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Cổ đông của Bảo hiểm Lanexang
Các điểm nổi bật
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QUY TRÌNH DỊCH VỤ
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QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG
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TẠI SAO CHỌN BẢO HIỂM LANEXANG
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SẢN PHẨM BẢO HIỂM
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Bảo hiểm Tài sản
Bảo hiểm Kỹ thuật
Bảo hiểm Xe cơ giới
Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe và tai nạn
Bảo hiểm Tàu và hàng hóa
Bảo hiểm Hỗn hợp
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HỢP ĐỒNG ĐIỂN HÌNH
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MẠNG LƯỚI BẢO HIỂM LANEXANG

14

KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG,
Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang gửi đến Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe
và lời chào trân trọng nhất. Thưa Quý khách, trong bối cảnh nền kinh tế đang thay
đổi với tốc độ nhanh chóng như hiện nay, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi chính là
tạo cho khách hàng sự an tâm, tin tưởng vào kinh nghiệm và nguồn lực dồi dào
của mình để đáp ứng các yêu cầu về bảo hiểm theo đặc thù hoạt động kinh
doanh của khách hàng. Bên cạnh đó, xuất phát từ việc thấu hiểu nguyện vọng
của khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực để đem lại những giải pháp hay sản phẩm
bảo hiểm phù hợp, bảo vệ trọn vẹn mọi nguồn lực của khách hàng. Chúng tôi
mong nhận được sự quan tâm của Quý khách hàng và cam kết sẽ trở thành đối
tác lâu dài, tin cậy trong lĩnh vực bảo hiểm để đồng hành cùng Quý khách hàng.
Trân trọng cảm ơn!
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CỔ ĐÔNG CỦA BẢO HIỂM LANEXANG
Bảo hiểm Lanexang được thành lập bởi các cổ đông có tiềm lực tài chính vững mạnh và có
uy tín trên thị trường.

ĐÔI NÉT VỀ BẢO HIỂM LANEXANG

CỔ ĐÔNG

MỤC TIÊU
đến năm 2025

TỶ LỆ

Ngân hàng phát triển Lào (LDB)

50%

Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

50%

mtok7korafmtok]k;
LAO DEVELOPMENT BANK

Công ty Bảo hiểm có qui mô lớn nhất
Lào.
Công ty Bảo hiểm có tốc độ giải quyết
khiếu nại nhanh nhất.

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT
SỐ 1 về bảo hiểm xe cơ giới.
SỐ 1 về chất lượng dịch vụ sau bán hàng.
SỐ 1 về mạng lưới kênh phân phối.

Bảo hiểm Lanexang được thành lập và phát triển với mục tiêu trở thành một
trong những công ty bảo hiểm hàng đầu tại Lào, tạo lòng tin của khách hàng
và đối tác, tự hào về nhân viên, từng bước mang lại thành công trên cơ sở sự
ổn định và tính chuyên nghiệp.
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KHÁCH HÀNG & THỊ TRƯỜNG

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Hiểu được hoạt động của các lĩnh vực chuyên môn giúp Bảo hiểm Lanexang nắm bắt được nguy cơ
phát sinh từ rủi ro bên trong, rủi ro bên ngoài, rủi ro tiềm ẩn cũng như ảnh hưởng của các rủi ro này
đến hoạt động kinh doanh. Từ đó chúng tôi có thể thiết kế những sản phẩm với phạm vi và phí bảo
hiểm phù hợp song song cùng dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro có hiệu quả cho khách hàng.
Đội ngũ nhân viên năng động, am hiểu và giàu kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội giúp Bảo
hiểm Lanexang hiểu và đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường về sản phẩm bảo hiểm.
Các sản phẩm mà Bảo hiểm Lanexang có kinh nghiệm và năng lực gồm:

Đối với các dự án lớn và khách hàng doanh nghiệp, quy trình dịch vụ khách hàng được chia thành các
bước với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận kinh doanh và đội ngũ hỗ trợ bán hàng chuyên nghiệp.
Các bước thực hiện dịch vụ được minh họa bằng sơ đồ dưới đây:

Tiếp nhận thông tin
của khách hàng
Công nghiệp, Kỹ thuật dân dụng

Tài chính – Ngân hàng

Đánh giá
Tên lửa, Vệ tinh

BẢO HIỂM
LANEXANG

Năng lượng – Khoáng sản

Phát hành hợp đồng

Tài sản

Hộ Gia đình, cá nhân

Dịch vụ sau bán hàng

Kinh nghiệm và năng lực rất quan trọng nhưng chưa đủ ...
... chúng tôi còn có cam kết của chính mình
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• Phân tích và đánh giá các yêu cầu.
• Tích cực trao đổi và tìm hiểu thêm thông tin.

Hàng hải, Vận chuyển

Xây dựng bản chào

Y tế

• Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng.
• Thống nhất hướng giải quyết.
• Thiết lập mốc thời gian giải quyết.

• Xây dựng các điều khoản và điều kiện phù hợp.
• Định phí.
• Gửi khách hàng bản chào.

• Phát hành hợp đồng và thực hiện ký kết.
• Nhập và quản lý dữ liệu.

• Quản lý hợp đồng và thực hiện sửa đổi bổ sung (nếu có).
• Giữ liên lạc với khách hàng.
• Tổ chức các Hội thảo/ Đào tạo.

Bảo hiểm Lanexang liên tục không ngừng cải tiến quy trình dịch vụ và hướng
đến mục tiêu nâng cao chất lượng, uy tín của doanh nghiệp và ổn định lâu dài
7

TẠI SAO
CHỌN
BẢO HIỂM LANEXANG

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG
Để đạt được mục tiêu nhanh chóng, tiện lợi và thỏa đáng trong việc giải quyết khiếu nại, Bảo hiểm Lanexang
tạo ra một quy trình tiêu chuẩn cho từng bước xử lý khiếu nại như được liệt kê dưới đây.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm Lanexang cũng tích cực hợp tác với các đối tác phục vụ cho công tác cứu hộ, khảo sát,
sửa chữa để đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong trường hợp xảy ra tổn thất.
• Tiếp nhận thông tin qua Hotline 24/7 hoặc cán bộ

Tiếp nhận thông tin
bồi thường

kinh doanh.

• Chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan.

• Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn với các

Tư vấn

vấn đề cần được xử lý ngay.
• Phối hợp với khách hàng để xây dựng phương án
khảo sát tổn thất.
• Thực hiện khảo sát tại hiện trường

Khảo sát điều tra

Phục hồi và sửa chữa

Bồi thường

• Công ty Giám định tổn thất độc lập sẽ tham gia khi có

GIẢI PHÁP RỘNG HƠN BẢO HIỂM
Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm bảo hiểm
thiết thực mà còn mang đến giải pháp toàn diện để mang lại
sự yên tâm cho khách hàng.
PHÍ BẢO HIỂM CẠNH TRANH
Chúng tôi hướng tới dịch vụ phù hợp để khách hàng
quản lý nguồn tiền của mình một cách hiệu quả nhất.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG NHANH VÀ CHÍNH XÁC
Bảo hiểm chỉ có ý nghĩa khi tổn thất được chi trả kịp thời,
đầy đủ. Chúng tôi không ngừng nỗ lực xây dựng công tác
bồi thường trở nên chuyên nghiệp nhất.

rủi ro lớn và phức tạp.

Nếu tổn thất/ thiệt hại được bảo hiểm, Bảo hiểm Lanexang
sẽ phối hợp với khách hàng để thống nhất giải pháp khôi
phục hoặc sửa chữa/ thay thế.

Sau khi thống nhất về việc bồi thường, Bảo hiểm
Lanexang thực hiện thanh toán bồi thường cho khách
hàng.

Chất lượng dịch vụ bồi thường luôn là thước đo thực tế cho chất lượng
dịch vụ của mọi công ty Bảo hiểm. Hơn bất kỳ ai, Bảo hiểm Lanexang nhận
thức được điều này và đưa ra các tiêu chuẩn cũng như các cam kết thực hiện.
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THẤU HIỂU
Chúng tôi luôn lắng nghe
để thấu hiểu rõ nhất nhu cầu của khách hàng.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN TẬN TÂM VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Chúng tôi coi các yếu tố năng lực, trách nhiệm,
chuyên nghiệp và đạo đức là tôn chỉ của Bảo hiểm Lanexang.

DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Chúng tôi liên tục phát triển các dịch vụ gia tăng như
đào tạo, hội thảo chuyên đề, tư vấn hạn chế rủi ro…

Chúng tôi cam kết đem lại cho cộng đồng những sản phẩm bảo hiểm thiết
thực với chất lượng dịch vụ chuẩn mực, thân thiện thông qua mạng lưới
rộng khắp .
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1. BẢO HIỂM TÀI SẢN
Bảo hiểm Lanexang thiết kế và tư vấn giải pháp hạn chế và đề phòng
rủi ro nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng, bao gồm các sản phẩm
chính như:
• Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
• Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.
• Bảo hiểm nhà tư nhân.
• Bảo hiểm hộ kinh doanh nhỏ.
• Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do thiệt hại tài sản.

2. BẢO HIỂM KỸ THUẬT
Bảo hiểm Lanexang cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho các loại máy
móc, thiết bị, những rủi ro trong quá trình xây dựng, lắp đặt, vận hành
công trình, nhà xưởng, hệ thống, dây chuyển sản xuất, bao gồm:
• Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt.
• Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu.
• Bảo hiểm đổ vỡ máy móc.
• Bảo hiểm thiết bị điện tử.
• Bảo hiểm công trình dân dụng đã hoàn thành.

SẢN PHẨM BẢO HIỂM
3. BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI
Với những nỗ lực không ngừng, bảo hiểm xe cơ giới của Bảo hiểm
Lanexang đã khẳng định được uy tín và chất lượng với khách hàng,
và được tin dùng rộng rãi.
• Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe.
• Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bắt buộc, trách nhiệm cao).
• Bảo hiểm đóng gói Economy.
• Bảo hiểm ngắn hạn cho xe quá cảnh sang Lào.
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HỢP ĐỒNG ĐIỂN HÌNH
NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

LOẠI HÌNH BẢO HIỂM

SỐ TIỀN BẢO HIỂM
(USD)

EDL - GEN (09 nhà máy thủy điện)

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

1,179,000,000

Công ty Năng lượng Nạm Ngiệp 2

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

347,000,000

Công ty Năng lượng Nạm lích 1-2

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

144,000,000

• Bảo hiểm du lịch quốc tế, du lịch nội địa.

Công ty Năng lượng Nạm xăm

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

105,000,000

• Bảo hiểm bồi thường người lao động, tài nạn 24/24

Công ty Năng lượng nhiệt than Hông sa

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

50,000,000

khách sạn Luang Prabang

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

50,000,000

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

28,000,000

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

20,000,000

Sân bay Lào

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

20,000,000

Công ty Mía đường TTC Attapue

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

70,000,000

Ngân hàng Sacombank Lào

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

17,000,000

Công ty chứng khoán Lào và ngân hàng Lào Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

16,000,000

• Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp Asia Care Plus.
• Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cao cấp J&C Elite care.
• Bảo hiểm tiền vay I-Credit.

Tòa nhà Holiday Inn tại Viêng Chăn
( Khách sạn IHG )
Công ty mỏ quặng Lane Xang Minerals
(MMG)
•
•
•
•

Khách hàng tiêu biểu

•
•
•
•
•
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•

ກອງສະໜາມບນ
ິ ລາວ
AIRPORTS OF LAOS
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• Văn phòng đại diện tại tỉnh Xiengkhouang
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Luangprabang
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Luang Namtha
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Oudomxay
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Bokeo
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Houaphan

•

• Văn phòng đại diện tại tỉnh Xayaburi
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Phongsaly

• •
•
•
•
MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN BẢO HIỂM LANEXANG

• •
•

Lane Xang

•
•

• Văn phòng đại diện tại tỉnh Vientiane
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Xaisomboun

•

• Trụ sở chính tại Thủ đô Vientiane
• Chi nhánh Thủ đô Vientiane

• Văn phòng đại diện tại tỉnh Bolikhamxay
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Khammouan

•
•

• Chi nhánh phía Nam tại tỉnh Champasack
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Salavan
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Xekong
• Văn phòng đại diện tại tỉnh Attapeu

• Văn phòng đại diện tại tỉnh Savannakhet

••
•
•
15
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CÔNG TY BẢO HIỂM ĐẠI CHÚNG LANEXANG
Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà MB Bank, Bản Phonxay, Huyện Xaysetha, Thủ đô Viêng Chăn
T 021 991 999 F 021 990 999
FB lanexang.lap
W www.lap.com.la E contact@lap.com.la
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