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AIG đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng của ngành xây dựng tại Việt Nam 
 
Thành ph� H� Chí Minh, ngày 22 tháng 4, 2014 – Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế AIG đã 
sẵn sàng để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới trong ngành xây dựng vì sự tăng trưởng 
kinh tế ở Việt Nam mang lại những dự án xây dựng có quy mô lớn. 
 
Giá trị thị trường của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam được dự kiến sẽ tăng từ 
139,2 nghìn tỷ đồng (7,3 tỷ Đô la Mỹ) từ năm 2010 lên đến 288,1 nghìn tỷ đồng (15,1 tỷ Đô 
la Mỹ) vào năm 2015. 
 
Các chuyên gia quốc tế và khu vực trong ngành xây dựng của AIG đã gặp gỡ với các 
thành viên ngành công nghiệp xây dựng và bảo hiểm trong nước trong hội thảo được tổ 
chức tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu bao quát toàn bộ các sản phẩm và dịch vụ 
của công ty trong ngành xây dựng. 
 
"Việc mở rộng liên tục và tăng trưởng của nền kinh tế và của các dự án xây dựng quy mô 
lớn tại Việt Nam giúp AIG có cơ hội cung cấp cho ngành công nghiệp xây dựng trong nước 
những lợi thế hiện tại rất mạnh của AIG như về nguồn lực và các khả năng trong ngành 
công nghiệp xây dựng," Người đứng đầu bộ phận môi giới và quản lý khách hàng của AIG 
khu vực châu Á, ông Robin Johnson chia sẽ. 
                                                                                                   
"Hội thảo về Dự báo Xây dựng và Quản lý Các Rủi ro trong các Siêu Dự án Xây dựng 
khẳng định cam kết của AIG trong việc đưa ra những cách thức sáng tạo giúp ứng phó với 
các rủi ro xảy ra và sự tăng trưởng của các dự án xây dựng quy mô lớn trong lĩnh vực 
này," Ông Robin Johnson nói thêm. 
 
Hội thảo cũng nhấn mạnh một giải pháp bảo hiểm được thiết kế tốt có thể giải quyết những 
rủi ro phức tạp và những thách thức trong các siêu dự án xây dựng trong thế kỷ 21. 
 
"Với những kinh nghiệm rất lớn trong ngành xây dựng, cùng với các thế mạnh khác trong 
thương mại, chúng tôi giúp khách hàng của chúng tôi quản lý, giảm thiểu và tránh các rủi 
ro," Bà Susan E. Loftus, Giám đốc Điều hành và Tổng Giám đốc công ty bảo hiểm AIG Việt 
Nam phát biểu. 
 
AIG cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng được hỗ trợ bởi đội ngũ thẩm định nhiều kinh 
nghiệm với 38 kỹ sư tập trung vào khu vực châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam. 
 
Chuyên môn cao về kỹ thuật giúp AIG hiểu rõ hơn những rủi ro của một số ngành công 
nghiệp bao gồm Xây dựng, Năng lượng, Bất động sản,và Hàng hải. 
 
AIG được công nhận là tập đoàn dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và về 
khả năng hỗ trợ cả chủ sở hữu và nhà thầu các nhu cầu bảo hiểm. 
 

# # # 
 
AIG (American International Group) hoạt động tại Việt Nam từ năm 2005 và là công ty có 
các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm tai nạn hàng đầu tại thị trường Việt 
Nam hiện nay. AIG duy trì sự hiện diện lớn ở Việt Nam với hơn 180 nhân viên đang làm 
việc tại AIG Việt Nam. 
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AIG là tập đoàn bảo hiểm quốc tế hàng đầu hoạt động trên hơn 130 quốc gia. Các công ty 
thuộc tập đoàn AIG phục vụ các khách hàng thương mại, các tổ chức và cá nhân thông 
qua mạng lưới về bảo hiểm tài sản-tai nạn trên toàn cầu. Các công ty thuộc tập đoàn AIG 
cũng là các nhà cung cấp các sản bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ hưu trí hàng đầu tại Hoa 
Kỳ. Cổ phiếu của AIG được niêm yết trên thị trường chứng khoán New York và thị trường 
chứng khoán Tokyo.  
 
Có thể tìm hiểu thêm thông tin về AIG tại: www.aig.com | YouTube: www.youtube.com/aig  
| Twitter: @AIG_LatestNews | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig 
 
AIG là tên tiếp thị về bảo hiểm tài sản - tai nạn, nhân thọ và hưu trí và các hoạt động bảo 
hiểm phi nhân thọ trên toàn cầu của tập đoàn American International Group. Tất cả các 
sản phẩm và dịch vụ do các công ty con hoặc chi nhánh của tập đoàn American 
International Group viết hoặc cung cấp. Các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không có sẵn 
trong tất cả các phạm vi pháp lý và phạm vi bảo hiểm tùy thuộc vào ngôn ngữ thực tế theo 
quy định. Các sản phẩm không bảo hiểm và các dịch vụ có thể được cung cấp bởi bên thứ 
ba độc lập. Một số bảo hiểm tài sản-tai nạn có thể được cung cấp bởi một công ty bảo 
hiểm phụ. Những công ty bảo hiểm phụ thường không tham gia vào các quỹ bảo lãnh nhà 
nước và do đó người được bảo hiểm không được bảo vệ bởi các quỹ như vậy. 
 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
Lê Thái Hiền 
Công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam 
ĐT: 84-8-3914 0067 
 


