Cm nang Đi lý - Li th ca AIG

Hãy  AIG giúp bn phát trin kinh doanh
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Chào mng
Tr thành Đi lý ca AIG ngha là bn và AIG có chung mt mc tiêu - cung cp nhng gii pháp bo him sáng
to và thích hp cho khách hàng vi mt thái  công bng và minh bch; cùng vi cht lng phc v u vit
và dch v gii quyt quyn li bo him   ng cp cao nht. Ti AIG, bn s cm nhn c sc mnh thng
hiu và s a dng trong sn phm và dch v. Chúng tôi tin rng ây là yu t tiên quyt cho mt s hp tác bn
cht, lâu dài và cùng có li.
Chúng tôi có th giúp bn phát trin kinh doanh. Ti AIG, cam kt này c th hin qua s hp tác cht ch gia
AIG và lc lng Đi lý. Vi s a dng v dch v, sn phm, tính chuyên nghip trong gii quyt bi thng,
cùng vi uy tín và sc mnh tài chính, chúng ta s cùng nhau hp tác  nm bt mi c hi kinh doanh. Đ t
c mc ích này, bn s c ào to chuyên sâu và c cung cp các công c bán hàng u vit nhm áp
ng nhu cu bo him ca mi  i tng khách hàng - cá nhân hay doanh nghip. Và hn th na, chúng tôi
luôn trân trng và tng thng cho nhng thành tu kinh doanh ca bn.
Cm nang này s gii thiu vi bn nhng chia s ca các Đi lý thành công ti AIG, cng nh cung cp cho bn
mt cái nhìn s b v sn phm và dch v ca AIG. Trong mt th gii liên tc thay i, chúng ta cn phi phát
huy sc sáng to và kh nng thích nghi vi mi hoàn cnh. Do ó, chúng tôi trân trng mi bn khám phá c
hi làm vic vi Vn phòng qun lý và phát trin Đi lý ca AIG Vit Nam.
Hãy hp tác cùng AIG  bn tr thành nhng Đi lý chuyên nghip và chúng tôi cam kt s xây dng AIG thành
ni mà bn và khách hàng luôn mu n n.
AIG - Bring on Tomorrow!
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THÔNG TIN V AIG

AIG có th giúp bn
phát trin kinh doanh
nh th nào

AIG cung cp cho bn các
dòng sn phm và dch v
thit thc áp ng nhu cu ca
mi  i tng khách hàng; và
giúp bn kh ng nh thng
hiu ca bn thân.

Trang ch

AIG cung cp cho bn các
chng trình ào to chuyên
sâu, công c bán hàng và dch
v gii quyt quyn li bo
him chuyên nghip giúp bn
d dàng m rng cng nh
duy trì mng li khách hàng.

AIG mang n cho bn nhng
khon thu nhp hp dn cùng
vi s tng thng xng
áng cho nhng thành tu
kinh doanh mà bn t c.
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Sn Phm
AIG cung cp mng li sn phm bo him cho rt nhiu lnh vc.
Đây là c hi to ln  bn áp ng các nhu cu a dng ca khách
hàng và to th mnh cho chính mình so vi  i th cnh tranh.
Sn Phm Cho Cá Nhân Và Doanh Nghip
Chúng tôi mang li cho bn nhng sn phm t t nht  áp ng nhu cu ca khách
hàng và bo v nhng gì h coi trng nht. Không ch cung cp các sn phm bo
him áp ng nhu cu cá nhân nh Bo Him Xe c gii, Bo him Tai nn Cá nhân,
Bo him Du lch toàn cu, Bo him Du hc và Di chuyn trong kinh doanh, Bo him
Sc khe, chúng tôi còn cung cp các sn phm bo him áp ng nhu cu ca ch
doanh nghip nh các loi Bo him Tài sn, Bo him Hàng hóa Vn chuyn, các
loi Bo him Trách nhim, Bo him Nng lng, Bo him Tín dng Thng mi...
C Hi Mi
Chúng tôi luôn xem xét và phát trin h th ng sn phm  có th áp ng c nhu
cu ngày càng thay i ca khách hàng. Điu này s m bo khách hàng c bo
v kp thi trc nhng tác ng ca nhng nguy c ri ro mi nht. Ví d: nguy c
ri ro ca các ngành công nghip hàng không, du khí và lnh vc bo mt d liu.
Li Th Vi Khách Hàng Tim Nng
Sn phm ca chúng tôi s giúp bn thu hút khách hàng tim nng trong trình bày
bán hàng vi nhng phm vi bo him mà có th h không có vi các nhà cung cp
hin ti, cp nht cho khách hàng nhng thông tin mi v phm vi bo him. Chin
lc này có th to dng v trí vng chc ca bn vi khách hàng tim nng, không
ch trong vai trò nhà cung cp các sn phm bo him, mà còn là mt chuyên gia t
vn áng tin cy v nhu cu bo him ca h.
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C HI
Mng li sn phm rng ln s giúp bn
áp ng c nhu cu a dng ca
khách hàng dù là cá nhân hay doanh
nghip.
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Dch V
M i quan h  i tác gia AIG
Vit Nam và bn s phát trin
mnh m, lâu dài trong quá trình
chúng tôi giúp bn t c mc
tiêu kinh doanh.
Phát trin Quan h i tác
Chúng tôi xây dng m i quan h da
trên s thu hiu v bn. Chúng tôi
dành thi gian  hiu doanh nghip
và khách hàng ca bn, giúp bn t i
a hóa c hi kinh doanh. Điu này
m bo rng bn t c kt qu
mong mu n và tip tc phát trin.
Qun lý Quy trình bán hàng
Chúng tôi tp trung vào dch v mà bn
và khách hàng ca bn cn trong quy
trình bán hàng. Các chuyên gia ca
chúng tôi cung cp dch v phù hp và
kp thi v vic cp n bo him, tái
tc bo him và yêu cu bi thng.
Bên cnh ó, Trung tâm dch v khách
hàng ca chúng tôi luôn sn sàng tr li
các thc mc ca bn và khách hàng.

Trang ch

Truyn Thông
Chúng tôi tin rng giao tip t t là nn tng
ca mt m i quan h mnh m. Mc tiêu
ca chúng tôi là làm cho mi thông tin tr
nên d hiu và hu ích cho bn và khách
hàng. Bt c khi nào có th, chúng tôi
mong mu n c bn chia s cm nhn,
suy ngh v sn phm và dch v  chúng
tôi có th tip tc làm cho AIG ca bn tr
nên t t hn.

C HI
Chúng tôi s giúp bn, không ch vì bn
ã u t thi gian mà còn vì bn ã u
t tâm huyt.
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Hun Luyn
Chúng tôi s cung cp cho bn kin thc và s t tin trong quá trình
bn t vn v sn phm và dch v ca chúng tôi.
Hc vin Đi lý
Ti AIG, chúng tôi chia s kin thc  xây dng giá tr. Chng trình hun luyn và
phát trin Đi lý ca chúng tôi c xây dng t s óng góp ca nhiu nghip v:
Sn phm, Bán hàng, Pháp lý, Bi thng và Qun lý ào to  áp ng nhu cu
phát trin ca bn - cho dù bn là ngi mi hay mt i lý có kinh nghim.
Phng pháp Hu n luyn
Chúng tôi s dng các công c ào to và các phng pháp hun luyn khác nhau
 làm phong phú thêm kinh nghim hc tp ca bn. Đào to có th c thc hin
trong lp hc, ào to trong thc t công vic và các phng pháp khác, cho phép
bn c ào to phù hp vi thi gian ca bn và t c  ca riêng bn.
Chuyên viên Hu n luyn
Thc hin nghip v hun luyn là các chuyên viên giàu kinh nghim v ào to và
công vic kinh doanh. Chúng tôi cng tng cng các hot ng chia s kinh nghim
t các chuyên viên nghip v Sn phm, Bi thng, Pháp lý vi các hình thc trình
bày, tho lun mang tính cht tng tác cao. Chúng tôi cng chú trng các chng
trình hun luyn trong quá trình làm vic thc t  thúc y tng trng kinh doanh.
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C HI
Chng trình Hun luyn ca chúng tôi
xây dng nn tng kin thc và suy ngh
tích cc cho bn, giúp bn chinh phc
khách hàng.
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Công C Bán Hàng
Đ giúp bn t tin và chuyên nghip khi gii thiu sn phm và dch v
vi khách hàng, chúng tôi cung cp h th ng các công c bán hàng
hu dng vi nhiu hình thc phù hp và thun tin cho bn.
Bán hàng và Tip th
Các công c bán hàng ca chúng tôi c m rng và bn a hóa  áp ng mong
mu n ca bn. Bn c cung cp kin thc, thông tin v sn phm, v các quy trình
và quy nh nghip v, c hng dn x lý nhng lý do t ch i thng gp t ó
thay i nhn thc ca khách hàng v dch v và sn phm ca chúng tôi mt cách
hiu qu.
Giao d ch tr c tuyn
Đón u xu th, chúng tôi ang tip tc u t vào các công c bán hàng trc tuyn
trên khp châu Á. Mc tiêu ca chúng tôi là cung cp mt vn phòng trc tuyn 
giúp bn qun lý doanh nghip ca bn, bên cnh ó là mt lot các h th ng 
giúp n gin hóa và tng t c  giao dch ca bn vi khách hàng - tit kim thi
gian, tit kim chi phí và ci thin dch v ca bn.
Qun lý H thng và C hi
Chúng tôi có các công c  giúp bn qun lý quy trình bán hàng, nhc nh bn v
nhng ct m c quan trng nh óng phí bo him, gia hn hp ng. Đ tn dng
li th ca c hi kinh doanh, chúng tôi thng xuyên tin hành nghiên cu th trng,
xác nh phân khúc khách hàng mc tiêu  giúp bn có li th trong kinh doanh.
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C HI
Công c bán hàng và s tp trung nghiên
cu th trng ca chúng tôi s giúp bn
có li th mnh m trong kinh doanh.
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Bi Thng
Chúng tôi thc hin cam kt ca mình. Cho dù yêu cu ca khách hàng
n gin hay phc tp, chúng tôi m bo thc hin tin trình yêu cu
bi thng và c bi thng ca khách hàng khi s kin xy ra
thuc phm vi bo him.
Th mnh
Dch v Bi thng là mt trong nhng th mnh ln nht ca chúng tôi. Vi i ng
gii quyt bi thng chuyên nghip, tn tâm và giàu kin thc, chúng tôi m bo
rng n yêu cu bi thng ca tt c khách hàng c gii quyt công bng, úng
lut và trong thi gian nhanh nht. Chúng tôi tp trung u t cho Dch v Bi thng
trên khp châu Á  m bo rng khách hàng s nhn c s h tr t các chuyên
gia t t nht  i vi mi loi hình yêu cu bi thng.
Đi tác và Công ngh
Chúng tôi hiu tm quan trng ca vic bi thng công bng và nhanh chóng.
Chúng tôi gi s kt n i liên tc và m bo khách hàng bit c v tình trng bi
thng. Đu t cho công ngh là gii pháp giúp cho tin trình bi thng c cp
nht t t hn và hiu qu hn, giúp khách hàng hài lòng hn.
S c mnh c a mng li toàn cu
Vi s h tr ca mng li toàn cu, Dch v Bi thng s dng h th ng tiêu chun
qu c t, chuyên nghip  khách hàng có th thc hin tin trình yêu cu bi thng
và c bi thng thun li nht.
 châu Á, chúng tôi thc hin chi tr Bi thng trung bình 2 triu USD mi ngày.
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C HI
Dch v Bi thng chuyên nghip và hiu
qu s gia tng s hài lòng và gn kt ca
khách hàng, t ó m bo các hp ng
c tái tc.
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Quyn Li Đi Lý
Chúng tôi hiu rng vai trò ca
bn rt quan trng trong tin
trình t vn, khai thác hp ng
và chm sóc khách hàng nên
chúng tôi m bo mt chính
sách u ãi xng áng  ghi
nhn s n lc ca bn.
Hoa hng
Hoa hng là mt t l phn trm tính trên
phí bo him ca mi giao dch. Chúng
tôi m bo ch  hoa hng t t nht
theo úng quy nh ca pháp lut.
Quyn li dành cho t v n bo
him c a AIG Vit Nam
• Thu nhp không gii hn
• Hoa hng theo quy nh ca B Tài Chính
• Chng trình thi ua hp dn
• C hi tham d Hi ngh Chuyên viên
TVBH xut sc ti M và Châu Âu
C HI
Không có gii hn v thu nhp mà bn có
th có c vi AIG.

* Tt c các khon thanh toán c kim soát bi Phòng Pháp ch, Tuân th và b phn
Qun lý kinh doanh ca AIG
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THÔNG TIN V AIG

Góc Đi Lý

“AIG là thng hiu uy tín toàn cu vi sn phm

“AIG Vit Nam cho tôi c hi m rng tm nhìn,

bo him a dng và quy trình bi thng nhanh

nâng cao kin thc và ci thin k nng làm vic

chóng, minh bch. Vi AIG Vit Nam, tôi ã xây

ca bn thân, tôi ã thc s thay i.”

dng c mt h th ng khách hàng ln và gn
kt vi ngun thu nhp n nh mà trc ây tôi

Nguy n Th Ng c Di m - MSĐL:1361

không có c.”
Nguy n Th Lan H ng - MSĐL: 83

“Sau 8 nm làm vic cùng AIG, tôi ã hân hnh

“Làm vic ti AIG Vit Nam, tôi có c hi  quen

phc v rt nhiu khách hàng. Điu quan trng là

bit và m rng m i quan h vi khách hàng trên

nhng khách hàng này tuyt  i gn kt vi AIG vì

nhiu lnh vc, tôi còn c gp g và trao i

quyn li sn phm, cht lng phc v và thng

nghip v vi các ng nghip ti nhiu qu c gia

hiu toàn cu.”

thông qua chng trình Hi ngh Chuyên viên T
Bùi Đc Trung - MSĐL: 331

vn Bo him xut sc ca AIG”
Trn Th Th - MSĐL: 268
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THÔNG TIN V AIG
AIG là tp oàn bo him hàng u th gii, phc v hn 88 triu khách hàng ti hn
130 qu c gia và vùng lãnh th trên toàn th gii. Đc thành lp t nm 1919, AIG
t hào cung cp nhng gii pháp bo him cho khách hàng là các doanh nghip, t
chc và cá nhân trên toàn th gii.
Vi i ng hn 64.000 nhân viên trên toàn th gii, AIG giúp khách hàng trên khp
th gii t tin qun lý ri ro và hoch nh tng lai.
S hin din ca AIG ti Vit Nam ánh du s tr li ca công ty k t nm 1920
vi vic thành lp công ty vào nm 2005, khi AIG c cp giy phép hot ng và
thành lp tr s ti Hà Ni và TP. H Chí Minh.
AIG Vit Nam là công ty bo him phi nhân th 100% v n u t ca M u tiên ti
Vit Nam. AIG Vit Nam ngày càng c khách hàng ngi Vit bit n nhiu vì
nhng dch v khách hàng chuyên nghip và áng tin cy ca công ty. Ti Vit Nam,
chúng tôi có i ng hn 190 cán b nhân viên bo him chuyên môn cao cùng i
ng i lý chuyên nghip và nng ng.
AIG Vit Nam cung cp rt nhiu các sn phm bo him cho cá nhân và doanh
nghip t du lch, nhà , ô tô và tài sn n bo him tai nn phc tp và các ri ro
khác nhau trong kinh doanh. Nhm m bo tt c khách hàng có c s bo v
t i a, chúng tôi luôn tip cn tích hp  qun lý ri ro, liên tc xem xét, và cp nht
các sn phm và dch v.
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THÀNH T¢U C£A AIG VIT NAM
Bng khen ca B trng B Tài chính trao tng v
thành tích óng góp xây dng và phát trin th
trng bo him Vit Nam
Gii thng "Rng Vàng" cho sn phm cht lng
cao ca chúng tôi trong ba nm lin do Thi báo
Kinh t Vit Nam trao tng
Gii thng "Thng hiu Vit yêu thích nht" 10
nm liên tip do báo Sài Gòn Gii Phóng & £y ban
Nhân dân Tp. H Chí Minh trao tng
Gii thng Vàng cho Doanh nghip Đu t nc
ngoài 2009
Gii thng Thng Mi Dch V hàng u Vit
Nam nm 2007 và 2008
Gii thng Tinh Hoa Vit Nam nm 2007
Gii thng Qu Cu Vàng nm 2007

www.aig.com.vn
Công ty TNHH Bo him AIG Vit Nam
VP Qun lý & Phát trin Đi lý - CN.TP.HCM
Tng 2, Tòa nhà Rosana, 60 Nguyn Đình Chiu, Qun 1, TP.HCM
ĐT: 08 3824 6757 - Fax: 08 3824 6758
VP Qun lý & Phát trin Đi lý - CN.Hà Ni
P.501, Tng 5, Hà Ni Towers, 49 Hai Bà Trng, Qun Hoàn Kim, HN
ĐT: 04 3936 1455 - Fax: 04 3936 1456

AIG là thng hiu toàn cu ca hot ng bo him tài sn - trách nhim, bo him nhân th và hu trí, và các hot ng bo him phi nhân th ca tp oàn American
International Group, Inc. Vui lòng truy cp www.aig.com  bit thêm thông tin chi tit. Tt c các sn phm và dch v c thm nh và cung cp bi các công ty thành
viên hoc công ty liên kt ca American International Group, Inc. Chúng tôi cung cp các dch v và sn phm khác nhau tùy thuc vào các quyn tài phán và phm vi
bo him ca tng n c th. Mt s sn phm và dch v khác có th c các bên th ba c lp cung cp. Các sn phm bo him có th c phân ph i thông qua
các công ty thành viên, công ty liên kt hoc các công ty không cùng tp oàn
SP 1069N 07/14

