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Ghi chú:  

- Các khóa học trên cùng được tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Mình. 

           - Bên cạnh các khóa đào tạo cho thị trường, GINET thực hiện các khóa đào tạo riêng cho các     

             công ty có nhu cầu về các chương trình bảo hiểm cụ thể. 



G IỚ I  T H IỆ U
Công ty TNHH GINET Việt Nam là công ty chuyên 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân 

thọ tại Việt Nam. GINET được thành lập và hoạt động 

từ năm 2016 với văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh 

với sự tham gia của cổ đông chiến lược Gale Creek 

(Anh) từ năm 2012. 

Hiện tại GINET đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực 

kinh doanh khác nhau trong thị trường bảo hiểm Việt 

Nam với đội ngũ hơn 50 nhân viên có kinh nghiệm và 

bằng cấp chuyên môn.



GINET cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên ngành và tổ chức hội 

thảo chuyên ngành bảo hiểm, quản trị rủi ro và đầu tư tài chính cho thị trường bảo 

hiểm Việt Nam nói riêng và cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. 

Chương trình được thiết kế khoa học, chặt chẽ, tâp trung vào tính thực tiễn và khả
năng áp dụng cao các kiến thức đào tạo vào thực tế.  

Giáo trình là sự kết hợp giữa môi trường pháp lý, kinh doanh của Việt Nam với các 

kiến thức từ các Học viên bảo hiểm lớn như CII (Anh quốc), ANZIIF (Australia), AOF 

(Việt Nam)..... 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO BẢO HIỂM CỦA GINET



Giảng viên là những chuyên gia, giám đốc, 

CEO có nhiều kinh nghiệm thuộc các công ty 

bảo hiểm lớn, các công ty môi giới, giám 

định để tham gia truyền đạt các kiến thức 

cập nhật và thông lệ thường gặp nhất. 

Ông Trần Minh Tuấn 

Ông Lê Hoài Nam 

Ông Tạ Chiến 

Trần Thị Thúy Vân 

Trần Thị Hoàng Lan 

Võ Kim Phượng 

Ông Lưu Văn Thắng 

Ông Chu Long 

Ông Đoàn Minh Phụng 

Ông Hoàng Mạnh Cừ 

Ông Thái Văn Cách  

HỌC VIÊN 

Các khóa đào tạo của GINET được xây 

dựng bởi các giảng viên giầu kinh 

nghiệm về lý thuyết cũng như thực tế 

làm việc trên thị trường. Các nội dung 

được thiết kế phù hợp với các đối 

tượng: 

Là các cán bộ nghiệp vụ trong các 

Phòng nghiệp vụ kỹ thuật đã có kinh 

nghiệm về bảo hiểm cần nâng cao về 

nghiệp vụ chuyên môn. 

Là những chuyên viên của các công ty 

bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo 

hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, công 

ty giám định và các công ty có liên quan 

khác. 

GIẢNG VIÊN 

Với đối tác đang kết hợp là Học viện tài 

chính - đơn vị đào tạo bảo hiểm hàng 

đầu Việt Nam, các học viên tham gia 

chương trình được cấp Giấy chứng nhận 

hoàn thành khóa học của Học viện tài 

chính. 

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT 



Giới thiệu các Nguyên tắc Bảo hiểm Phi nhân thọ và Sự vận hành của Thị trường Bả 

o hiểm phi nhân thọ. 

Giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ cơ bản: 

- Bảo hiểm Tài sản/Cháy nổ 

- Bảo hiểm xây dựng lắp đặt 

- Bảo hiểm trách nhiệm 

- Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

- Bảo hiểm con người 

- Bảo hiểm xe cơ giới 

Giới thiệu các luật và quy định pháp quy về Bảo hiểm, các ứng dụng trong kinh 

doanh và giải quyết khiếu nại. 

CHƯƠNG TRÌNH 
BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CƠ BẢN 

NỘI DUNG 



Tổng quan bảo hiểm hàng hóa 

- Lịch sử phát triển 

- Các mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế. 

- Các điều khoản bảo hiểm hàng hóa thông dụng và các điều khoản mở rộng. 

- Tính toán tổn thất và phân chia bồi thường, tổn thất chung. 

Giám định rủi ro và giải quyết bồi thường 

- Đặc thù giám định rủi ro bảo hiểm hàng hóa. 

- Các vụ nghiên cứu điển hình (case study). 

- Ứng dụng các điều khoản mở rộng, các lưu ý cần thiết. 

- Quy trình giải quyết bồi thường hàng hóa. 

CHƯƠNG TRÌNH 

BẢO HIỂM HÀNG HÓA 

NỘI DUNG 



Hợp đồng xây dựng tiêu chuẩn quốc tế theo thông lệ được sử dụng. 

Phân tích sâu về mẫu hợp đồng CAR và các điều khoản mở rộng. 

Góc nhìn của các chuyên gia Tái bảo hiểm. 

Giới thiệu một số trường hợp giải quyết bồi thường điển hình và bài học thực tiễn 

liên quan. 

Thị trường bảo hiểm Xây dựng quốc tế, các vấn đề về Tái bảo hiểm xây dựng lắp 

đặt. 

BẢO HIỂM XÂY DỰNG LẮP ĐẶT 

NỘI DUNG 

CHƯƠNG TRÌNH 



Những tổng hợp cơ bản nhất về bảo hiểm tài sản 

Phân tích sâu về mẫu hợp đồng bảo hiểm đặc biệt là các điều khoản mở rộng, so 

sánh giữa 2 mẫu đơn là bảo hiểm mọi rủi ro tái sản và mẫu đơn bảo hiểm cháy & 

các rủi ro đặc biệt. 

Cách thức áp dụng các điều khoản mở rộng vào thực tiễn đối với từng nhóm tài 

sản. 

Đánh giá rủi ro đối với từng loại hình doanh nghiệp cũng như phân tích rõ các 

nguy cơ có thể xảy ra đối với các rủi ro đó để đưa ra được những biện pháp quả 

n lí rủi ro trong các doanh nghiệp thông qua bảo hiểm. 

Các ví dụ điển hình, quy trình  thu xếp và giải quyết bồi thường cũng như những 

bài học kinh nghiệm giải quyết bồi thường từ thực tiễn. 

Lưu ý để thu xếp thành công hợp đồng bảo hiểm qua trung gian bảo hiểm (đơn vị 

tư vấn, môi giới). 

CHƯƠNG TRÌNH 
BẢO HIỂM TÀI SẢN 

NỘI DUNG 



Khái niệm về Tái bảo hiểm, Mối quan hệ Tái bảo hiểm 

Một số lợi ích quan trọng của Tái bảo hiểm 

Các nguyên tắc trong giao dịch Tái bảo hiểm 

Giới thiệu sơ bộ về các phương pháp Tái bảo hiểm: 

Chuyển nhượng Tái bảo hiểm 

Tính toán Lãi gộp và bảng lương liên quan 

Sự vận hành của Tái bảo hiểm tạm thời: 

  + Tái bảo hiểm tạm thời tỷ lệ 

  + Tái bảo hiểm tạm thời vượt mức bồi thường 

  + Phí bảo hiểm và bồi thường 

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

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

Các Case Study điển hình 

CHƯƠNG TRÌNH 
TÁI BẢO HIỂM 

NỘI DUNG 



HÌNH ẢNH 

MỘT SỐ KHÓA HỌC ĐÃ TỔ CHỨC 




	trang bia.pdf
	Lich dao tao 2017.pdf
	Ke hoach dao tao 2017_GINET.pdf

