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I. THÔNG TIN CÔNG TY 
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (BIDV MetLife) là liên doanh giữa Công 

ty Bảo hiểm American Life Insurance Company (Thuộc sở hữu của Tập đoàn MetLife), 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), và Tổng Công ty 
Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC), được thành lập theo Giấy Chứng phép số 72/GP/KDBH 
ngày 21 tháng 7 năm 2014 do Bộ Tài Chính cấp.

Theo đuổi chiến lược kinh doanh bền vững với tôn chỉ “Đặt khách hàng làm trọng 
tâm”, BIDV MetLife cung cấp những giải pháp tài chính, bảo vệ và phúc lợi toàn diện 
cùng quy trình dịch vụ luôn được tối ưu, nhanh chóng và mang đến sự tiện lợi nhất 
cho khách hàng. BIDV MetLife sở hữu nền tảng khách hàng vững chắc, cơ hội tiếp cận 
khoảng 11 triệu khách hàng cá nhân, hơn 400.000 khách hàng doanh nghiệp vừa và 
nhỏ thông qua mạng lưới hơn 1.000 điểm giao dịch của ngân hàng BIDV trên toàn quốc. 

Hiện tại, Công ty có Trụ sở chính tại tầng 10, tòa nhà Vincom City Towers, 191 Bà Triệu, 
phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; và 1 chi nhánh tại tầng 4, tòa nhà 24 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

II. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm 2021 là một năm với nhiều thách thức với BIDV MetLife nói riêng và nhiều doanh 

nghiệp nói chung do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 lên kinh tế toàn cầu. Trong bối 
cảnh đó, BIDV MetLife đã nhanh chóng đưa ra các kế hoạch triển khai phù hợp để kịp 
thời thích nghi, nỗ lực vượt thách thức với mục tiêu mang đến sự phục vụ tốt nhất cho 
khách hàng giữa thời điểm khó khăn của dịch bệnh.

Từ 01/05/2021 đến 31/3/2022, BIDV MetLife đã triển khai chương trình “Hỗ trợ tài 
chính Khách hàng trước đại dịch Covid-19” với hai giai đoạn. Kết thúc giai đoạn 2 của 
chương trình, công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng giá trị sau hai đợt triển khai 
là 10 tỷ đồng. 

Tháng 8/2021, BIDV MetLife chính thức triển khai hợp đồng bảo hiểm điện tử GO 
GREEN với mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm trực tuyến nhanh hơn, 
đơn giản hơn trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp và giảm thiểu tác động 
đến môi trường. Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận và tra cứu hợp đồng bảo hiểm 
trong chỉ 1 – 2 ngày làm việc kể từ khi được chấp thuận bảo vệ. Đặc biệt, khách hàng 
hoàn toàn chủ động trong việc cập nhật thông tin cá nhân và gửi yêu cầu giải quyết bồi 
thường trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử dành riêng cho khách hàng của 
BIDV MetLife.

Tháng 10/2021, BIDV MetLife lần thứ hai liên tiếp vinh dự nhận giải thưởng Kinh doanh 
xuất sắc Châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards) - APEA (2020 và 2021), hạng mục Doanh 
nghiệp xuất sắc - “Corporate Excellence Award” do Enterprise Asia trao tặng. BIDV MetLife 
cũng là công ty BHNT duy nhất tại Việt Nam có “công ty mẹ” nằm trong danh sách “Các 
công ty đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới” do Tạp chí Fortune – một trong những tạp chí 
uy tín số một thế giới trong mảng tài chính đa quốc gia bình chọn. 

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
   (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
                                                                  Đơn vị: Đồng

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ BIDV METLIFE 
TRÂN TRỌNG CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Đơn vị: Đồng

IV. Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP


