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 Các cán bộ có nhu cầu trau dồi kiến thức Tái bảo hiểm.

 Ngày 1: Tổng quan về Tái bảo hiểm.

 Một số lợi ích quan trọng của Tái bảo hiểm

- Tái bảo hiểm tạm thời tỷ lệ

- Tái bảo hiểm tạm thời vượt mức bồi thường

 Sự vận hành của hợp đồng Tái bảo hiểm cố định phi tỷ lệ

CHỨNG CHỈ

chính.

19&20, tháng 6, năm 2014 tại Hà Nội

26&27, tháng 6, năm 2014 tại Tp Hồ Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM

Sẽ được cập nhật và thông báo sau

Học phí chương trình là:

3.500.000 vnd/học viên



 Giới thiệu sơ bộ về các phương pháp Tái bảo hiểm

 Sự vận hành của Tái bảo hiểm tạm thời:

 Khái niệm về Tái bảo hiểm

 Mối quan hệ Tái bảo hiểm

 Các nguyên tắc trong giao dịch Tái bảo hiểm

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng

 chỉ hoàn thành khóa học của Học viện Tài

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

 Ngày 2: Chi tiết về các loại hình Tái bảo hiểm

Chuyển nhượng Tái bảo hiểm Tính toán Lãi gộp
         và bảng lương liên quan.

 Các cán bộ quản lý nghiệp vụ và quản lý khai thác bảo hiểm .

- Phí bảo hiểm và bồi thường

 Các cán bộ nhân viên làm việc tại bộ phận Tái bảo hiểm của các

công ty Bảo hiểm và Tái bảo hiểm

NỘI DUNG

Giảm 10% khi đăng ký trước 15/06/2014 hoặc

với nhóm 5 người trở lên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về Tái 
bảo hiểm, Ginet Việt Nam Ltd kết hợp Học viện Tài Chính tổ chức hội 
thảo đào tạo “Chuyên sâu Tái bảo hiểm” nhằm giúp học viên nâng cao 
năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Tái bảo hiểm.

 Sự vận hành của hợp đồng Tái bảo hiểm cố định tỷ lệ.

HỘI THẢO ĐÀO TẠO



GIẢNG VIÊN

Ngày 1

LIÊN HỆ

Anh. Phan Bá Cường
Add:Unit 3A – Tầng 11 – Số 4A – Láng Hạ - Hà Nội.
Tel: (04) 373 67 654 - ext ( 113) / 0988 681 607.
Email: cuongpb@ginet-vn.com

Chị. Lưu Bảo Trâm
Add: Tầng trệt, Tòa nhà 100-102 Điện Biên Phủ,
P.Đa Kao,Quận 1, Tp HCM.
Tel: 0168 205 2575 / (84 8) 3820 3055 - 3820 1394 - ext 2
Email: tramlb@ginet-vn.com

Ông : Đoàn Minh Phụng

Ngày 2

Ông: Trần Minh Tuấn

Giám đốc Ban Tái bảo hiểm Dầu khí – Hàng không & Nghiệp vụ Hỗn hợp

Ông là một người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn 
Bảo hiểm(27 năm) ở nhiều môi trường khác nhau. Với chuyên môn là Tiến sĩ Kinh Tế 
chuyên nghành Bảo hiểm ông đã từng tham gia thiết kế chương trình đào tạo cho dự  
án Trung tâm đào tạo Bảo hiểm Việt Nam, giảng viên cho Dự án ASSUR (dự án đào 
tạo bảo hiểm của Liên đoàn các công ty bảo hiểm Pháp), thiết kế chương trình đào 
tạo và tham gia giảng dạy cho 20 khóa đào tạo chức danh quản lí trong doanh nghiệp 
Bảo hiểm và rất nhiều các dự án khác mà ông đã tham gia thiết kế chương trình và 
giảng dạy.Hiện tại, ông là Cố vấn ban tái cấu trúc doanh nghiệp Bảo hiểm, Trưởng bộ 
môn Bảo hiểm, Khoa Ngân hàng-Bảo hiểm,  Học viện Tài chính.

www.ginet-vn.com / webbaohiem.net / baohiem24h.netwww.ginet-vn.com / webbaohiem.net / baohiem24h.net

Hà Nội Tp Hồ Chí Minh

Học vị: PGS.TS Kinh tế

Ông hiện  là  Giám  đốc  Ban tái  bảo  hiểm Dầu  khí  –  Hàng không  &  Nghiệp  vụ  Hỗn 
hợp  của  Tổng  Công  ty  Cổ  phần  Tái  Bảo  hiểm  Quốc  gia  Việt  Nam.  Ông  Tuấn  có 
nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm ở Việt Nam và là một
trong những thành viên tham gia biên soạn cuốn từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo 
hiểm đầu tiên ở Việt Nam.


