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Trong quá trình phát triển kinh tế, rất nhiều lĩnh vực kinh doanh đối ngoại được mở rộng và phát 
triển với quy mô ngày càng lớn và thực sự trở thành một trong những cầu nối vững chắc cho 
các ngành kinh tế khác phát triển. Giao nhận vận tải, đặc biệt vận tải đa phương thức là một 
loại hình kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh trong những năm gần đây.

Cùng với xu thế phát triển của thị trường, Người giao nhận không chỉ đóng vai trò đại lý mà còn 
thực hiện vai trò người chuyên chở dịch vụ vận tải - người chuyên chở. Điều đó đồng nghĩa với 
việc Người giao nhận sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn, gánh chịu các rủi ro nhiều hơn.

Theo các quy định hiện hành thì doanh nghiệp kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cần 
phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho dịch vụ vận tải đa phương thức hoặc phải có 
bảo lãnh tương đương.

Thấu hiểu được những lo ngại về rủi ro và trách nhiệm của các Hội viên, Ban Pháp luật của 
Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam – VLA phối hợp với Công Ty Môi Giới Bảo 
Hiểm Bảo An (AEGIS) và Công Ty Bảo Hiểm QBE Việt Nam, tổ chức Hội thảo trực tuyến về “ 
Rủi ro trong Giao nhận hàng hóa & Bảo hiểm Trách nhiệm cho Người giao nhận” để Hội viên 
tìm hiểu thêm về một chương trình bảo hiểm có thể là một trong những giải pháp chuyển giao 
rủi ro trong quá trình kinh doanh của mình một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về Tư Vấn 
Quản Lý Rủi Ro Và Bảo Hiểm (AEGIS) và Bảo Hiểm về Hàng Hải và Trách nhiệm 
(Công Ty Bảo Hiểm QBE).
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