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Tóm tắt:

Thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng ở VN gần đây có sự chuyển biến tích 
cực với xu hướng mới khi các ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ phân 
phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance). Việc hiểu sâu sắc về 

thực trạng về hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng là rất cần 
thiết trong việc đưa ra các chiến lược hợp lý. Các phương pháp chủ yếu đã được áp dụng 
nhằm đem lại hiệu quả cho nghiên cứu là phương pháp định tính, phương pháp thống kê 
từ 54 mẫu khảo sát thực tế, trong đó tiến hành tập trung trao đổi với 4 chuyên gia đầu 
ngành. Qua quá trình nghiên cứu về thực trạng hoạt động Bancassurance ở VN, có thể 
nhận thấy việc đưa ra những đề xuất giải pháp chiến lược là hết sức cần thiết trong việc 
củng cố phát triển Bancassurance ở các ngân hàng thương mại trên TP.HCM nói riêng 
và ở VN nói chung. Các giải pháp được đề xuất bao gồm: Củng cố mô hình liên kết giữa 
ngân hàng và công ty bảo hiểm bảo hiểm, Đa dạng hoá kênh phân phối, Phát triển đa 
dạng hoá các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và Tăng cường chất lượng nhân sự.

Từ khoá: Bancassurance, mô hình liên kết, đa dạng hóa kênh phân phối.

Abstract:
The banking and financial services market in Vietnam has recently had a positive 

change with a new trend when banks boosted the development of insurance distribution 
services through the banking channel (Bancassurance). An in-depth understanding of 
the current status of insurance product distribution via banking channels is essential 
in devising appropriate strategies. The main methods that have been applied in order 
to bring efficiency to the research are qualitative methods, statistical methods from 54 
actual survey samples, in which focus on exchange with 4 leading experts. Through 
the research process on the current status of Bancassurance activities in Vietnam, it 
can be seen that proposing strategic solutions is very necessary in strengthening the 
development of Bancassurance in commercial banks in the city. Ho Chi Minh City in 
particular and in Vietnam in general. The proposed solutions include: Strengthening the 
linkage model between banks and insurance companies, Diversification of distribution 
channels, Development of diversification of life insurance products, and Enhance the 
quality of banca personnel.
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