CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CƠ BẢN
Tháng 01 - 2019 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Công ty TNHH GINET Việt Nam

GIỚI THIỆU
GINET được thành lập và hoạt động từ năm 2006 với
văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh với sự tham gia
của cổ đông chiến lược Gale Creek (Anh Quốc).
Hiện tại GINET đang hoạt động trong lĩnh vực Môi giới
bảo hiểm; Đào tạo bảo hiểm và các Hoạt động hỗ trợ
khác cho thị trường bảo hiểm Việt Nam với đội ngũ
hơn 50 nhân viên có kinh nghiệm và bằng cấp chuyên
môn.

HOẠT ĐỘNG
ĐÀO TẠO BẢO HIỂM
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).....

GIẢNG VIÊN
Giảng viên là những chuyên gia đầu ngành có nhiều
kinh nghiệm về lý thuyết và thực tế từ các trường
đại học hàng đầu, 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 trên thị
trường.

HỌC VIÊN
Các nội dung được thiết kế phù hợp với các đối tượng:
Cán bộ kinh doanh, nghiệp vụ, bồi thường, pháp chế, kế toán trong các Phòng nghiệp vụ kỹ thuật
từ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, công ty
giám định.

CHƯƠNG TRÌNH
Cho đến nay GINET đã tổ chức thành công cho hàng
nghìn học viên là cá nhân và từ các công ty hoạt động
trong lĩnh vực bảo hiểm tại thị trường Việt Nam.
Các chương trình phổ biến như:
Chương trình đào tạo bảo hiểm cơ bản.
Chuyến sâu và các loại hình bảo hiểm: Xây
dựng, lắp đặt; Tài sản; Hàng hóa; Trách nhiệm;
Tái bảo hiêm; Gián đoạn kinh doanh...
Các chương trình khác như: Luật kinh doanh
bảo hiểm; Tài chính kế toán trong công ty bảo
hiểm; Kỹ năng bán hàng bảo hiểm.....

CHỨNG CHỈ
GINET đã tổ chức trên 100 khóa học, đào tạo và cấp chứng chỉ của Học viện tài chính cho hàng nghìn
học viên trên toàn quốc.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT
Học viện Tài chính - AOF
GINET hợp tác với Học viện tài chính tổ chức các khóa học đào tạo bảo
hiểm cho học viên.
Các học viên tham gia chương trình được cấp chứng chỉ của Học viện tài
chính.

Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU
GINET hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức các khóa học đào
tạo Diploma bảo hiểm cho học viên.

Học viện Bảo hiểm Tài chính Australia và New Zealand - ANZIIF
GINET đang hợp tác với ANZIIF, đơn vị đào tạo bảo hiểm nổi tiếng của Australia với bề dầy kinh
nghiệm đào tạo bảo hiểm trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cung cấp các chương trình
đào tạo bảo hiểm cho thị trường Việt Nam như: Bảo hiểm phi nhân thọ, Giám định tổn thất, Môi
giới bảo hiểm….từ cấp độ CERTIFICATE đến cấp độ DIPLOMA.

Học viện IMAA - Thụy Sỹ
GINET đang hợp tác với IMAA để đào tạo các chương trình
chuyên sâu cho các doanh nghiệp như ngân hàng, các quỹ đầu
tư, công ty chứng khoán, công ty tài chính... tại Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH
BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CƠ BẢN

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:
Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ đang áp dụng trên thị trường bảo
hiểm Việt Nam.
Hiểu biết về các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, vận dụng và công việc hiện tại của mình.
Cập nhật các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

NỘI DUNG
Thời gian

T4 23/01

Nội dung

Tổng quan - Nguyên tắc cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

T5 24/01

Bảo hiểm Xe cơ giới.
Bảo hiểm Hàng hóa,

T6 25/01

Bảo hiểm Tài sản,
Bảo hiểm Xây dựng,
Bảo hiểm Con người,

T7 26/01

Học viên tự ôn tập, hệ thống hóa kiến thức

CN 27/01

Viết bài thu hoạch về những kiến thức đã học

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Lớp học sẽ diễn ra trong 05 ngày, kết hợp giữa học tập trung có giảng viên đào tạo và tự
học tập của học viên.
Buổi sáng từ 8h - 12h, buổi chiều từ 1.30 - 5h.

CHỨNG CHỈ
Học viên có bài thu hoạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành
Chương trình đào tạo cơ bản về bảo hiểm phi nhân thọ của Học viện tài chính.

HỌC PHÍ
2.500.000 VNĐ/học viên, chưa gồm VAT.
Giảm 10% nếu đăng ký từ 5 học viên trở lên

ĐỊA ĐIỂM
Địa điểm lớp học sẽ được thông báo sau

LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH GINET VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 3A, tầng 11, tòa nhà HAREC, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (+84 24) 37108 8668 / 133
Mobile: (+84) 988 681 607
E-mail: cuongpb@ginet-vn.com

