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Chào m�ng
Tr� thành Đ�i lý c�a AIG ngh�a là b�n và AIG có chung m�t m�c tiêu - cung c�p nh�ng gi�i pháp b�o hi�m sáng 
t�o và thích h�p cho khách hàng v�i m�t thái �� công b�ng và minh b�ch; cùng v�i ch�t l��ng ph�c v� �u vi�t 
và d�ch v� gi�i quy�t quy�n l�i b�o hi�m � � ng c�p cao nh�t. T�i AIG, b�n s c�m nh�n ���c s�c m�nh th��ng 
hi�u và s� �a d�ng trong s�n ph�m và d�ch v�. Chúng tôi tin r�ng �ây là y�u t� tiên quy�t cho m�t s� h�p tác b�n 
ch�t, lâu dài và cùng có l�i.

Chúng tôi có th� giúp b�n phát tri�n kinh doanh. T�i AIG, cam k�t này ���c th� hi�n qua s� h�p tác ch�t ch gi�a 
AIG và l�c l��ng Đ�i lý. V�i s� �a d�ng v� d�ch v�, s�n ph�m, tính chuyên nghi�p trong gi�i quy�t b�i th��ng, 
cùng v�i uy tín và s�c m�nh tài chính, chúng ta s cùng nhau h�p tác �� n�m b�t m�i c� h�i kinh doanh. Đ� ��t 
���c m�c �ích này, b�n s ���c �ào t�o chuyên sâu và ���c cung c�p các công c� bán hàng �u vi�t nh�m �áp 
�ng nhu c�u b�o hi�m c�a m�i ��i t��ng khách hàng - cá nhân hay doanh nghi�p. Và h�n th� n�a, chúng tôi 
luôn trân tr�ng và t��ng th��ng cho nh�ng thành t�u kinh doanh c�a b�n.

C�m nang này s gi�i thi�u v�i b�n nh�ng chia s� c�a các Đ�i lý thành công t�i AIG, c�ng nh� cung c�p cho b�n 
m�t cái nhìn s� b� v� s�n ph�m và d�ch v� c�a AIG. Trong m�t th� gi�i liên t�c thay ��i, chúng ta c�n ph�i phát 
huy s�c sáng t�o và kh� n�ng thích nghi v�i m�i hoàn c�nh. Do �ó, chúng tôi trân tr�ng m�i b�n khám phá c� 
h�i làm vi�c v�i V�n phòng qu�n lý và phát tri�n Đ�i lý c�a AIG Vi�t Nam.

Hãy h�p tác cùng AIG �� b�n tr� thành nh�ng Đ�i lý chuyên nghi�p và chúng tôi cam k�t s xây d�ng AIG thành 
n�i mà b�n và khách hàng luôn mu�n ��n.

AIG - Bring on Tomorrow!
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AIG cung c�p cho b�n các 
dòng s�n ph�m và d�ch v� 

thi�t th�c �áp �ng nhu c�u c�a 
m�i ��i t��ng khách hàng; và 
giúp b�n kh ng ��nh th��ng 

hi�u c�a b�n thân.

AIG cung c�p cho b�n các 
ch��ng trình �ào t�o chuyên 

sâu, công c� bán hàng và d�ch 
v� gi�i quy�t quy�n l�i b�o 

hi�m chuyên nghi�p giúp b�n 
d� dàng m� r�ng c�ng nh� 

duy trì m�ng l��i khách hàng.

AIG mang ��n cho b�n nh�ng 
kho�n thu nh�p h�p d�n cùng 

v�i s� t��ng th��ng x�ng 
�áng cho nh�ng thành t�u 

kinh doanh mà b�n ��t ���c.

AIG có th� giúp b�n 
phát tri�n kinh doanh 

nh� th� nào

Trang ch�
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S�n Ph�m
AIG cung c�p m�ng l��i s�n ph�m b�o hi�m cho r�t nhi�u l�nh v�c. 
Đây là c� h�i to l�n �� b�n �áp �ng các nhu c�u �a d�ng c�a khách 
hàng và t�o th� m�nh cho chính mình so v�i ��i th� c�nh tranh.

S�n Ph�m Cho Cá Nhân Và Doanh Nghi�p
Chúng tôi mang l�i cho b�n nh�ng s�n ph�m t�t nh�t �� �áp �ng nhu c�u c�a khách 
hàng và b�o v� nh�ng gì h� coi tr�ng nh�t. Không ch�  cung c�p các s�n ph�m b�o 
hi�m �áp �ng nhu c�u cá nhân nh� B�o Hi�m Xe c� gi�i, B�o hi�m Tai n�n Cá nhân, 
B�o hi�m Du l�ch toàn c�u, B�o hi�m Du h�c và Di chuy�n trong kinh doanh, B�o hi�m 
S�c kh�e, chúng tôi còn cung c�p các s�n ph�m b�o hi�m �áp �ng nhu c�u c�a ch� 
doanh nghi�p nh� các lo�i B�o hi�m Tài s�n, B�o hi�m Hàng hóa V�n chuy�n, các 
lo�i B�o hi�m Trách nhi�m, B�o hi�m N�ng l��ng, B�o hi�m Tín d�ng Th��ng m�i...

C� H�i M�i
Chúng tôi luôn xem xét và phát tri�n h� th�ng s�n ph�m �� có th� �áp �ng ���c nhu 
c�u ngày càng thay ��i c�a khách hàng. Đi�u này s ��m b�o khách hàng ���c b�o 
v� k�p th�i tr��c nh�ng tác ��ng c�a nh�ng nguy c� r�i ro m�i nh�t. Ví d�: nguy c� 
r�i ro c�a các ngành công nghi�p hàng không, d�u khí và l�nh v�c b�o m�t d� li�u.

L�i Th� V�i Khách Hàng Ti�m N�ng
S�n ph�m c�a chúng tôi s giúp b�n thu hút khách hàng ti�m n�ng trong trình bày 
bán hàng v�i nh�ng ph�m vi b�o hi�m mà có th� h� không có v�i các nhà cung c�p 
hi�n t�i, c�p nh�t cho khách hàng nh�ng thông tin m�i v� ph�m vi b�o hi�m. Chi�n 
l��c này có th� t�o d�ng v� trí v�ng ch�c c�a b�n v�i khách hàng ti�m n�ng, không 
ch� trong vai trò nhà cung c�p các s�n ph�m b�o hi�m, mà còn là m�t chuyên gia t� 
v�n �áng tin c�y v� nhu c�u b�o hi�m c�a h�.

C� H�I
M�ng l��i s�n ph�m r�ng l�n s giúp b�n 
�áp �ng ���c nhu c�u �a d�ng c�a 
khách hàng dù là cá nhân hay doanh 
nghi�p.

Trang ch�
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D�ch V�
M�i quan h� ��i tác gi�a AIG 
Vi�t Nam và b�n s phát tri�n 
m�nh m, lâu dài trong quá trình 
chúng tôi giúp b�n ��t ���c m�c 
tiêu kinh doanh.

Phát tri�n Quan h� ��i tác
Chúng tôi xây d�ng m�i quan h� d�a 
trên s� th�u hi�u v� b�n. Chúng tôi 
dành th�i gian �� hi�u doanh nghi�p 
và khách hàng c�a b�n, giúp b�n t�i 
�a hóa c� h�i kinh doanh. Đi�u này 
��m b�o r�ng b�n ��t ���c k�t qu� 
mong mu�n và ti�p t�c phát tri�n.

Qu�n lý Quy trình bán hàng 
Chúng tôi t�p trung vào d�ch v� mà b�n 
và khách hàng c�a b�n c�n trong quy 
trình bán hàng. Các chuyên gia c�a 
chúng tôi cung c�p d�ch v� phù h�p và 
k�p th�i v� vi�c c�p ��n b�o hi�m, tái 
t�c b�o hi�m và yêu c�u b�i th��ng. 
Bên c�nh �ó, Trung tâm d�ch v� khách 
hàng c�a chúng tôi luôn s�n sàng tr� l�i 
các th�c m�c c�a b�n và khách hàng. 

Truy�n Thông
Chúng tôi tin r�ng giao ti�p t�t là n�n t�ng 
c�a m�t m�i quan h� m�nh m. M�c tiêu 
c�a chúng tôi là làm cho m�i thông tin tr� 
nên d� hi�u và h�u ích cho b�n và khách 
hàng. B�t c� khi nào có th�, chúng tôi 
mong mu�n ���c b�n chia s� c�m nh�n, 
suy ngh� v� s�n ph�m và d�ch v� �� chúng 
tôi có th� ti�p t�c làm cho AIG c�a b�n tr� 
nên t�t h�n.

C� H�I
Chúng tôi s giúp b�n, không ch� vì b�n 
�ã ��u t� th�i gian mà còn vì b�n �ã ��u 
t� tâm huy�t.

Trang ch�
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Hu�n Luy�n
Chúng tôi s cung c�p cho b�n ki�n   th�c và s� t� tin trong quá trình 
b�n t� v�n v� s�n ph�m và d�ch v� c�a chúng tôi.

H�c vi�n Đ�i lý
T�i AIG, chúng tôi chia s� ki�n   th�c �� xây d�ng giá tr�. Ch��ng trình hu�n luy�n và 
phát tri�n Đ�i lý c�a chúng tôi ���c xây d�ng t� s� �óng góp c�a nhi�u nghi�p v�: 
S�n ph�m, Bán hàng, Pháp lý, B�i th��ng và Qu�n lý �ào t�o �� �áp �ng nhu c�u 
phát tri�n c�a b�n - cho dù b�n là ng��i m�i hay m�t ��i lý có kinh nghi�m.

Ph��ng pháp Hun luy�n
Chúng tôi s� d�ng các công c� �ào t�o và các ph��ng pháp hu�n luy�n khác nhau 
�� làm phong phú thêm kinh nghi�m h�c t�p c�a b�n. Đào t�o có th� ���c th�c hi�n 
trong l�p h�c, �ào t�o trong th�c t� công vi�c và các ph��ng pháp khác, cho phép 
b�n ���c �ào t�o phù h�p v�i th�i gian c�a b�n và t�c �� c�a riêng b�n.

Chuyên viên Hun luy�n
Th�c hi�n nghi�p v� hu�n luy�n là các chuyên viên giàu kinh nghi�m v� �ào t�o và 
công vi�c kinh doanh. Chúng tôi c�ng t�ng c��ng các ho�t ��ng chia s� kinh nghi�m 
t� các chuyên viên nghi�p v� S�n ph�m, B�i th��ng, Pháp lý v�i các hình th�c trình 
bày, th�o lu�n mang tính ch�t t��ng tác cao.  Chúng tôi c�ng chú tr�ng các ch��ng 
trình hu�n luy�n trong quá trình làm vi�c th�c t� �� thúc ��y t�ng tr��ng kinh doanh.

C� H�I
Ch��ng trình Hu�n luy�n c�a chúng tôi 
xây d�ng n�n t�ng ki�n th�c và suy ngh� 
tích c�c cho b�n, giúp b�n chinh ph�c 
khách hàng.

Trang ch�
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Công C� Bán Hàng
Đ� giúp b�n t� tin và chuyên nghi�p khi gi�i thi�u s�n ph�m và d�ch v� 
v�i khách hàng, chúng tôi cung c�p h� th�ng các công c� bán hàng 
h�u d�ng v�i nhi�u hình th�c phù h�p và thu�n ti�n cho b�n.

Bán hàng và Ti�p th�
Các công c� bán hàng c�a chúng tôi ���c m� r�ng và b�n ��a hóa �� �áp �ng mong 
mu�n c�a b�n. B�n ���c cung c�p ki�n th�c, thông tin v� s�n ph�m, v� các quy trình 
và quy ��nh nghi�p v�, ���c h��ng d�n x� lý nh�ng lý do t� ch�i th��ng g�p t� �ó 
thay ��i nh�n th�c c�a khách hàng v� d�ch v� và s�n ph�m c�a chúng tôi m�t cách 
hi�u qu�.

Giao d�ch tr�c tuy�n
Đón ��u xu th�, chúng tôi �ang ti�p t�c ��u t� vào các công c� bán hàng tr�c tuy�n 
trên kh�p châu Á. M�c tiêu c�a chúng tôi là cung c�p m�t v�n phòng tr�c tuy�n �� 
giúp b�n qu�n lý doanh nghi�p c�a b�n, bên c�nh �ó là m�t lo�t các h� th�ng �� 
giúp ��n gi�n hóa và t�ng t�c �� giao d�ch c�a b�n v�i khách hàng - ti�t ki�m th�i 
gian, ti�t ki�m chi phí và c�i thi�n d�ch v� c�a b�n.

Qu�n lý H� th�ng và C� h�i
Chúng tôi có các công c� �� giúp b�n qu�n lý quy trình bán hàng, nh�c nh� b�n v� 
nh�ng c�t m�c quan tr�ng nh� �óng phí b�o hi�m, gia h�n h�p ��ng. Đ� t�n d�ng 
l�i th� c�a c� h�i kinh doanh, chúng tôi th��ng xuyên ti�n hành nghiên c�u th� tr��ng, 
xác ��nh phân khúc khách hàng m�c tiêu �� giúp b�n có l�i th� trong kinh doanh. 

C� H�I
Công c� bán hàng và s� t�p trung nghiên 
c�u th� tr��ng c�a chúng tôi s giúp b�n 
có l�i th� m�nh m trong kinh doanh.

Trang ch�
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B�i Th��ng
Chúng tôi th�c hi�n cam k�t c�a mình. Cho dù yêu c�u c�a khách hàng 
��n gi�n hay ph�c t�p, chúng tôi ��m b�o th�c hi�n ti�n trình yêu c�u 
b�i th��ng và ���c b�i th��ng c�a khách hàng khi s� ki�n x�y ra 
thu�c ph�m vi b�o hi�m.

Th� m�nh
D�ch v� B�i th��ng là m�t trong nh�ng th� m�nh l�n nh�t c�a chúng tôi. V�i ��i ng� 
gi�i quy�t b�i th��ng chuyên nghi�p, t�n tâm và giàu ki�n th�c, chúng tôi ��m b�o 
r�ng ��n yêu c�u b�i th��ng c�a t�t c� khách hàng ���c gi�i quy�t công b�ng, �úng 
lu�t và trong th�i gian nhanh nh�t. Chúng tôi t�p trung ��u t� cho D�ch v� B�i th��ng 
trên kh�p châu Á �� ��m b�o r�ng khách hàng s nh�n ���c s� h� tr� t� các chuyên 
gia t�t nh�t ��i v�i m�i lo�i hình yêu c�u b�i th��ng.

Đ�i tác và Công ngh�
Chúng tôi hi�u t�m quan tr�ng c�a vi�c b�i th��ng công b�ng và nhanh chóng. 
Chúng tôi gi� s� k�t n�i liên t�c và ��m b�o khách hàng bi�t ���c v� tình tr�ng b�i 
th��ng. Đ�u t� cho công ngh� là gi�i pháp giúp cho ti�n trình b�i th��ng ���c c�p 
nh�t t�t h�n và hi�u qu� h�n, giúp khách hàng hài lòng h�n.

S
c m�nh c	a m�ng l��i toàn c�u
V�i s� h� tr� c�a m�ng l��i toàn c�u, D�ch v� B�i th��ng s� d�ng h� th�ng tiêu chu�n 
qu�c t�, chuyên nghi�p �� khách hàng có th� th�c hi�n ti�n trình yêu c�u b�i th��ng 
và ���c b�i th��ng thu�n l�i nh�t.

� châu Á, chúng tôi th�c hi�n chi tr� B�i th��ng trung bình 2 tri�u USD m�i ngày.

C� H�I
D�ch v� B�i th��ng chuyên nghi�p và hi�u 
qu� s gia t�ng s� hài lòng và g�n k�t c�a 
khách hàng, t� �ó ��m b�o các h�p ��ng 
���c tái t�c.

Trang ch�
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Quy�n L�i Đ�i Lý
Chúng tôi hi�u r�ng vai trò c�a 
b�n r�t quan tr�ng trong ti�n 
trình t� v�n, khai thác h�p ��ng 
và ch�m sóc khách hàng nên 
chúng tôi ��m b�o m�t chính 
sách �u �ãi x�ng �áng �� ghi 
nh�n s� n� l�c c�a b�n.

Hoa h�ng
Hoa h�ng là m�t t� l� ph�n tr�m tính trên 
phí b�o hi�m c�a m�i giao d�ch. Chúng 
tôi ��m b�o ch� �� hoa h�ng t�t nh�t 
theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t.

Quy�n l�i dành cho t� vn b�o 
hi�m c	a AIG Vi�t Nam
• Thu nh�p không gi�i h�n
• Hoa h�ng theo quy ��nh c�a B� Tài Chính
• Ch��ng trình thi �ua h�p d�n
• C� h�i tham d� H�i ngh� Chuyên viên
   TVBH xu�t s�c t�i M� và Châu Âu

* T�t c� các kho�n thanh toán ���c ki�m soát b�i Phòng Pháp ch�, Tuân th� và b� ph�n
  Qu�n lý kinh doanh c�a AIG

C� H�I
Không có gi�i h�n v� thu nh�p mà b�n có 
th� có ���c v�i AIG.

Trang ch�
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Góc Đ�i Lý

“Làm vi�c t�i AIG Vi�t Nam, tôi có c� h�i �� quen 
bi�t và m� r�ng m�i quan h� v�i khách hàng trên 
nhi�u l�nh v�c, tôi còn ���c g�p g� và trao ��i 
nghi�p v� v�i các ��ng nghi�p t�i nhi�u qu�c gia 
thông qua ch��ng trình H�i ngh� Chuyên viên T� 
v�n B�o hi�m xu�t s�c c�a AIG”

Tr�n Th Th� - MSĐL: 268

“AIG Vi�t Nam cho tôi c� h�i m� r�ng t�m nhìn, 
nâng cao ki�n th�c và c�i thi�n k� n�ng làm vi�c 
c�a b�n thân, tôi �ã th�c s� thay ��i.”

Nguy�n Th Ng
c Di�m - MSĐL:1361

“AIG là th��ng hi�u uy tín toàn c�u v�i s�n ph�m 
b�o hi�m �a d�ng và quy trình b�i th��ng nhanh 
chóng, minh b�ch. V�i AIG Vi�t Nam, tôi �ã xây 
d�ng ���c m�t h� th�ng khách hàng l�n và g�n 
k�t v�i ngu�n thu nh�p �n ��nh mà tr��c �ây tôi 
không có ���c.”

Nguy�n Th Lan H�	ng - MSĐL: 83

“Sau 8 n�m làm vi�c cùng AIG, tôi �ã hân h�nh 
ph�c v� r�t nhi�u khách hàng. Đi�u quan tr�ng là 
nh�ng khách hàng này tuy�t ��i g�n k�t v�i AIG vì 
quy�n l�i s�n ph�m, ch�t l��ng ph�c v� và th��ng 
hi�u toàn c�u.”

Bùi Đ�c Trung - MSĐL: 331

Trang ch�



CHÀO M�NG T�M NHÌN S�N PH�M D�CH V� HU�N LUY�N CÔNG C�
BÁN HÀNG

BI TH��NG QUY
N L	I Đ�I LÝ GÓC Đ�I LÝ THÔNG TIN V
 AIG

THÔNG TIN V
 AIG
AIG là t�p �oàn b�o hi�m hàng ��u th� gi�i, ph�c v� h�n 88 tri�u khách hàng t�i h�n 
130 qu�c gia và vùng lãnh th� trên toàn th� gi�i. Đ��c thành l�p t� n�m 1919, AIG 
t� hào cung c�p nh�ng gi�i pháp b�o hi�m cho khách hàng là các doanh nghi�p, t� 
ch�c và cá nhân trên toàn th� gi�i.

V�i ��i ng� h�n 64.000 nhân viên trên toàn th� gi�i, AIG giúp khách hàng trên kh�p 
th� gi�i t� tin qu�n lý r�i ro và ho�ch ��nh t��ng lai.

S� hi�n di�n c�a AIG t�i Vi�t Nam �ánh d�u s� tr� l�i c�a công ty k� t� n�m 1920 
v�i vi�c thành l�p công ty vào n�m 2005, khi AIG ���c c�p gi�y phép ho�t ��ng và  
thành l�p tr� s� t�i Hà N�i và TP. H� Chí Minh.

AIG Vi�t Nam là công ty b�o hi�m phi nhân th� 100% v�n ��u t� c�a M� ��u tiên t�i 
Vi�t Nam. AIG Vi�t Nam ngày càng ���c khách hàng ng��i Vi�t bi�t ��n nhi�u vì 
nh�ng d�ch v� khách hàng chuyên nghi�p và �áng tin c�y c�a công ty. T�i Vi�t Nam, 
chúng tôi có ��i ng� h�n 190 cán b� nhân viên b�o hi�m chuyên môn cao cùng  ��i 
ng� ��i lý chuyên nghi�p và n�ng ��ng. 

AIG Vi�t Nam cung c�p r�t nhi�u các s�n ph�m b�o hi�m cho cá nhân và doanh 
nghi�p t� du l�ch, nhà �, ô tô và tài s�n ��n b�o hi�m tai n�n ph�c t�p và các r�i ro 
khác nhau trong  kinh doanh. Nh�m ��m b�o t�t c� khách hàng có ���c s� b�o v� 
t�i �a, chúng tôi luôn ti�p c�n tích h�p �� qu�n lý r�i ro, liên t�c xem xét, và c�p nh�t 
các s�n ph�m và d�ch v�.

Trang ch�

THÀNH T¢U C£A AIG VI�T NAM

B�ng khen c�a B� tr��ng B� Tài chính trao t�ng v� 
thành tích �óng góp xây d�ng và phát tri�n th� 
tr��ng b�o hi�m Vi�t Nam

Gi�i th��ng "R�ng Vàng" cho s�n ph�m ch�t l��ng 
cao c�a chúng tôi trong ba n�m li�n do Th�i báo 
Kinh t� Vi�t Nam trao t�ng

Gi�i th��ng "Th��ng hi�u Vi�t yêu thích nh�t" 10 
n�m liên ti�p do báo Sài Gòn Gi�i Phóng & £y ban 
Nhân dân Tp. H� Chí Minh trao t�ng

Gi�i th��ng Vàng cho Doanh nghi�p Đ�u t� n��c 
ngoài 2009

Gi�i th��ng Th��ng M�i D�ch V� hàng ��u Vi�t 
Nam n�m 2007 và 2008

Gi�i th��ng Tinh Hoa Vi�t Nam n�m 2007

Gi�i th��ng Qu� C�u Vàng n�m 2007



Công ty TNHH B�o hi�m AIG Vi�t Nam
VP Qu�n lý & Phát tri�n Đ�i lý - CN.TP.HCM
T�ng 2, Tòa nhà Rosana, 60 Nguy�n Đình Chi�u, Qu�n 1, TP.HCM
ĐT: 08 3824 6757 - Fax: 08 3824 6758

VP Qu�n lý & Phát tri�n Đ�i lý - CN.Hà N�i
P.501, T�ng 5, Hà N�i Towers, 49 Hai Bà Tr�ng, Qu�n Hoàn Ki�m, HN
ĐT: 04 3936 1455 - Fax: 04 3936 1456

www.aig.com.vn

AIG là th��ng hi�u toàn c�u c�a ho�t ��ng b�o hi�m tài s�n - trách nhi�m, b�o hi�m nhân th� và h�u trí, và các ho�t ��ng b�o hi�m phi nhân th� c�a t�p �oàn American 
International Group, Inc. Vui lòng truy c�p www.aig.com �� bi�t thêm thông tin chi ti�t. T�t c� các s�n ph�m và d�ch v� ���c th�m ��nh và cung c�p b�i các công ty thành 
viên ho�c công ty liên k�t c�a American International Group, Inc. Chúng tôi cung c�p các d�ch v� và s�n ph�m khác nhau tùy thu�c vào các quy�n tài phán và ph�m vi 
b�o hi�m c�a t�ng ��n c� th�. M�t s� s�n ph�m và d�ch v� khác có th� ���c các bên th� ba ��c l�p cung c�p. Các s�n ph�m b�o hi�m có th� ���c phân ph�i thông qua 
các công ty thành viên, công ty liên k�t ho�c các công ty không cùng t�p �oàn
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