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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
NGÂN HÀNG SHINHAN VÀ BẢO HIỂM PJICO KÝ KẾT
THỎA THUẬN HỢP TÁC
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2020 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) và Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (“PJICO”)
chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác để phân phối các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ
của PJICO tới hơn một triệu khách hàng của Ngân hàng Shinhan. Buổi lễ ký kết đã diễn
ra tại trụ sở của Ngân hàng Shinhan, số 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết, Ngân hàng Shinhan và PJICO sẽ
cùng xây dựng những lợi ích gia tăng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng về bảo hiểm trọn
gói, nhanh chóng và tiện lợi. Đồng thời, các sản phẩm bảo hiểm PJICO sẽ được triển khai
thông qua Ngân hàng Shinhan, bao gồm: Bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe, bảo
hiểm tài sản…
Ngân hàng Shinhan là ngân hàng nước ngoài có mạng lưới giao dịch lớn nhất tại Việt
Nam hiện nay. Trong khi đó, PJICO là đơn vị thành viên của Petrolimex với 25 năm hình
thành, phát triển và lọt top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất 2019. Sự
hợp tác giữa hai bên lần này đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ cho sự phát triển kinh
doanh bảo hiểm – ngân hàng giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Shin Dong Min, Tổng giám đốc của Ngân hàng Shinhan
tại Việt Nam, cho biết: “Việc ký kết hợp thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Shinhan và
PJICO nhằm hướng đến mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh sẵn có của
hai bên, từ đó nâng cao năng lực và mang đến lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm của
chúng tôi trên thị trường. Quan hệ hợp tác chiến lược lần này cũng mở ra cơ hội giá trị để
Ngân hàng Shinhan đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho
khách hàng”.
Cũng tại buổi lễ, Ông Đào Nam Hải, Tổng giám đốc PJICO, chia sẻ: “Mô hình hợp tác
giữa Ngân hàng Shinhan và PJICO mang đến sự tiện lợi tối ưu, giúp khách hàng có thể
cùng lúc tiếp cận dịch vụ ngân hàng và dịch vụ bảo hiểm tại một điểm giao dịch. Từ đó,
khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin, tiết kiệm thời gian và sử dụng hiệu quả nguồn lực

tài chính của mình. Tôi tin tưởng lễ ký kết hợp tác lần này chính là tiền đề cho những
thành công tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa PJICO và Ngân hàng Shinhan”.
Được biết, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có sự chuyển biến mạnh mẽ trong những
năm gần đây với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng đều qua hàng năm, ước tính
đạt 52.387 tỷ đồng năm 2019 (*). Năm 2020 hứa hẹn sẽ là một năm phát triển vượt bậc
của bảo hiểm phi nhân thọ. Trong đó, kênh hợp tác với ngân hàng được cho là một hướng
đi mới, giúp mở rộng đối tượng khách hàng, đóng góp đáng kể cả về doanh thu lẫn hiệu
suất cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Việc hợp tác với các ngân hàng cũng góp phần nâng
cao chất lượng dịch vụ cho các công ty bảo hiểm, nhằm mang lại những giá trị trải
nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
(*) Số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ tài chính
Về Bảo hiểm PJICO
Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) thành lập năm 1995 và là đơn vị thành viên
của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Với định hướng lấy khách hàng làm
trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, PJICO luôn mang đến
những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.
Thời gian qua, PJICO đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tài chính trong
và ngoài nước, nhằm đa dạng kênh phân phối như Ngân hàng Woori bank, VP bank,
Vietcombank, Lienvietpostbank, Bắc Á…
Trong năm 2019, PJICO tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới
A.M.Best xếp hạng năng lực tài chính B+ (Tốt), năng lực tín dụng tổ chức phát hành là
bbb-, triển vọng nâng hạng là Ổn định. PJICO là một trong số ít các công ty bảo hiểm phi
nhân thọ Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm bởi một tổ chức xếp hạng quốc tế như
A.M.Best. Trước đó, vào tháng 8/2019, PJICO được vinh danh Top 3 Công ty bảo hiểm
phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam năm 2019, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt
Nam (Vietnam Report) bình chọn và cũng là lần thứ 4 liên tiếp PJICO đạt danh hiệu này.
Theo công bố mới nhất của Vietnam Report và Vietnamnet, PJICO lọt vào Top 500
Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019.
Kết thúc năm 2019, PJICO ghi nhận doanh thu bảo hiểm gốc (không tính doanh thu Bảo
hiểm Tàu cá theo ND67/CP) là 3.048 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm
2018; lợi nhuận trước thuế đạt 204,5 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018 và hoàn thành
111% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
Để biết thêm các thông tin về Bảo hiểm PJICO, vui lòng truy cập:
Website: https://www.pjico.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/ipjico/

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là
ngân hàng con của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài
chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng
đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc,
Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. Với mạng lưới hoạt động
tại nhiều quốc gia trên thế giới và hơn 27.000 nhân viên, SFG cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính
Cá nhân, Bảo hiểm, Quản lý Tài sản và các danh mục đầu tư khác. SFG được niêm
yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng
khoán New York (NYSE).
Trực thuộc SFG, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được xem là lá cờ đầu của tập đoàn
với trụ sở tại 20 quốc gia. Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc được Tạp chí Global
Fincance vinh danh trong Top 50 Ngân hàng Lớn nhất Thế giới ở Thị trường mới
nổi (2018) và Top 50 Ngân hàng Thương mại An toàn nhất Thế giới (2019).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới
hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, Ngân hàng
Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt
cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sau hơn 27 năm thành lập và
phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc,
Trung và Nam. Nhờ mạng lưới các chi nhánh và hệ thống ATM trải dài khắp nước
cùng dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại. Ngân hàng Shinhan đang đồng hành cùng
hàng triệu khách hàng. Năm 2019, Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam được Tạp chí
HR Asia trao tặng giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á.
Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:
Website: https://shinhan.com.vn/
Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/
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