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Tóm tắt: 

Đổi mới thông qua ứng dụng các công nghệ mới là động lực chính của thay 
đổi trong lĩnh vực tài chính. Ngành bảo hiểm cũng không ngoại lệ với những 
phát triển như vậy, được gọi với cái tên là “InsurTech”. Đổi mới InsurTech 

rất đa dạng tương ứng với sự đa dạng trong tiềm năng ứng dụng công nghệ mới. Dữ liệu 
lớn (Big Data) và Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) hiện là chủ đề chính trong nhiều 
cuộc thảo luận về công nghệ bảo hiểm. Bài viết này tập trung vào việc phân tích tác động 
của Công nghệ sổ cái phân tán (DLT), Blockchain và Hợp đồng thông minh đối với đổi 
mới lĩnh vực bảo hiểm, tổng hợp những bài học kinh nghiệm quốc tế, từ đó, rút ra những 
hàm ý khuyến nghị cho thị trường bảo hiểm VN.

Từ khóa: Công nghệ sổ cái phân tán, Blockchain, hợp đồng thông minh, kinh 
doanh bảo hiểm.

Abstract:
Innovation through new technologies is a key driver of change in the financial sector. 

The insurance sector is no exception to such developments, which are being referred to 
as “InsurTech”. Big data and Blockchain have been major topics in many insurance 
discourses of technology. This article focuses on analyzing the innovative impact of the 
Distributed Ledger Technology (DLT), Blockchain and Smart Contracts on insurance 
sector, summarizing international experiences, from which to withdraw the recommended 
implications for Vietnam’s insurance market.
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