùng toàn th Nhân viên và Đội ngũ Kinh doanh ACE Life chân thành
cm ơn Quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng ACE Life trong thời gian qua.
Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực đ mang đến cho Quý khách hàng những gii
pháp dịch vụ tốt nhất, xứng đáng với sự tin tưng ca Quý khách.

“Hành trình Chinh
phục đỉnh cao mới”
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