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I. GIỚI THIỆU 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.

BIDV MetLife mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính, bảo 
hiểm và phúc lợi toàn diện, tiên tiến nhất thông qua mạng lưới hơn 1.000 
điểm giao dịch của ngân hàng BIDV trên toàn quốc. Mối quan hệ hợp tác 
này kết hợp và phát huy thế mạnh của các bên - sự am hiểu thị trường nội 
địa của BIDV và sự vững chắc về tài chính cùng kinh nghiệm toàn cầu của 
MetLife - để BIDV MetLife trở thành đơn vị cung cấp bảo hiểm hiện đại và 
đáng tin cậy tại Việt Nam.

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 01 chi nhánh tại 
tầng 10, tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Năm 2020, BIDV MetLife tiếp tục đặt quyền lợi khách hàng là trọng tâm qua 
việc triển khai dự án Serve Happy với mục đích nâng cao chất lượng chăm sóc 
khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đội ngũ kinh doanh trong 
quá trình tác nghiệp. Dự án triển khai từ tháng 9/2020 và đến cuối năm đã 
tự động hóa tin nhắn báo đến khách hàng các giao dịch phát sinh trong quá 
trình quản lý hợp đồng.

Tháng 10/2020, BIDV MetLife đã được vinh danh giải thưởng “Corporate 
Excellence Award” - Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2020 do Enterprise Asia 
-Tổ chức phi chính phủ hàng đầu về Kinh doanh tại Châu Á trao tặng. Chủ đề 
của giải thưởng năm 2020 là “Thúc đẩy phát triển kinh tế vượt qua mọi giới 
hạn và thách thức” trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên 
phạm vi toàn cầu. 

III. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020)
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(Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020)
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