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Nội dung

1

Ảnh hưởng thiên tai tới doanh
nghiệp Việt Nam

Phương pháp giảm thiểu & cách xử
lí rủi ro

Một số sản phẩm bảo hiểm cho
nghành sản xuất

Thống kê tổn thất do thiên tai 2013

Marsh Việt Nam



MARSH 2

Thống kê tổn thất do thiên tai 2013

Thiệt hại vì thiên tai t ăng 
gấp đôi trong n ăm 2013
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Thống kê tổn thất do thiên tai 2013
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Thiên tai di ễn bi ến phức tạp và th ất thường

Tần xu ất, cường độ ngày càng t ăng cao

VN là một trong các qu ốc gia ch ịu ảnh hưởng n ặng n ề
nhất

Ảnh hưởng bi ến đổi khí h ậu

Thiệt hại vật ch ất 25.021 tỷ đồng
295 người ch ết và mất tích; 274 ng ười b ị thương
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Rủi ro doanh nghi ệp sản xuất
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Mức độ ảnh hưởng
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Thiệt hại tài sản

Trách nhiệm sản phẩm
Thay đổi luật

Chuỗi cung ứng

Đối thủ cạnh tranh

Nợ xấu

Gián đoạn kinh doanh

Thiệt hại hàng hóa

Môi trường

Quản lí

Sáp nhập

Giữ nhân viên



MARSH

Ảnh hưởng của thiên tai cho doanh nghi ệp
sản xuất
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Thiên tai
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Thực tr ạng công tác QLRRTT trong các
doanh nghi ệp
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DN thiệt hại 
do thiên tai, 

61%

DN không 
bị thiệt hại 
trực tiếp, 

36%

DN không 
trả lời, 3%

Doanh nghi ệp b ị thiên tai trong vòng 05 
năm

Các DN có ho ạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng d ịch vụ đều b ị thiệt hại ở mức độ nhất 
định do thiên tai

DN bị thiệt 
hại rất nặng 

(nguy cơ 
phá sản), 

5%

DN bị thiệt 
hại nặng nề 

(gây gián 
đoạn kinh 
doanh), 

30%

DN thiệt hại 
ít, 43%

DN thiệt hại 
không đáng 

kể, 22%

Mức độ thi ệt hại

Nguồn tham khảo VCCI

Số liệu khảo sát trong số 191 doanh nghiệp
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Mức độ sẵn sàng ứng phó rủi ro của doanh
nghi ệp
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DN không quan 
tâm đến PCTT, 

5%

DN có quan tâm 
nhưng không có 
kế hoạch phòng 

ngừa và ứng 
phó thiên tai, 

46%

DN có kế hoạch 
PCTT nhưng 

không đủ năng 
lực tài chính 

thức hiện, 33%

DN chưa đánh 
giá được mức 
độ rủi ro do TT, 

15%

Nguồn tham khảo VCCI

Số liệu khảo sát trong số 191 doanh nghiệp
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Mức độ sẵn sàng ứng phó rủi ro của doanh
nghi ệp

8March 20, 2014

Chưa có kế hoạch PCTT ho ặc có k ế hoạch nh ưng không
đủ kinh phí

Chưa nhận thức hết được thi ệt hại do thiên tai gây ra

Chưa có các d ịch vụ cần thi ết khi có thiên tai
Số điện tho ại kh ẩn, ngu ồn năng lượng/ giao thông d ự
phòng…

Chưa hiểu đúng v ề tầm quan tr ọng của việc mua b ảo
hiểm
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Phương pháp xử lí rủi ro cho doanh nghi ệp
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Giữ lại rủi ro

Giảm thiểu khả năng
xảy ra rủi ro

Giảm hậu quả khi tổn
thất đã xảy ra

Chuyển giao rủi ro
qua hợp đồng

Chuyển giao rủi ro
cho bảo hiểm

• Chỉ áp dụng cho rủi ro nhỏ
• Doanh nghiệp có sẵn quĩ

• Bằng cách bảo trì, duy tu, 
kiểm soát, hướng dẫn nhân
viên

• Lập sẵn kế hoạch khắc phục
hậu quả khi có tổn thất

• Hợp đồng thương mại

• Thu xếp chương trình bảo
hiểm phù hợp
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Cách thu xếp chương trình bảo hiểm phù
hợp
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thị trường
bảo hiểm

trong nướcrủi ro

thị trường
bảo hiểm

nước ngoàicách làm việc
với các nhà
bảo hiểm khi
có tổn thất

cách tính
toán thiệt
hại khi có
tổn thất

qui trình giải
quyết bồi
thường

Làm việc
với nhà tư
vấn bảo
hiểm uy

tín

Hiểu rõ
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Cách xử lí khi x ảy ra rủi ro
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Giữ gìn hiện
trường để

các công ty
giám định tổn

thất dễ thu
thập chứng

cứ

Bảo toàn hi ện
trường

Ngay lập tức
liên lạc với
công ty tư

vấn bảo hiểm
để được tư

vấn và hỗ trợ
kịp thời

Liên l ạc nhà t ư
vấn bảo hi ểm

Khi có tổn
thất xảy ra, 

cần làm các
biện pháp

cần thiết để
hạn chế tổn

thất lan
truyền

Hạn ch ế tổn th ất
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Một số sản phẩm bảo hiểm cho nghành sản
xuất

12

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản (máy móc, nhà xưởng, hàng hóa, xe cơ giới)

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng & trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm thu hồi sản phẩm

Bảo hiểm các khoản nợ

Bảo hiểm tai nạn lao động

Bảo hiểm môi trường



MARSH

Marsh Vi ệt Nam

Marsh – Nhà môi giới bảo hiểm - là một đơn vị trung gian đại diện 
khách hàng thương lượng trực tiếp với công ty bảo hiểm, nhằm 
chuyển giao rủi ro cho công ty bảo hiểm bằng những chương trình 
bảo hiểm phù hợp và hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ 
sơ khiếu nại bồi thường bảo hiểm.

Hiểu Doanh
Nghi ệp

Xác định
rủi ro

Đưa ra 
giải pháp

Không ng ừng cải 
tiến gi ải pháp
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Lợi ích việc Marsh đem lại cho khách
hàng

Bảo hi ểm tốt nhất của bạn chính là nhà môi gi ới.

Phân tích đánh giá rủi ro

Tư vấn chuyển giao rủi ro

Kiểm tra toàn bộ chương trình bảo hiểm hiện tại (nếu

có)Hỗ trợ thu xếp chương trình bảo hiểm phù hợp

Giảm tối thiểu 5%~20% tổng chi phí bảo hiểm

hiện tạiTư vấn khiếu nại bồi thường khi có tổn thất

An toàn tài chính – Marsh cam kết chỉ làm việc với các

nhà bảo hiểm trong top 05 của thị trường bảo hiểm
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Lĩnh vực tư vấn

Xây dựng

Hàng không

Năng lượng

Hóa chất

Tài chính

Sức khỏe

Tiêu dùng

Viễn thông Vận chuy ển

Bất động sản

ĐiệnHầm mỏ

Sản xuất

Giáo dục

Khoa h ọc

Trách nhi ệm

Thể thao

Bệnh vi ện
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Kinh nghi ệm giải quy ết bồi thường

1,350 chuyên gia giải quyết bồi thường

Toàn cầu

Thu xếp 700,000 hồ sơ bồi thường

Thu hồi hơn US$10 tỉ tiền bồi thường mỗi năm

Châu á

75 chuyên gia giải quyết bồi thường

Thu xếp 40,000 hồ sơ bồi thường 

Thu hồi hơn US$3 triệu tiền bồi thường mỗi ngày

Việt nam

04 chuyên gia giải quyết bồi thường

Thu xếp 125 hồ sơ bồi thường

Thu hồi US$12,500,000 tiền bồi thường trong năm 2013
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EMEA

Nhân viên 8,334

Số quốc gia 46

EMEA

Nhân viên 8,334

Số quốc gia 46

LAC

Nhân viên 2,899

Số quốc gia 9

LAC

Nhân viên 2,899

Số quốc gia 9

Asia

Nhân viên 1,600

Số quốc gia 11

Asia

Nhân viên 1,600

Số quốc gia 11

Pacific

Nhân viên 1,311

Số quốc gia 4

Pacific

Nhân viên 1,311

Số quốc gia 4

US & Canada

Nhân viên t 10,114

Số quốc gia 2

US & Canada

Nhân viên t 10,114

Số quốc gia 2

Phạm vi ho ạt động của Marsh
Marsh Toàn C ầu
Hơn 24,000 nhân viên và 400 v ăn phòng ở 130 quốc gia
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Marsh Vi ệt Nam

• Marsh có mặt tại Việt Nam từ năm
1994 với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực tư vấn rủi ro và bảo hiểm.

• 50 chuyên viên tại văn phòng chính ở
TP. Hồ Chí Minh và văn phòng tại Hà
Nội

• Dịch vụ khách hàng nội địa với khả
năng tiếp cận Mạng Lưới Toàn Cầu
Của Marsh cũng như Năng Lực Và Kỹ
Thuật Hỗ Trợ Quốc Tế.
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