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MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, quá 

trình hội nhập của các doanh nghiệp trong các nền kinh tế diễn ra 

nhanh hơn rất nhiều so với trước ñây và biến ñối sâu sắc toàn cảnh 

bức tranh của các nền kinh tế. Các thay ñổi ñã và ñang tác ñộng ñến 

thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp. Dù hoạt ñộng trong bất 

cứ lĩnh vực nào thì hàng ngày các doanh nghiệp thường xuyên phải 

ñối mặt với hàng loạt các rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh của 

mình. Các rủi ro có thể ñem lại lợi ích, là cơ hội kinh doanh của 

doanh nghiệp nhưng cũng có thể ñem lại thiệt hại làm ảnh hưởng xấu 

tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý tốt rủi ro giúp 

doanh nghiệp tránh ñược những rủi ro trong tương lai và có thể giúp 

quản lý tốt hậu quả do rủi ro gây ra. Quản lý rủi ro hiệu quả, doanh 

nghiệp có thể tối ña hóa ñược lợi nhuận thông qua việc giảm thiểu 

khả năng xảy ra của rủi ro và tối thiểu hóa các tổn thất của rủi ro, 

giảm thiểu ñược chi phí phát sinh cho doanh nghiệp. Xét trên những 

lợi ích mang lại thì thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro sẽ mang lại 

lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ứng phó 

tốt với các rủi ro bất lợi. 

Cũng như các tổ chức kinh tế khác, các doanh nghiệp kinh 

doanh trong lĩnh vực bảo hiểm cũng phải chịu tác ñộng của hàng loạt 

các rủi ro do môi trường kinh doanh mang lại. Do ñặc thù hoạt ñộng 

kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm là hoạt ñộng theo cơ chế 

chuyển giao rủi ro, chấp nhận rủi ro là nguồn duy nhất mang lại lợi 

nhuận cho doanh nghiệp bảo  hiểm. Một lĩnh vực hoạt ñộng nhạy 

cảm và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy, quản lý tốt rủi ro ñóng vai trò 
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ñặc biệt quan trọng ñối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp 

bảo hiểm. Quản lý rủi ro ñược coi là hoạt ñộng cấp thiết và như là 

bản năng ñối với các doanh nghiệp bảo hiểm lớn trên thế giới và 

càng trở nên ñặc biệt cấp thiết ñối với các doanh nghiệp bảo hiểm 

Việt nam trong môi trường kinh doanh hiện nay. 

ðối với công ty bảo hiểm PJICO Gia Lai thì hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ chủ yếu mang lại nguồn thu 

nhập lớn cho công ty, tuy nhiên rủi ro của hoạt ñộng này mang lại 

cũng không nhỏ, làm gia tăng chi phí,  giảm thu nhập, làm xấu ñi tình 

hình tài chính cuối cùng làm tổn hại ñến uy tín và vị thế của công ty. 

Vì thế ñể có thể khẳng ñịnh vị thế và nâng cao hiệu quả hoạt 

ñộng, công ty bảo hiểm PJICO Gia Lai ñặc biệt quan tâm ñến việc 

xây dựng một mô hình quản trị rủi ro hiệu quả, phù hợp. Xuất phát từ 

nhu cầu cấp thiết này, tôi ñã chọn ñề tài “Quản trị rủi ro trong hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO 

Gia Lai” làm ñề tài nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Một là, nghiên cứu những vấn ñề lý luận về rủi ro và quản trị 

rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm của công ty. 

Hai là, ñánh giá thực trạng rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới của công ty. 

Ba là, trên cơ sở lý luận và ñánh giá thực trạng quản trị rủi ro 

trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới, từ ñó ñưa ra một số 

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới  tại công ty bảo hiểm PJICO Gia Lai. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

− ðối tượng nghiên cứu:  

ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là nhận dạng, ño lường, phân 
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tích các nguyên nhân gây ra rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ 

giới và ñề ra các giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro trong 

kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tại công ty bảo hiểm PJICO Gia 

Lai. 

− Phạm vi nghiên cứu:  

Nghiên cứu giữa lý luận và thực tế nguyên nhân dẫn ñến rủi ro 

trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tại công ty bảo hiểm PJICO 

Gia Lai trong giai ñoạn từ 2012 – 2014, từ ñó ñưa ra các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tại công ty. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

− Cơ sở lý luận: Kinh tế học vi mô, vĩ mô; lý thuyết bảo hiểm; 

lý thuyết quản trị quản trị rủi ro,… 

− Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phương pháp thống kê, 

phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng 

hợp, phương pháp chuyên gia … 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

Hệ thống hóa ñược những vấn ñề cơ bản về kinh doanh bảo 

hiểm xe cơ giới và rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại tại 

công ty bảo hiểm, về quy trình quản trị rủi ro cũng như các nhân tố 

ảnh hưởng ñến công tác quản trị rủi ro tại hệ thống các doanh nghiệp 

bảo hiểm. 

− Tổng hợp, phân tích, ñánh giá nguyên nhân gây ra rủi ro và 

thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm xe cơ giới  tại Công ty bảo hiểm PJICO Gia Lai. 

− Luận văn ñã ñưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm xe cơ giới Trong bối cảnh và ñiều kiện ñặc thù của công ty bảo 

hiểm PJICO Gia Lai. 
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6. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược chia làm 3 

chương: 

- Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro và quản trị rủi ro 

trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới  

- Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO 

Gia Lai. 

- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong 

hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm 

PJICO Gia Lai. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 

TRONG HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM XE  

CƠ GIỚI 

1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản 

a. Rủi ro  

b. Quản trị rủi ro  

1.1.2. Nội dung cơ bản công tác quản trị rủi ro  

a. Nhận dạng rủi ro là quá trình xác ñịnh liên tục và có hệ 

thống các rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh của tổ chức nhằm thống 

kê ñược tất cả các rủi ro ñã và ñang xảy ra ñồng thời dự báo những 

rủi ro mới có thể xuất hiện, trên cơ sở ñó ñề xuất các giải pháp kiểm 

soát và tài trợ rủi ro thích hợp. 

- Các phương pháp nhận dạng rủi ro: 
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+ Phương pháp phân tích báo cáo tài chính  

+ Phương pháp lưu ñồ 

+ Phương pháp thanh tra hiện trường  

+ Phân tích các hợp ñồng 

+ Lập bảng câu hỏi nghiên cứu về rủi ro và tiến hành ñiều tra. 

b. ðo lường rủi ro  

Nếu nhận dạng rủi ro tổn thất là nhằm xác ñịnh mặt chất thì ño 

lường rủi ro tổn thất là xác ñịnh về mặt lượng. ðo lường rủi ro tổn 

thất là việc xác ñịnh xác suất của chúng xảy ra ở mức ñộ nào? Tác 

hại của chúng ra sao? Nhằm xác ñịnh thái ñộ ñể kiểm soát rủi ro.  

c. Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, 

công cụ, các chương trình hoạt ñộng… ñể ngăn ngừa, né tránh hoặc 

giảm thiểu những tổn thất, những ảnh hưởng không mong ñợi có thể 

ñến với tổ chức. 

d. Tài trợ rủi ro 

Khác với các biện pháp kiểm soát rủi ro ñược thực hiện một 

cách chủ ñộng nhằm ngăn chặn giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro 

hoặc giảm thiểu tổn thất, các biện pháp tài trợ rủi ro thực hiện nhằm 

mục ñích khắc phục hậu quả về tài chính mà rủi ro gây ra. Tài trợ rủi 

ro ñược phân thành hai loại là Tự khắc phục rủi ro (còn gọi là lưu giữ 

rủi ro) và chuyển giao rủi ro 

1.2. HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 

1.2.1. ðặc ñiểm của kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới 

a. Khái niệm 

Kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới là một lĩnh vực trong hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm,ở ñó các doanh nghiệp bảo hiểm chấp 

nhận rủi ro trên cơ sở người ñược bảo hiểm ñóng một khoản tiền gọi 

là phí bảo hiểm ñể doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường hay trả tiền 
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bảo hiểm cho khách hàng khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm theo thỏa 

thuận trước trên hợp ñồng. 

b. Phân loại  

1.2.2. Rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới 

a. Khái niệm 

ðây là loại rủi ro gắn với các nghiệp vụ bảo hiểm mà DNBH 

triển khai. Cụ thể hơn, các rủi ro này phát sinh liên quan ñến sự 

không chắc chắn về tần suất, tính khốc liệt của rủi ro ñược bảo hiểm; 

liên quan ñến thời gian thanh toán các khiếu nại trong tương lai và 

các chi phí liên quan gây tổn thất cho doanh nghiệp bảo hiểm, làm 

giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một 

khoản chi phí ñể có thể hoàn thành ñược một nghiệp vụ bảo hiểm 

nhất ñịnh…  

b. ðặc ñiểm của rủi ro  

- Rủi ro mang tính gián tiếp 

- Rủi ro có tính chất ña dạng và phức tạp 

- Rủi ro mang tính tất yếu, luôn tồn tại và gắn liền với hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm 

c. Phân loại  

d. Nguyên nhân dẫn ñến rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh 

bảo hiểm xe cơ giới  

� Nguyên nhân từ phía khách hàng mua bảo hiểm 

� Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp 

� Nguyên nhân từ phía môi trường kinh doanh 

e. Ảnh hưởng của rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm xe cơ giới 

� ðối với hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp 

� ðối với khách hàng 
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� ðối với nền kinh tế xã hội 

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH 

BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 

1.3.1. Khái niệm 

Quản trị rủi ro bảo hiểm xe cơ giới là quá trình tiếp cận rủi ro 

một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, ño 

lường, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, 

ảnh hưởng bất lợi của rủi ro thông qua việc xây dựng chính sách, 

thiết lập quy trình khai thác, giám ñịnh bồi thường bảo hiểm khi 

khách hàng xảy ra rủi ro. 

1.3.2. Mục tiêu của công tác quản trị rủi ro  

Mục tiêu tối ña hóa lợi nhuận trên cơ sở giữ mức ñộ rủi ro 

hoặc tổn thất ở mức có thể chấp nhận ñược; Hoạch ñịnh phương 

hướng, kế hoạch phòng chống rủi ro.  

Kiểm tra, kiểm soát ñể ñảm bảo việc thực hiện theo ñúng kế 

hoạch phòng chống rủi ro ñã hoạch ñịnh, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, 

kiến nghị các biện pháp ñiều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn thiện hệ 

thống quản trị rủi ro. 

1.3.3.  Công tác nhận dạng rủi ro 

Nhận dạng rủi ro bao gồm các công việc: theo dõi rủi ro; xem 

xét các rủi ro; nghiên cứu môi trường hoạt ñộng cụ thể của người 

ñược bảo hiểm và toàn bộ hoạt ñộng nghiệp vụ của họ nhằm thống 

kê ñược tất cả các rủi ro ñã và ñang xảy ra, ñồng thời còn dự báo 

ñược những dạng rủi ro mới xảy ra của họ ñể ñề ra các biện pháp 

kiểm soát và tài trợ rủi ro thích hợp. 

Các phương pháp nhận dạng rủi ro: 

+ Phương pháp lập bảng câu hỏi nghiên cứu về rủi ro và tiến 

hành ñiều tra.  
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+ Phương pháp phân tích báo cáo 

+ Phương pháp lưu ñồ 

+ Phương pháp thanh tra hiện trường 

+ Phương pháp phân tích hợp ñồng 

1.3.4. Công tác ño lường rủi ro 

ðể ño lường rủi ro, tổn thất người ta có thể căn cứ vào các loại 

rủi ro xảy ra, mức ñộ tổn thất của rủi ro, ñiều kiện phương tiện thời 

gian và nguồn lực cụ thể của doanh nghiệp ñể lựa chọn phương pháp 

cho phù hợp. 

Các phương pháp dùng ñể xác ñịnh rủi ro gồm có: 

+ Phương pháp thống kê kinh nghiệm. 

+ Phương pháp xác suất thống kê. 

+ Ứng dụng phân phối xác suất của ñại lượng ngẫu nhiên. 

+ Áp dụng các quy luật phân phối xác suất chuẩn, quy luật 

phân phối nhị thức… 

ðể ño lường tổn thất xảy ra người ta dùng các phương pháp: 

+ Phương pháp trực tiếp 

+ Phương pháp suy diễn 

+ Phương pháp ñiều tra chọn mẫu, ñể xác ñịnh tổn thất trong 

trường hợp quy mô tổn thất xảy ra rộng lớn. 

+ Phương pháp chuyên gia 

Phân tích rủi ro ñược bắt ñầu bằng cách làm sáng tỏ nguồn 

gốc, nguyên nhân gây ra rủi ro và khả năng thiệt hại. Phải xác ñịnh 

ñược nguyên nhân gây ra rủi ro, trên cơ sở ñó mới có thể tìm ra biện 

pháp phòng ngừa. 

1.3.5. Công tác kiểm soát – phòng ngừa rủi ro 

Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro là việc sử dụng các biện pháp 

kỹ thuật, công cụ, chiến lược, các chương trình hoạt ñộng ñể ngăn 
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ngừa, né tránh hoặc giảm thiểu tổn thất, những ảnh hưởng không 

mong ñợi ñến hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm. 

1.3.6. Công tác tài trợ rủi ro 

Các biện pháp tài trợ rủi ro ñược chia thành hai nhóm: 

Nhóm 1: Tự khắc phục rủi ro 

Nhóm 2: Chuyển giao rủi ro 

1.3.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới QTRR Bảo hiểm xe cơ 

giới 

a. Nhân tố chủ quan 

b. Nhân tố khách quan 

1.4. CÁC CHỈ TIÊU ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC QTRR BẢO 

HIỂM XE CƠ GIỚI 

Kết luận chương 1 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI  TẠI 

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO GIA LAI 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ PJICO GIA LAI 

2.1.1. Giới thiệu chung  

2.1.2. Một số kênh khai thác bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO 

Gia Lai 

a. Kênh khai thác trực tiếp 

b. Kênh khai thác trung gian  

c. Khai thác chéo qua hệ thống ngân hàng  

2.1.3. Tình hình hoạt ñộng kinh doanh của PJICO Gia Lai 

Trong thời gian vừa qua tình hình tăng trưởng kinh doanh của 

PJICO Gia Lai rất ñáng khen ngợi, cùng với sự ñiều hành tốt của ban 
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lãnh ñạo thì doanh thu, lợi nhuận của công ty còn vượt mức ñề ra. 

Doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Bảng 2.1. Tình hình thu nhập – chi phí giai ñoạn 2012 – 2014 

 ðơn vị tính: triệu ñồng     

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

1. Tổng thu nhập 25,710 28,343 32,518 

Trong ñó: kinh doanh bảo hiểm 25,710 27,404 34,069 

2. Tổng chi phí 23,910 26,043 29,818 

Trong ñó: Chi bồi thường 9,363 10,503 12,240 

Quỹ thu nhập (Tổng thu - tổng chi) 1,800 2,300 2,700 

    (Nguồn: Báo cáo nội bộ PJICO Gia Lai) 

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM XE 

CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO GIA LAI 

2.2.1. Tình hình kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới thời gian 

vừa qua 

Bảng 2.4. Kết quả tình hình kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới 2012-2014 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Doanh thu  (triệu ñồng) 13,797 15,021 17,315 

Bồi thường (triệu ñồng) 3,728 4,867 7,006 

Tỷ lệ chi BT/DT 27.02% 32.40% 40.46% 

(Nguồn: Phòng kế toán tổng hợp) 

Hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới là một thế mạnh 

của công ty PJICO, nghiệp vụ này luôn mang lại doanh thu ñáng kể 

cho công ty.  

� ðánh giá tình hình một số nghiệp vụ chủ yếu như sau: 

Trong kinh doanh BHXCG có thể thấy nghiệp vụ bảo hiểm vật 

chất xe ô tô  luôn là nghiệp vụ ñóng vai trò chủ chốt trong sự tăng 

trưởng doanh thu BHXCG, bởi vì phí bảo hiểm vật chất cho xe ô tô 

thường cao hơn rất nhiều lần so với các nghiệp vụ bảo hiểm khác.  
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Kết quả thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng ñạt mục tiêu ñề ra 

nhưng chỉ tiêu hiệu quả chưa ñạt so với kế hoạch ñề ra (tỷ lệ chi bồi 

thường/doanh thu tăng hơn năm trước 8.06 

2.2.2. Rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới 

a. Tình hình giám ñịnh bồi thường 

- Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe cơ giới trong giai ñoạn 2012-2014   

Bảng 2.7. Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe cơ  giới của PJICO  

Gia Lai giai ñoạn 2012- 2014 

                                        Năm 

Chỉ  tiêu                                                      
2012 2013 2014 

Số vụ bồi thường (vụ) 352 516 842 

Số tiền bồi thường (triệu ñồng) 3,728 4,867 7,006 

Số tiền bồi thường bình quân một 

vụ  (triệu ñồng/vụ) 
10.59 9.43 8.32 

Tỷ lệ bồi thường (%) 27,02 32,4 40,46 

(Nguồn: Phòng kiểm soát nội bộ) 

Nhìn vào bảng thống kê trên ta thấy là tỷ lệ bồi thường về 

nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của PJICO Gia Lai tăng liên tục từ 

năm 2012 ñến 2014 và có xu hướng ngày càng nhanh .  

Bảng 2.8. Thống kê tỷ lệ chi bồi thường theo nhóm khách hàng 

Nhóm xe xét theo giá trị Tỷ lệ bồi thường 

Xe tư nhân 63% 

Xe DNTN và công ty TNHH 77% 

Xe công ty cổ phần 44% 

Xe Hành chính sự nghiệp 34% 

Xe ñơn vị quốc phòng 17% 

(Nguồn: Phòng kiểm soát nội bộ) 
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Bảng 2.9. Thống kê tỷ lệ chi bồi thường theo nhóm giá trị xe 

Nhóm xe xét theo giá trị Tỷ lệ bồi thường 

<500 trñ 77% 

500 trñ - 1.000 trñ 58% 

1.000 trñ - 2.000 trñ 27% 

2.000 trñ - 3.000 trñ 19% 

       (Nguồn: Phòng kiểm soát nội bộ)    

b. Tình hình trục lợi bảo hiểm giai ñoạn 2012 - 2014  

Mức ñộ trục lợi trong BHXCG tại PJICO Gia Lai ngày càng 

gia tăng. Năm 2012 mới phát hiện ñược 26 vụ trục lợi bảo hiểm với 

tổng số tiền từ chối bồi thường là 412.4  triệu ñồng, bình quân 15.86 

triệu ñồng/vụ thì ñến năm 2014 số vụ trục lợi bị phát hiện ñã tăng 45 

vụ với số tiền từ chối bồi thường là 1010.6 tỷ ñồng bình quân 22.46 

triệu ñồng/vụ. ðây có thể nói là số tiền truc lợi tăng lên rất nhanh. 

 c. Tình hình trích lập dự phòng 

Bảng 2.11. Tỷ lệ trích lập dự phòng bồi thường BHXCG so với tổng số 

tiền bồi thường của PJICO Gia Lai giai ñoạn 2012 – 2012 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Trích lập dự phòng bồi thường (1) 

(triệu ñồng) 
612 758 990 

Số tiền bồi thường (2) 

( triệu ñồng) 
3,728 4,867 7,006 

Tỷ lệ (1)/(2)  (%) 16,42 15,57 14,13 

(Nguồn: Phòng kiểm soát nội bộ) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy mặc dù số tiền trích lập dự phòng 

bồi thường hàng năm về tuyệt ñối tăng nhưng tỷ lệ của nó so với số 

tiền bồi thường lại không tăng với tốc ñộ tương ứng.  
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2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG 

HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI TẠI 

PJICO GIA LAI 

2.3.1. Phân quyền trong quản trị rủi ro tại PJICO Gia Lai 

a. Cơ cấu tổ chức hoạt ñộng kinh doanh 

b. Cơ chế quản lý và trách nhiệm của các cấp trong việc 

quản trị rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới 

c. Nguyên tắc cấp bảo hiểm, giám ñịnh và bồi thường 

2.3.2. Thực trạng công tác nhận diện rủi ro trong kinh 

doanh bảo hiểm xe cơ giới tại công ty 

PJICO Gia Lai chưa xem xét, thống kê ñược tất cả các nguồn 

rủi ro ñã và ñang xảy ra cũng như dự báo những rủi ro mới có thể 

xuất hiện. Hiện tại, công ty nhận dạng rủi ro trong kinh doanh 

BHXCG chủ yếu ñược thực hiện thông qua các công tác:  

� Tiếp xúc, trao ñổi với khách hàng  

� Phân tích hồ sơ ñề nghị cấp bảo hiểm 

2.3.3. Thực trạng ño lường rủi ro trong kinh doanh 

Công ty chưa có công cụ ño lường chi tiết từng loại rủi ro 

trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm chỉ ño lường chung chung dựa 

vào cảm tính của CBBH, từ ñó gây khó khăn cho việc ra quyết ñịnh 

cấp bảo hiểm và nhận biết rủi ro.  

2.3.4. Kiểm soát rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo 

hiểm xe cơ giới 

a. Kiểm soát rủi ro thông qua các chính sách kinh doanh 

ðịnh hướng cho hoạt ñộng: Trên cơ sở ñịnh hướng chính sách 

cho hoạt ñộng kinh doanh của Tổng công ty cùng với việc phân tích 

môi trường kinh doanh và năng lực tài chính, PJICO Gia Lai ñiều 

chỉnh hoạt ñộng theo các tiêu chí: Chỉ tiêu kiểm soát tăng trưởng, tỷ 
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lệ phí và hoa hồng ñại lý, tỷ lệ bồi thường, chế tài trong bảo hiểm.  

b. Kiểm soát rủi ro thông qua các quy trình khai thác, giám 

ñịnh và bồi thường. 

� Quy trình khai thác  

� Quy trình giám ñịnh 

� Quy trình bồi thường 

Những mặt còn hạn chế của các quy trình trong hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm. 

Quy trình còn ñơn giản, tạo nhiều khe hở cho cán bộ nhân viên 

cũng như khách hàng lợi dụng.  

Chưa tách bạch giữa chức năng quản trị rủi ro và chức năng 

kinh doanh. 

Thực tế qua công tác thanh tra, kiểm tra, Kiểm soát nội bộ của 

công ty ñã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình khai thác, giám 

ñịnh và bồi thường  

c. Kiểm soát các nguồn gây rủi ro 

- ðối với rủi ro từ khách hàng 

Nhân viên khai thác bảo hiểm thu thập các thông tin về khách 

hàng và ñối tượng bảo hiểm 

ðối với các trường hợp vi phạm của khách hàng như nợ phí, 

thực hiện các hành vi trục lợi thì công ty căn cứ vào báo cáo kết quả 

kiểm tra, giám ñình mà xử lý tùy theo mức ñộ 

- ðối với nguồn rủi ro từ nhân viên 

Công ty thực hiện tuyển dụng nhân viên theo quy ñịnh của 

PJICO Gia Lai.  

ðội ngũ cán bộ bảo hiểm có tuổi ñời trẻ, kinh nghiệm thực tế 

còn thiếu cho nên không thể  nắm bắt toàn bộ nghiệp vụ bảo hiểm ñể 

phát hiện các hình thức trục lợi một cách ñầy ñủ.  
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d. Các biện pháp giảm thiểu tổn thất: 

- Phân tán rủi ro: 

ðối với các hợp ñồng có giá trị bảo hiểm lớn công ty thường 

áp dụng phương thức ñồng bảo hiểm 

Ngoài ra, công ty hiện ñang thực hiện ña dạng hóa các phẩm 

bảo hiểm khác nhau  

Phát hiện và xử lý bảo hiểm của khách hàng có vấn ñề 

2.3.5. Tài trợ rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm 

xe cơ giới 

- Tài trợ rủi ro bằng nguồn dự phòng rủi ro  

PJICO Gia Lai trích lập dự phòng bồi thường 10% doanh thu 

phí bảo hiểm mỗi hợp ñồng, cộng thêm quỹ dự phòng nghiệp vụ 

chung của cả công ty  

- Tài trợ rủi ro bằng hình thức tái bảo hiểm 

ðối với các hợp ñồng bảo hiểm có giá trị cao thì công ty áp 

dụng hình thức tái bảo hiểm. 

- Tài trợ bằng nguồn thanh lý tài sản thu hồi sau trong sự kiện 

bảo hiểm 

2.3.6. Những nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro trong hoạt 

ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới thời gian  vừa qua  

a. Nguyên nhân rủi ro xuất phát từ môi trường kinh doanh 

- Nhóm rủi ro xuất phát từ môi trường kinh tế 

- Nhóm rủi ro xuất phát từ môi trường pháp lý 

- Nhóm rủi ro xuất phát từ môi trường công nghệ 

b. Nguyên nhân rủi ro từ phía khách hàng mua bảo hiểm 

- Một số khách hàng mua bảo hiểm chỉ ñể ñối phó với việc lưu 

thông và ñăng kiểm xe cơ giới 

- Ý thức của người tham gia giao thông chưa cao 

- Người tham gia bảo hiểm không ý thức ñược trách nhiệm ñạo 
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ñức và pháp lý của mình nên ñã cố tình thực hiện các hành vi trục lợi  

c. Nguyên nhân rủi ro xuất phát từ phía PJICO Gia Lai  

- Nhóm rủi ro xuất phát từ quy trình khai thác 

- Nhóm rủi ro xuất phát từ công tác giám ñịnh tổn thất 

- Nhóm rủi ro do xuất phát từ công tác bồi thường 

- Nhóm rủi ro xuất phát từ nguồn nhân lực của công ty 

2.3.7. ðánh giá công tác quản trị rủi ro trong hoạt ñộng 

kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO Gia Lai 

� Những kết quả ñạt ñược 

- Quy ñịnh rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 

- ðã xây dựng ñược một hệ thống quy trình trong  kinh doanh 

bảo hiểm tương ñối ñầy ñủ và hiệu quả.  

- Duy trì  ñược lượng khác hàng ổn ñịnh  

- Nhận diện ñược những dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro của sự 

kiện bảo hiểm có vấn ñề ñể có những biện pháp ñối phó kịp thời.  

- Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo ñúng quy ñịnh của 

Tổng công ty  

- Doanh thu tăng trưởng qua các năm  

� Những mặt còn hạn chế  

- Công ty hiện chưa có hệ thống ño lường, ñánh giá mức ñộ rủi 

ro một cách ñịnh lượng  

- Việc ñịnh phí cấp ñơn bảo hiểm còn sơ sài, mang tính hình 

thức, chưa ñầy ñủ 

- Công tác kiểm soát nội bộ chỉ mới dừng lại ở mức ñộ là phát 

hiện, xử lý vụ việc khi xảy ra rủi ro;  

- Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế 

- Công tác khai thác, giám ñịnh bồi thường còn nhiều vi phạm 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO 

TRONG HOẠT ðỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM XE  

CƠ GIỚI TẠI PJICO GIA LAI 

3.1. ðỊNH HƯỚNG HOẠT ðỘNG KINH DOANH VÀ MỤC 

TIÊU QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM 

XE CƠ GIỚI TẠI PJICO GIA LAI GIAI ðOẠN 2015 - 2020 

� ðịnh hướng chung 

� ðịnh hướng phát triển kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới 

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ðỂ HOÀN THIỆN QUY 

TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH BẢO 

HIỂM XE CƠ GIỚI TẠI PJICO GIA LAI 

3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro 

Nhận dạng rủi ro là một quá trình liên tục và thường xuyên vì 

nguy cơ rủi ro luôn thay ñổi. Nên kết hợp nhiều phương pháp ñể 

nhận dạng mọi rủi ro tiềm năng của công ty 

a. Phương pháp chuyên gia 

- Tiếp xúc với nội bộ khách hàng 

- Tiếp xúc với chính quyền ñịa phương 

- Tiếp xúc với các chuyên gia 

b. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các rủi ro trong kinh 

doanh bảo hiểm xe cơ giới  

Thành lập tổ nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình thị 

trường bảo hiểm nòng cốt là CBBH của công ty 

� Một số dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt ñộng 

kinh doanh BHXCG tại công ty 

- Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía khách hàng   

+ Chậm thanh toán phí hoặc trì hoãn , chay ì trong việc thanh 
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toán phí bảo hiểm  

+ Khách hàng ñề nghị cấp bảo hiểm với mức phí cao hơn 

nhằm mục ñích ñược bồi thường lớn 

+ Khách hàng thường xuyên xảy ra sự kiện bảo hiểm, lập hồ 

sơ khiếu nại nhiều lần 

+ Số tai nạn ngày càng tăng và nguyên nhân giống nhau 

+ Hiện trường tai nạn có dấu hiệu giả tạo 

+ Không thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh, vi phạm pháp luật 

trong quá trình tham gia giao thông 

- Nhóm dấu hiệu xuất phát từ phía công ty 

+ Sự ñánh giá và phân loại không chính xác về mức ñộ rủi ro 

của khách hàng và ñồi tượng bảo hiểm  

+ Cấp bảo hiểm dựa trên các cam kết không chắc chắn và 

thiếu tính bảo ñảm.  

+ Cấp bảo hiểm cho một số ñối tượng nằm ngoài phạm vi ñịa 

lý hoạt ñộng của công ty. 

+ Soạn thảo các ñiều kiện ràng buộc trong hợp ñồng bảo hiểm 

không rõ ràng  

+ Khai thác và cấp bảo hiểm mức phí lớn cho các khách hàng 

không thuộc phân ñoạn thị trường tối ưu của công ty 

+ Hồ sơ bồi thường không ñầy ñủ 

+ Chưa nhạy cảm với sự thay ñổi các ñiều kiện môi trường 

kinh tế - xã hội, ñiều kiện giao thông…  

c. Dùng bảng Pareto ñể nhận dạng rủi ro 

Dùng bảng Pareto ñể nhận dạng những nguyên nhân nào trọng 

yếu gây ra rủi ro tại PJICO Gia Lai. Bằng phương pháp phân tích số 

liệu trong quá khứ trong 3 năm từ năm 2012 ñến năm 2014 và lấy số 

liệu bồi thường trong chương 2 ñể phân tích nguyên nhân gây ra rủi ro. 
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Ta phân tích các nguyên nhân gây ra rủi ro thành 10 nhóm 

nguyên nhân rủi ro với bình quân số tiền bồi thường trong 3 năm ñể 

ñảm bảo ñộ chính xác. Sau ñó xếp các loại nguyên nhân theo tỷ lệ 

bồi thường giảm dần. 

d. Phương pháp liệt kê 

Dựa vào môi trường kinh doanh trên ñịa bàn Tỉnh Gia Lai và 

ñiều kiện thực tế tại PJICO Gia Lai, công ty có thể xây dựng các 

bảng liệt kê các nguồn rủi ro ñể qua ñó nhận diện nguy cơ rủi ro ñể 

có biện pháp ñiều chỉnh kịp thời. 

3.2.2 Hoàn thiện công tác ño lường rủi ro 

Căn cứ bảng số liệu 3.1 ñể vẽ ñồ thị Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 ðồ thị Pareto 

Thông qua phân tích ñồ thị Pareto ta có thể kết luận ñược 

những yếu tố gây ra rủi ro tại PJICO Gia Lai có mức từ cao ñến thấp 

như sau: Ý thức tham gia giao thông; nguyên nhân chủ quan từ ñại lý 
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khai thác bảo hiểm; Năng lực ñiều khiển phương tiện giao thông; 

Nguyên nhân chủ quan từ CBBH; Năng lực quản trị của công ty; Hạ 

tầng giao thông, năng lực quản lý của khách hàng yếu kém; Khách 

hàng cố tình lừa ñảo trục lợi; Thiên tai, tai nạn bất ngờ; Cơ chế chính 

sách.  

Trong số 10 nhóm rủi ro trên thì cần có các biện pháp phòng 

ngừa rủi ro hợp lý. Tuy nhiên trong ñó cần tập trung vào 05 nhóm rủi 

ro ñầu tiên theo thứ tự trên. Vì 20% dạng rủi ro này gây ra 80% hậu 

quả. Trong mỗi nhóm rủi ro có mức ñộ ảnh hưởng khác nhau, do vậy 

cần sử dụng các công cụ khác nhau ñể phòng ngừa rủi ro phù hợp.  

3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro 

a. Xây dựng bộ phận quản lý rủi ro 

b. Xây dựng môi trường quản trị rủi ro trong hoạt ñộng kinh 

doanh bảo hiểm xe cơ giới 

� ðịnh kỳ xem xét lại các chính sách quản trị rủi ro  

� Hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị rủi ro  

c. Nâng cao chất lượng khai thác và cấp ñơn bảo hiểm 

d. Nâng cao chất lượng giám ñịnh và bồi thường 

Công ty cần tách bạch công việc liên quan ñến khai thác -  

giám ñinh - bồi thường ñể ñảm bảo tính ñộc lập trong từng khâu qua 

ñó thực hiện kiểm soát, giám sát chéo nhằm giảm thiểu rủi ro.  

e. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

� Nâng cao năng lực quản trị của ban ñiều hành 

� Nâng cao chất lượng cán bộ bảo hiểm và ñại lý khai thác 

� Tăng cường hiệu quả hoạt ñộng kiểm tra kiểm soát nội bộ 

f. Tăng cường khả năng nhận biết, ngăn chặn và phòng 

ngừa trục lợi bảo hiểm 

Xây dựng quan hệ tốt với cơ quan chức năng có liên quan  
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Công ty cần cử nhân viên tham gia các buổi ñào tạo chuyên ñề 

về kỹ năng nhận biết giấy tờ giả mạo  

Khi phát hiện ra khách hàng có dấu hiệu của hành vi trục lợi 

ñem ñến hậu quả tổn thất lớn cho công ty cần dứt khoát thực hiện 

việc chấm dứt hợp ñồng bảo hiểm và hoàn trả lại phần phí trong thời 

gian còn lại cho khách hàng theo ðiều 23 của Luật kinh doanh bảo 

hiểm. 

g. Ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất  

- Cần phải nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân  

- Cùng với các công ty bảo hiểm khác và ngành giao thông 

công chính, các ban ngành có liên quan ñể nâng cấp cơ sở hạ tầng 

giao thông 

- Nhắc nhở chủ xe chú ý khi ñiều khiển phương tiện của mình. 

- Hơn nữa trước khi cấp bảo hiểm, công ty nên cùng với chủ 

xe kiểm tra những tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn tham gia giao thông 

của chiếc xe.  

- Mở sổ theo dõi khách hàng  

- Áp dụng mức khấu trừ nhằm gắn một phần trách nhiệm của 

khách hàng  

h. Chuyển giao rủi ro  

Chuyển giao rủi ro là chuyển cho một ñối tượng khác gánh 

chịu toàn bộ hay một phần tổn thất xảy ra.  

Phương thức ñồng bảo hiểm ñược áp dụng cho một số trường 

hợp và phương thức này cũng tạo ñiều kiện cho các doanh chia sẻ thị 

trường bảo hiểm và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 

i. Chấp nhận rủi ro  

Công ty chấp nhận “sống chung” với rủi ro trong trường hợp 

chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn (lớn hơn chi phí 
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khắc phục tác hại), hoặc tác hại rủi ro nếu xảy ra là nhỏ hay cực kỳ 

thấp  

3.2.4. Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro 

a. Quỹ dự phòng rủi ro  

Thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy ñịnh của Tổng 

công ty.  

Cần lưu ý vấn ñề trích lập quỹ dữ phòng rủi ro phải ñược thực 

hiện một các nghiêm túc, có sự ñánh giá theo từng thời ñiểm mà 

phân bổ cho thích hợp.  

b. Tái bảo hiểm 

Tái bảo hiểm là một loại nghiệp vụ mà Nhà bảo hiểm sử dụng 

ñể chuyển một phần trách nhiệm ñã chấp nhận với Người ñược bảo 

hiểm cho Nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho Nhà bảo 

hiểm ñó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp ñồng tái bảo 

hiểm. 

c. Nâng cao năng lực tài chính của PJICO Gia Lai 

PJICO Gia Lai cần ñịnh hướng hoạt ñộng kinh doanh theo tầm 

nhìn và chiến lược của PJICO.  

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

3.3.1. ðối với Nhà Nước và các cơ quan quản lý, ñiều hành 

3.3.2. ðối với Tổng công ty bảo hiểm PJICO 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở thực trạng hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ tại 

công ty bảo hiểm PJICO Gia Lai trong thời gian vừa qua, trong 

chương 3 tác giả ñã  ñưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng 

quản trị rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới; ñề xuất thành 

lập bộ phận nguyên cứu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… góp 

phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại PJICO Gia Lai. ðồng thời 

cũng kiến nghị Nhà Nước một số vấn ñề ñể tạo lập một môi trường 

kinh doanh và quản trị rủi ro có hiệu quả, phát triển một hệ thống tài 

chính ổn ñịnh và bền vững. 
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KẾT LUẬN 

Trong hoạt ñộng kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm luôn 

luôn ñối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau. Xu hướng cạnh tranh, 

minh bạch hoá thông tin sẽ tiếp tục phát triển với tốc ñộ nhanh ñòi 

hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm cải tiến cách thức quản lý, nâng cao 

chất lượng hoạt ñộng. Trong ñó, quản lý rủi ro tốt là một trong những 

ñiều kiện quan trọng ñể nâng cao chất lượng hoạt ñộng của doanh 

nghiệp bảo hiểm. 

Luận văn này ñã trình bày ñược cơ sở lý luận quản trị rủi ro 

trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, thực trạng công tác quản trị 

rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO Gia 

Lai thời gian vừa qua. Từ ñó, ñã ñưa ra giải pháp và một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh 

bảo hiểm xe cơ giới tại PJICO Gia Lai trong thời gian tới. 

 

 
 

  

 


