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Xét ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

 
NGHỊ ðỊNH : 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi áp dụng 

1. Nghị ñịnh này quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

2. Nghị ñịnh này áp dụng ñối với hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, hoạt ñộng kinh doanh 
tái bảo hiểm, hoạt ñộng môi giới bảo hiểm và hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm. 

3. Nghị ñịnh này không áp dụng ñối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền 
gửi và các loại bảo hiểm khác do Nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh. 

ðiều 2. Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm 

1. Phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện, an toàn và lành mạnh nhằm ñáp ứng nhu cầu 
bảo hiểm của nền kinh tế và dân cư; bảo ñảm cho các tổ chức, cá nhân ñược thụ hưởng những 
sản phẩm bảo hiểm ñạt tiêu chuẩn quốc tế; tạo lập môi trường pháp lý kinh doanh bình ñẳng 
nhằm phát huy tối ña các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh 
tranh ngành bảo hiểm, ñáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Nhà nước tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc nghiên 
cứu, phát triển các sản phẩm bảo hiểm và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. 

3. Nhà nước tạo ñiều kiện ñể Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp tăng cường vai trò tự quản trong lĩnh vực bảo hiểm; bảo ñảm cạnh tranh lành mạnh vì 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.     

ðiều 3. ðiều kiện, nguyên tắc tham gia bảo hiểm tại Việt Nam 

1. Tổ chức, cá nhân muốn hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, 
hoạt ñộng môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải ñược Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập 
và hoạt ñộng theo quy ñịnh của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 
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2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm và 
chỉ ñược tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm ñược phép hoạt ñộng tại Việt Nam. 
Không một tổ chức, cá nhân nào ñược phép can thiệp trái pháp luật ñến quyền lựa chọn doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm của bên mua bảo hiểm. 

ðiều 4. Nghiệp vụ và sản phẩm bảo hiểm  

1. Bảo hiểm nhân thọ gồm các nghiệp vụ quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 7 của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và nghiệp vụ bảo hiểm liên kết ñầu tư.  

2. Bộ Tài chính quy ñịnh danh mục chi tiết các sản phẩm bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ 
bảo hiểm ñược quy ñịnh tại ðiều 7 của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

3. Các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ñược kinh doanh các loại sản phẩm bảo hiểm thuộc 
các nghiệp vụ bảo hiểm quy ñịnh trong Giấy phép thành lập và hoạt ñộng và phải ñáp ứng ñủ 
các ñiều kiện về năng lực tài chính, trình ñộ chuyên môn của ñội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

ðiều 5. Bảo hiểm bắt buộc    

1. Doanh nghiệp bảo hiểm ñược kinh doanh bảo hiểm bắt buộc không ñược từ chối bán 
bảo hiểm bắt buộc. 

2. Tổ chức, cá nhân thuộc ñối tượng thực hiện bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ tham gia 
bảo hiểm bắt buộc. 

 
Chương II 

DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM,  
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM 

 
Mục 1  

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ðỘNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH 
NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM  

ðiều 6. ðiều kiện ñể ñược cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài góp vốn thành lập doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải ñáp ứng các ñiều kiện sau: 

a) Không thuộc các ñối tượng bị cấm theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 13 của Luật Doanh 
nghiệp; 

b) Các ñiều kiện theo quy ñịnh tại ðiều 63 của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ñầu tư thành lập doanh nghiệp bảo hiểm 100% 
vốn ñầu tư nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh giữa doanh nghiệp bảo hiểm nước 
ngoài với doanh nghiệp Việt Nam phải ñáp ứng các ñiều kiện sau: 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ñược cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho 
phép hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;  
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b) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ñang hoạt ñộng hợp pháp ít nhất 10 năm theo 
quy ñịnh của nước nơi doanh nghiệp ñóng trụ sở chính tính tới thời ñiểm nộp hồ sơ xin cấp 
Giấy phép;  

c) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tổng tài sản tối thiểu tương ñương 2 tỷ ñô la 
Mỹ vào năm trước năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép; 

d) Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy ñịnh về 
hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm và các quy ñịnh pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp 
ñóng trụ sở chính trong vòng 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép. 

3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài ñầu tư thành lập doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm 100% vốn ñầu tư nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh giữa 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam phải ñáp ứng các ñiều 
kiện sau: 

a) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài ñược cơ quan có thẩm quyền của nước 
ngoài cho phép hoạt ñộng kinh doanh môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại 
Việt Nam;  

b) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài ñang hoạt ñộng hợp pháp ít nhất 10 năm 
theo quy ñịnh của nước nơi doanh nghiệp ñóng trụ sở chính tính tới thời ñiểm nộp hồ sơ xin 
cấp Giấy phép;  

c) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoạt ñộng kinh doanh có lãi trong 3 
năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép; 

d) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy 
ñịnh về hoạt ñộng kinh doanh môi giới bảo hiểm và các quy ñịnh pháp luật khác của nước nơi 
doanh nghiệp ñóng trụ sở chính trong vòng 3 năm gần nhất liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp 
Giấy phép.  

ðiều 7. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng  

1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng thực hiện theo quy ñịnh tại Luật 
Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và ðiều 64 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
bao gồm: 

a) ðơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng theo mẫu do Bộ Tài chính quy ñịnh; 

b) Dự thảo ñiều lệ doanh nghiệp phù hợp với quy ñịnh tại Luật Doanh nghiệp, Luật 
Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự thảo ðiều lệ doanh nghiệp phải 
có ñầy ñủ chữ ký của người ñại diện theo pháp luật, của các cổ ñông sáng lập hoặc người ñại 
diện theo uỷ quyền của cổ ñông sáng lập; 

c) Danh sách cổ ñông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau ñây: 

- ðối với cổ ñông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng 
thực cá nhân hợp pháp khác và lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy ñịnh; 

- ðối với cổ ñông là tổ chức: bản sao quyết ñịnh thành lập, giấy chứng nhận ñăng ký 
kinh doanh hoặc tài liệu tương ñương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh 
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nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ñại diện theo uỷ quyền. 

ðối với cổ ñông là tổ chức nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức ñó ñã ñăng ký không quá ba tháng trước 
ngày nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép. 

d) Xác nhận của ngân hàng ñược phép hoạt ñộng tại Việt Nam về mức vốn ñiều lệ gửi 
tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng ñó; 

ñ) Phương án hoạt ñộng 5 năm ñầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin  cấp Giấy 
phép, trong ñó nêu rõ phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, 
ñầu tư vốn, hiệu quả kinh doanh, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm và lợi ích 
kinh tế của việc thành lập doanh nghiệp kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát 
nội bộ, quy trình quản lý rủi ro; 

Các quy ñịnh về phương thức trích lập dự phòng nghiệp vụ, chương trình tái bảo hiểm, 
khả năng thanh toán của doanh nghiệp không áp dụng ñối với doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm; 

e) Danh sách, lý lịch, các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh năng lực, 
trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người ñiều hành doanh nghiệp; 

g) Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10% 
số vốn ñiều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan ñến các tổ 
chức, cá nhân ñó; 

h) Quy tắc, ñiều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự 
kiến tiến hành. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm liên 
doanh, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 109 của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm: 

a) Các tài liệu theo quy ñịnh tại các ñiểm a, b, d, ñ, e và h khoản 1 ðiều này; 

b) ðiều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của các bên tham gia liên doanh; 

c) Hợp ñồng liên doanh; 

d) Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán 
ñộc lập về tình hình hoạt ñộng của các bên tham gia liên doanh trong 3 năm gần nhất; 

ñ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp ñóng trụ sở chính: 

- Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thành lập doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm liên doanh tại Việt Nam. Trường hợp quy 
ñịnh của nước nơi doanh nghiệp ñóng trụ sở chính không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận 
thì phải có bằng chứng xác nhận việc này; 

- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ñang hoạt ñộng 
kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt ñộng ở Việt 
Nam; 
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- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ñang trong tình 
trạng tài chính lành mạnh và ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp 
ñóng trụ sở chính; 

3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn ñầu tư nước ngoài theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 109 
của Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm: 

a) Các tài liệu theo quy ñịnh tại các ñiểm a, b, d, ñ, e và h khoản 1 ðiều này; 

b) ðiều lệ, Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm nước ngoài nơi ñóng trụ sở chính; 

c) Giấy uỷ quyền cho Tổng giám ñốc (Giám ñốc) tại Việt Nam; 

d) Bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chính hàng năm có xác nhận của tổ chức kiểm toán 
ñộc lập về tình hình hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
nước ngoài nơi ñóng trụ sở chính trong 3 năm gần nhất; 

ñ) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi doanh nghiệp ñóng trụ sở chính: 

- Cho phép doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thành lập doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam. Trường hợp quy ñịnh của 
nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ñóng trụ sở chính không 
yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này; 

- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ñang hoạt ñộng 
kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành hoạt ñộng ở Việt 
Nam; 

- Xác nhận doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ñang trong tình 
trạng tài chính lành mạnh và ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu quản lý tại nước nơi doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ñóng trụ sở chính. 

 4. Hồ sơ xin cấp Giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm ñược lập thành 3 (ba) bộ trong ñó có 1 (một) bộ là bản chính, 2 (hai) bộ là bản sao. Hồ 
sơ ñề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có 
vốn ñầu tư nước ngoài ñược lập thành 3 (ba) bộ, mỗi bộ gồm 1 (một) bản bằng tiếng Việt và 1 
(một) bản bằng tiếng nước ngoài thông dụng. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng 
nước ngoài ra tiếng Việt phải ñược cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận theo quy ñịnh của 
pháp luật về công chứng. Chủ ñầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xin 
cấp Giấy phép. 

5. Thời hạn cấp phép thành lập và hoạt ñộng theo quy ñịnh tại ðiều 65 của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm. Giấy phép thành lập và hoạt ñộng do Bộ Tài chính cấp ñồng thời là giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 

6. Bộ Tài chính quy ñịnh trình tự, thủ tục thẩm ñịnh hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập 
và hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

ðiều 8. Lệ phí cấp Giấy phép  

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ñược cấp Giấy phép thành lập 
và hoạt ñộng phải nộp lệ phí cấp Giấy phép theo quy ñịnh của pháp luật về phí và lệ phí. 
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ðiều 9. Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
ñược cấp phép thành lập và hoạt ñộng 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ñược cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng, 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải ñăng báo hàng ngày của báo 
trung ương và báo ñịa phương nơi doanh nghiệp ñặt trụ sở chính trong 5 số báo liên tiếp về 
những nội dung chủ yếu như sau: 

a) Tên, ñịa chỉ trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm;  

b) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt ñộng; 

c) Mức vốn ñiều lệ và số vốn ñiều lệ ñã góp; 

d) Họ, tên của người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

ñ) Số Giấy phép và ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng;  

e) Các nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ môi giới bảo hiểm ñược phép kinh doanh. 

2. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ñược cấp Giấy phép thành lập và hoạt ñộng, 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoàn tất các thủ tục cần thiết 
theo quy ñịnh của pháp luật ñể chính thức hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm. 
Nếu quá thời hạn này mà doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không bắt 
ñầu hoạt ñộng thì bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt ñộng. 

3. Trong quá trình hoạt ñộng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
khi có những thay ñổi ñược Bộ Tài chính chấp thuận theo khoản 1 ðiều 69 của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm thì phải tiến hành công bố theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

 
Mục 2 

TỔ CHỨC VÀ ðIỀU HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH 
NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM 

ðiều 10. Tổ chức hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm 

Tổ chức hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao 
gồm:  

1. Trụ sở chính; 

2. Chi nhánh, sở giao dịch, hội sở, công ty thành viên hạch toán phụ thuộc (ñược gọi là 
Chi nhánh) trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, có nhiệm vụ 
thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ñại diện theo 
uỷ quyền; 

3. Văn phòng ñại diện là ñơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm, có nhiệm vụ ñại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo 
vệ các lợi ích ñó; 
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 4. ðịa ñiểm kinh doanh, phòng giao dịch (ñược gọi là ñịa ñiểm kinh doanh) là nơi hoạt 
ñộng kinh doanh cụ thể, trực thuộc Chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm.  

ðiều 11. ðiều kiện mở Chi nhánh, Văn phòng ñại diện  

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở Chi nhánh, Văn 
phòng ñại diện phải ñáp ứng các ñiều kiện sau: 

a)  Vốn ñiều lệ thực có phải ñảm bảo theo quy ñịnh của Bộ Tài chính; 

b) Bộ máy quản trị, ñiều hành và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt ñộng có hiệu 
quả;  

c) Không vi phạm nghiêm trọng các quy ñịnh của pháp luật trong 3 năm liên tục ngay 
trước năm nộp hồ sơ. Doanh nghiệp bảo hiểm không vi phạm quy ñịnh về khả năng thanh 
toán; 

d) Có Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Chi nhánh, Văn phòng ñại diện; 

ñ) Người ñiều hành Chi nhánh, Văn phòng ñại diện có kinh nghiệm và kiến thức chuyên 
môn về hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm và không thuộc các ñối tượng bị cấm theo quy ñịnh 
của pháp luật; 

e) Có hồ sơ xin mở Chi nhánh, Văn phòng ñại diện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này. 

2. Hồ sơ xin mở Chi nhánh, Văn phòng ñại diện bao gồm: 

a) ðơn xin mở Chi nhánh, Văn phòng ñại diện có chữ ký của người ñại diện có thẩm quyền 
của doanh nghiệp, trong ñó trình bày tóm tắt sự cần thiết, tên gọi, ñịa ñiểm, nội dung, phạm vi 
hoạt ñộng của Chi nhánh, Văn phòng ñại diện; 

b) Phương án hoạt ñộng 3 năm ñầu của Chi nhánh, Văn phòng ñại diện trong ñó nêu rõ 
nhu cầu khách hàng; dự báo thị trường; nội dung, phạm vi hoạt ñộng, các sản phẩm bảo hiểm 
dự kiến kinh doanh; dự kiến kết quả kinh doanh; tổ chức bộ máy, nhân sự; ñịa ñiểm ñặt Chi 
nhánh, Văn phòng ñại diện và cơ sở vật chất kỹ thuật; 

c) Giấy tờ hợp lệ chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
ñáp ứng các ñiều kiện quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này.  

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính phải 
trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trong trường hợp từ chối 
chấp thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. 

ðiều 12. Thay ñổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt ñộng 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn mở rộng nội dung, 
phạm vi, thời hạn hoạt ñộng ñược quy ñịnh trong Giấy phép thành lập và hoạt ñộng phải ñáp 
ứng các ñiều kiện sau: 

a) Các ñiều kiện quy ñịnh tại các ñiểm a, b và c khoản 1 ðiều 11 Nghị ñịnh này kèm 
theo các tài liệu hợp lệ chứng minh; 
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b) Có ñơn ñề nghị gửi Bộ Tài chính kèm theo phương án hoạt ñộng kinh doanh trong 3 
năm tới, trong ñó nêu rõ nhu cầu khách hàng; dự báo thị trường; dự kiến kết quả kinh doanh 
và cơ sở vật chất kỹ thuật. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn thu hẹp nội dung, 
phạm vi, thời hạn hoạt ñộng ñược quy ñịnh trong Giấy phép thành lập và hoạt ñộng, phải có hồ 
sơ gửi Bộ Tài chính bao gồm các tài liệu sau: 

a) Có ñơn ñề nghị Bộ Tài chính trong ñó giải trình lý do thu hẹp, cách thức giải quyết 
các cam kết, trách nhiệm với khách hàng, người lao ñộng, Nhà nước và các ñối tượng khác có 
liên quan; 

b) Báo cáo tình hình hoạt ñộng, tình hình tài chính, công tác quản trị ñiều hành tại thời 
ñiểm xin thu hẹp nội dung, phạm vi và  thời hạn hoạt ñộng. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñơn và hồ sơ hợp lệ ñề nghị thay ñổi nội 
dung, phạm vi, thời hạn hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm, Bộ Tài chính phải trả lời doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm về việc 
chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trong trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải có 
văn bản giải thích lý do. 

ðiều 13. Người quản trị, ñiều hành doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm 

1. Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc (Giám ñốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải là người có trình ñộ chuyên môn, năng lực quản trị, ñiều 
hành doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tổng giám ñốc (Giám ñốc) doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian ñương nhiệm.  

2. Việc bổ nhiệm, thay ñổi Chủ tịch Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc (Giám ñốc) của 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có sự chấp thuận của Bộ Tài 
chính. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñơn ñề nghị và hồ sơ hợp lệ của doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Bộ Tài chính phải trả lời doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trong 
trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. 

4. Bộ Tài chính quy ñịnh tiêu chuẩn và ñiều kiện ñối với các chức danh quản lý khác 
trong doanh nghiệp bảo hiểm. 

ðiều 14. Chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) 

1. Chuyên gia tính toán có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác ñảm bảo an toàn tài 
chính cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Chuyên gia tính toán có quyền ñộc lập về chuyên 
môn nghiệp vụ và không ñược ñồng thời kiêm nhiệm các chức vụ sau: 

a) Tổng giám ñốc; 

b) Kế toán trưởng; 

c) Thành viên Hội ñồng quản trị. 

2. Bộ Tài chính quy ñịnh tiêu chuẩn và việc sử dụng chuyên gia tính toán của doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ.  
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ðiều 15. Kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải xây dựng, triển khai và 
giám sát việc thực hiện các quy chế phân công trách nhiệm trong nội bộ doanh nghiệp; quy trình 
nghiên cứu phát triển sản phẩm, khai thác, thẩm ñịnh, bồi thường, tái bảo hiểm và các quy trình 
nghiệp vụ khác theo quy ñịnh pháp luật. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập hệ thống kiểm tra, 
kiểm soát nội bộ bảo ñảm doanh nghiệp hoạt ñộng an toàn và ñúng pháp luật. 

3. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các quy 
trình nghiệp vụ và quy ñịnh nội bộ; trực tiếp kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng nghiệp vụ trên 
tất cả các lĩnh vực tại trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phòng ñại diện và các ñịa ñiểm kinh doanh 
nhằm ñánh giá chính xác kết quả hoạt ñộng kinh doanh và thực trạng tài chính của doanh 
nghiệp. 

4. Kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ phải ñược lập thành văn bản và lưu giữ tại doanh 
nghiệp. 

ðiều 16. Chia tách, hợp nhất, sáp nhập, mua, bán doanh nghiệp, chuyển nhượng 
phần vốn góp 

1. Việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, mua, bán doanh nghiệp, chuyển nhượng từ 10% 
số vốn ñiều lệ trở lên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bảo 
ñảm: 

a) Hoạt ñộng ổn ñịnh của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 

b) Không làm ảnh hưởng ñến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm, người lao 
ñộng và Nhà nước;  

c) Tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật có liên quan; 

d) Có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.  

2. Bộ Tài chính hướng dẫn việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, mua, bán doanh nghiệp, 
chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.   

 
Mục 3 

KHAI THÁC BẢO HIỂM 

ðiều 17. Bán bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm ñược quyền chủ ñộng bán bảo hiểm dưới các hình thức sau: 

a) Trực tiếp; 

b) Thông qua ñại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; 

c) Thông qua ñấu thầu; 
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d) Các hình thức khác phù hợp với quy ñịnh của pháp luật.  

2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ñược mời chào khách hàng tham gia bảo hiểm theo nội 
dung, phạm vi hoạt ñộng quy ñịnh trong Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của mình.  

3. Doanh nghiệp bảo hiểm không ñược ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới 
mọi hình thức. 

ðiều 18. Bán bảo hiểm thông qua ñại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm  

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy quyền cho ñại lý bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm. 

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng tham gia bảo 
hiểm theo yêu cầu của khách hàng. 

3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ñại lý bảo hiểm có nghĩa vụ: 

a) Giải thích trung thực các thông tin về sản phẩm bảo hiểm ñể bên mua bảo hiểm hiểu 
rõ sản phẩm bảo hiểm dự ñịnh mua; 

b) Không ñược tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại ñến quyền, lợi ích hợp pháp của 
bên mua bảo hiểm.  

4. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ñại lý bảo hiểm không ñược tác ñộng ñể bên mua 
bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp bảo 
hiểm. 

ðiều 19. Bán bảo hiểm thông qua ñấu thầu 

1. Việc mua, bán bảo hiểm thông qua hình thức ñấu thầu phải tuân thủ các quy ñịnh của 
pháp luật về ñấu thầu và quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này. Các bên tự chịu trách nhiệm về kết 
quả ñấu thầu. 

2. Việc tổ chức ñấu thầu phải thực hiện theo các quy ñịnh sau: 

a) Bảo ñảm công khai, các ñiều kiện gọi thầu ñược áp dụng chung cho tất cả các doanh 
nghiệp bảo hiểm tham gia ñấu thầu; 

b) Hồ sơ tham gia ñấu thầu của các doanh nghiệp bảo hiểm phải ghi rõ ñiều kiện bảo 
hiểm, thời hạn bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm, phí bảo hiểm và các quy ñịnh khác theo yêu cầu 
của tài liệu gọi thầu; 

c) Căn cứ ñể xét thầu là tài liệu mời thầu, bản chào giá phí bảo hiểm và các dịch vụ 
phục vụ có liên quan khác. 

ðiều 20. Quy tắc, ñiều khoản, biểu phí bảo hiểm 

1. Bộ Tài chính ban hành các quy tắc, ñiều khoản bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền 
bảo hiểm tối thiểu ñối với từng loại hình bảo hiểm bắt buộc.  

2. ðối với các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khoẻ và bảo 
hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải 
tuân thủ quy tắc, ñiều khoản, biểu phí bảo hiểm ñược Bộ Tài chính phê chuẩn.  
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3. ðối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ñược phép chủ ñộng xây dựng và triển khai quy tắc, ñiều khoản 
và biểu phí bảo hiểm.  

4. Quy tắc, ñiều khoản, biểu phí do doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng phải ñảm bảo: 

a) Tuân thủ pháp luật; phù hợp với thông lệ, chuẩn mực ñạo ñức, văn hoá và phong tục, 
tập quán của Việt Nam; 

b) Ngôn ngữ sử dụng trong quy tắc, ñiều khoản bảo hiểm phải chính xác, cách diễn ñạt 
ñơn giản, dễ hiểu. ðối với thuật ngữ chuyên môn cần xác ñịnh rõ nội dung, thì phải ñịnh 
nghĩa rõ trong quy tắc, ñiều khoản bảo hiểm; 

c) Thể hiện rõ ràng, minh bạch quyền lợi có thể ñược bảo hiểm, ñối tượng bảo hiểm, 
phạm vi và các rủi ro ñược bảo hiểm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và người 
ñược bảo hiểm, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, ñiều khoản loại trừ trách nhiệm bảo 
hiểm, phương thức trả tiền bảo hiểm, các quy ñịnh giải quyết tranh chấp;  

d) Phí bảo hiểm phải ñược xây dựng dựa trên số liệu thống kê, ñảm bảo khả năng thanh 
toán của doanh nghiệp bảo hiểm và phải tương ứng với ñiều kiện và trách nhiệm bảo hiểm.    

ðiều 21. Thủ tục phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm 

1. ðối với loại sản phẩm bảo hiểm do Bộ Tài chính phê chuẩn quy tắc, ñiều khoản, biểu phí 
quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 20 Nghị ñịnh này, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản ñề nghị Bộ 
Tài chính kèm theo các tài liệu sau: 

a) Quy tắc, ñiều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm dự kiến 
triển khai; 

b) Công thức, phương pháp và giải trình cơ sở tính phí, dự phòng nghiệp vụ của sản 
phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính phải 
trả lời bằng văn bản việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trong trường hợp từ chối chấp 
thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do.  

ðiều 22. Hoa hồng bảo hiểm 

1. Các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ ñược chi trả hoa hồng bảo hiểm từ phần phí bảo hiểm 
thu ñược theo tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm không vượt quá tỷ lệ hoa hồng do Bộ Tài chính quy 
ñịnh. 

2. ðối tượng ñược hưởng hoa hồng bảo hiểm bao gồm:  

a) Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; 

b) ðại lý bảo hiểm.  

3. Không ñược chi trả hoa hồng bảo hiểm cho các ñối tượng sau: 

a) Tổ chức, cá nhân không ñược phép hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm, hoạt ñộng môi giới 
bảo hiểm tại Việt Nam; 
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b) Bên mua bảo hiểm, trừ trường hợp ñại lý bảo hiểm mua bảo hiểm nhân thọ cho chính 
mình; 

c) Cán bộ, nhân viên của chính doanh nghiệp bảo hiểm. 
 

Mục 4 
HOẠT ðỘNG KINH DOANH TÁI BẢO HIỂM 

ðiều 23. Nhượng tái bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể chuyển một phần trách nhiệm ñã nhận bảo hiểm cho một 
hoặc nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác nhưng không ñược  nhượng toàn bộ trách nhiệm bảo 
hiểm ñã nhận trong một hợp ñồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác ñể hưởng hoa 
hồng tái bảo hiểm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

ðiều 24. Nhận tái bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm có thể nhận tái bảo hiểm trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo 
hiểm khác ñã nhận bảo hiểm. Khi nhận tái bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải ñánh giá rủi 
ro ñể bảo ñảm phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

 
Mục 5 

CÁC HOẠT ðỘNG KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 

ðiều 25. ðề phòng, hạn chế tổn thất 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa ñể  bảo ñảm an 
toàn cho ñối tượng bảo hiểm khi ñược sự ñồng ý của bên mua bảo hiểm hoặc cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền.  

2. Các biện pháp ñề phòng, hạn chế tổn thất bao gồm: 

a) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục; 

b) Tài trợ, hỗ trợ các phương tiện, vật chất ñể ñề phòng hạn chế rủi ro; 

c) Hỗ trợ xây dựng các công trình nhằm mục ñích ñề phòng, giảm nhẹ mức ñộ rủi ro 
cho các ñối tượng bảo hiểm; 

d) Thuê các tổ chức, cá nhân khác giám sát, ñề phòng, hạn chế tổn thất. 

3. Chi phí ñề phòng hạn chế tổn thất ñược tính theo tỷ lệ trên phí bảo hiểm thu ñược 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

ðiều 26. Giám ñịnh tổn thất 

1. Việc giám ñịnh tổn thất thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 48 của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm. Cơ quan giám ñịnh chịu trách nhiệm về kết quả giám ñịnh của mình. 

2. Việc giám ñịnh tổn thất phải bảo ñảm trung thực, khách quan, khoa học, kịp thời, 
chính xác. 

3. Kết quả giám ñịnh tổn thất phải ñược thể hiện trong biên bản giám ñịnh.  

ðiều 27. Chuyển giao hợp ñồng bảo hiểm 
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1. Việc chuyển giao hợp ñồng bảo hiểm thực hiện theo quy ñịnh tại các ðiều 74, 75 và 
76 của Luật Kinh doanh bảo hiểm và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Trong trường hợp chuyển giao toàn bộ hợp ñồng bảo hiểm của một hoặc một số 
nghiệp vụ bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải có văn bản ñề nghị Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ 
sung Giấy phép thành lập và hoạt ñộng. 

 
Chương III 

ðẠI LÝ BẢO HIỂM 

ðiều 28. Nguyên tắc hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm  

1. Tổ chức, cá nhân hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm phải có ñủ ñiều kiện hoạt ñộng ñại lý 
theo quy ñịnh tại ðiều 86 của Luật Kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp ñồng ñại lý bảo hiểm 
theo quy ñịnh tại ðiều 87 của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

2. Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm không ñược làm ñại lý bảo hiểm cho 
chính doanh nghiệp bảo hiểm ñó. 

3. Tổ chức, cá nhân không ñược ñồng thời làm ñại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác 
nếu không ñược chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình ñang làm ñại 
lý. 

4. ðại lý bảo hiểm không ñược xúi giục khách hàng huỷ bỏ hợp ñồng bảo hiểm ñang có 
hiệu lực dưới mọi hình thức. 

ðiều 29. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt ñộng ñại lý bảo 
hiểm 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm có các quyền sau: 

a) Lựa chọn ñại lý bảo hiểm và ký kết hợp ñồng ñại lý bảo hiểm; 

b) Quy ñịnh mức chi trả hoa hồng bảo hiểm trong hợp ñồng ñại lý bảo hiểm theo các 
quy ñịnh của pháp luật; 

c) Nhận và quản lý tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp của ñại lý bảo hiểm, nếu có thoả 
thuận trong hợp ñồng ñại lý bảo hiểm; 

d) Yêu cầu ñại lý bảo hiểm thanh toán phí bảo hiểm thu ñược theo thoả thuận trong hợp 
ñồng bảo hiểm; 

ñ) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp ñồng ñại lý bảo hiểm; 

e) ðược hưởng các quyền lợi hợp pháp khác từ hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ: 

a) Tổ chức ñào tạo và cấp chứng chỉ ñào tạo ñại lý phù hợp với quy ñịnh của pháp luật; 

b) Hướng dẫn và cung cấp ñầy ñủ, chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan 
ñến hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm; 

c) Thực hiện các trách nhiệm phát sinh theo hợp ñồng ñại lý bảo hiểm ñã ký kết; 
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d) Thanh toán hoa hồng theo thoả thuận trong hợp ñồng ñại lý bảo hiểm; 

ñ) Hoàn trả cho ñại lý bảo hiểm khoản tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thoả thuận;  

e) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay tổn thất do hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm của 
mình gây ra theo thoả thuận trong hợp ñồng ñại lý bảo hiểm; 

g) Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ñối với các hoạt ñộng 
do ñại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện; 

h) Thông báo cho Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam danh sách các ñại lý bảo hiểm bị doanh 
nghiệp bảo hiểm chấm dứt hợp ñồng ñại lý bảo hiểm do vi phạm pháp luật, quy tắc hành 
nghề.  

ðiều 30. Quyền và nghĩa vụ của ñại lý bảo hiểm 

1. ðại lý bảo hiểm có các quyền sau: 

a) Lựa chọn và ký kết hợp ñồng ñại lý bảo hiểm ñối với doanh nghiệp bảo hiểm theo 
ñúng quy ñịnh của pháp luật; 

b) Tham dự các lớp ñào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình ñộ cho ñại lý bảo hiểm do doanh 
nghiệp bảo hiểm tổ chức; 

c) ðược cung cấp thông tin cần thiết cho các hoạt ñộng của mình và các ñiều kiện khác 
ñể thực hiện hợp ñồng ñại lý bảo hiểm; 

d) Hưởng hoa hồng và các quyền, lợi ích hợp pháp khác từ hoạt ñộng ñại lý bảo hiểm; 

ñ) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thoả 
thuận trong hợp ñồng ñại lý bảo hiểm. 

2. ðại lý bảo hiểm có các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện cam kết trong hợp ñồng ñại lý bảo hiểm ñã ký với doanh nghiệp bảo hiểm; 

b) Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm nếu có thoả thuận trong hợp 
ñồng ñại lý bảo hiểm; 

c) Giới thiệu, mời chào, bán bảo hiểm; cung cấp các thông tin ñầy ñủ, chính xác cho bên 
mua bảo hiểm; thực hiện hợp ñồng bảo hiểm theo phạm vi ñược ủy quyền trong hợp ñồng ñại 
lý bảo hiểm; 

d) Tham gia các khoá ñào tạo nâng cao trình ñộ do các cơ sở ñào tạo ñại lý bảo hiểm 
quy ñịnh tại ðiều 31 Nghị ñịnh này tổ chức;   

ñ) Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện ñầy ñủ 
nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 31. ðào tạo ñại lý bảo hiểm  

1. Tổ chức ñào tạo ñại lý bảo hiểm phải ñáp ứng các ñiều kiện sau ñây: 

a) Có chương trình ñào tạo quy ñịnh tại ðiều 32 Nghị ñịnh này; 
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b) Cán bộ ñào tạo ñại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về  bảo hiểm, kiến 
thức pháp luật và kỹ năng sư phạm; 

c) Có ñủ cơ sở vật chất ñể bảo ñảm cho việc ñào tạo. 

2. Tổ chức ñào tạo ñại lý bảo hiểm phải có văn bản ñề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn 
chương trình ñào tạo ñại lý bảo hiểm, kèm theo tài liệu giải trình về kiến thức của cán bộ ñào 
tạo ñại lý bảo hiểm và cơ sở vật chất bảo ñảm cho việc ñào tạo. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận ñược văn bản ñề nghị và hồ sơ hợp lệ của tổ chức ñào tạo ñại lý bảo hiểm, Bộ Tài 
chính phải trả lời bằng văn bản việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trong trường hợp từ 
chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. 

ðiều 32. Chương trình ñào tạo ñại lý bảo hiểm 

Chương trình ñào tạo ñại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Kiến thức chung về bảo hiểm; 

2. Trách nhiệm của ñại lý, ñạo ñức hành nghề ñại lý; 

3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 

4. Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm ñược phép kinh doanh;     

5. Kỹ năng bán bảo hiểm; 

6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, ñại lý bảo hiểm trong hoạt ñộng ñại 
lý bảo hiểm; 

7. Thực hành hành nghề ñại lý bảo hiểm.  

ðiều 33. Quản lý ñào tạo ñại lý bảo hiểm 

1. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt ñộng ñào tạo ñại lý bảo hiểm. 
Trường hợp tổ chức ñào tạo ñại lý bảo hiểm không ñáp ứng ñủ các ñiều kiện ñào tạo ñại lý 
bảo hiểm quy ñịnh tại ðiều 32 Nghị ñịnh này, Bộ Tài chính sẽ ñình chỉ hoạt ñộng của tổ chức 
ñào tạo ñại lý bảo hiểm. 

2. Hàng năm, tổ chức ñào tạo ñại lý bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về số lượng 
khoá ñào tạo ñã tổ chức, số lượng ñại lý ñã ñào tạo, số lượng chứng chỉ ñã cấp trong năm. 

 
Chương IV 

VĂN PHÒNG ðẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, 
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI 

ðiều 34. Văn phòng ñại diện 

Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước 
ngoài tại Việt Nam là ñơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm nước ngoài. 

ðiều 35. Nội dung hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện 
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1. Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
nước ngoài tại Việt Nam ñược thực hiện các hoạt ñộng sau ñây: 

a) Làm chức năng văn phòng liên lạc; 

b) Nghiên cứu thị trường; 

c) Xúc tiến xây dựng các dự án ñầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm nước ngoài; 

d) Thúc ñẩy và theo dõi việc thực hiện các dự án do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tài trợ tại Việt Nam; 

ñ) Các hoạt ñộng khác phù hợp với pháp luật Việt Nam. 

2. Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
nước ngoài tại Việt Nam không ñược thực hiện các hoạt ñộng kinh doanh tại Việt Nam. 

ðiều 36. Lệ phí cấp Giấy phép và công bố nội dung hoạt ñộng 

1. Mức lệ phí mỗi lần cấp Giấy phép hoặc gia hạn hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp 
luật về phí và lệ phí.  

2. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ñược cấp Giấy phép, Văn phòng ñại diện phải 
chính thức hoạt ñộng. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ñược cấp Giấy phép ñặt Văn phòng 
ñại diện, Văn phòng ñại diện phải thực hiện công bố nội dung quy ñịnh tại Giấy phép ñặt Văn 
phòng ñại diện. 

ðiều 37. Thời hạn hoạt ñộng 

1. Thời hạn hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam không quá 5 năm và có thể ñược gia hạn.  

2. Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
nước ngoài tại Việt Nam muốn gia hạn hoạt ñộng phải nộp ñơn ñề nghị gia hạn. 

3. Giấy phép ñặt Văn phòng ñại diện bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Sau 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoạt ñộng mà không ñề nghị gia hạn hoặc không 
ñược Bộ Tài chính gia hạn;  

b) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài bị thu hồi Giấy 
phép; 

c) Hoạt ñộng sai mục ñích hoặc không ñúng với nội dung quy ñịnh trong Giấy phép ñặt 
Văn phòng ñại diện. 

4. Khi kết thúc hoạt ñộng, Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài phải thực hiện ñầy ñủ thủ tục và nghĩa vụ theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

ðiều 38. Báo cáo hoạt ñộng  

Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước 
ngoài tại Việt Nam phải nộp Bộ Tài chính báo cáo ñịnh kỳ hoạt ñộng của Văn phòng theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
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Chương V 

QUẢN LÝ GIÁM SÁT  

ðiều 39. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về kinh doanh 
bảo hiểm 

Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

1. Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xây 
dựng các chính sách, chế ñộ liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam; 

2. Cấp và thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm; cấp và thu hồi Giấy phép ñặt Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; 

3. Ban hành, phê chuẩn, hướng dẫn thực hiện quy tắc, ñiều khoản, biểu phí, hoa hồng 
bảo hiểm; 

4. Áp dụng các biện pháp cần thiết ñể doanh nghiệp bảo hiểm bảo ñảm các yêu cầu về 
tài chính và thực hiện những cam kết với bên mua bảo hiểm; 

5. Tổ chức thông tin và dự báo tình hình thị trường bảo hiểm; 

6. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm; 

7. Chấp thuận việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm hoạt ñộng 
ở nước ngoài; 

8. Quản lý hoạt ñộng của Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; 

9. Tổ chức việc ñào tạo, xây dựng ñội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ về 
bảo hiểm; 

10. Thanh tra, kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và 
xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 

11. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 

12. Tổ chức bộ máy và ñào tạo cán bộ ñể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh 
doanh bảo hiểm. 

ðiều 40. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
trong việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm: 

1. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng các chính sách, chế ñộ liên quan ñến 
hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm; 

2. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về 
kinh doanh bảo hiểm và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; 
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3. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 41. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trong việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm   

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

1. Giải quyết các thủ tục liên quan ñến việc thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp 

bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Văn phòng ñại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, 

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam trên ñịa bàn quản lý, sau khi ñã 

ñược Bộ Tài chính cấp Giấy phép; 

2. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo 

hiểm trong phạm vi ñịa bàn quản lý; 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 42. Thanh tra hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm 

Việc thanh tra hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm thực hiện theo ðiều 122 của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm và tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật về công tác thanh tra ñối với doanh 

nghiệp. 

 
Chương VI 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

ðiều 43. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm ñóng góp cho việc 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm an toàn cho thị trường bảo hiểm, chấp hành tốt các quy 

ñịnh của pháp luật, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì 

ñược khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 44. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm thì tùy theo mức 

ñộ vi phạm, Bộ Tài chính xử lý theo quy ñịnh của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. 

 
Chương VII 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 45. Hiệu lực của Nghị ñịnh 

1. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ñăng Công báo.  
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2. Nghị ñịnh số 42/2001/Nð-CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật Kinh doanh bảo hiểm hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày Nghị 
ñịnh này có hiệu lực.  

ðiều 46. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị ñịnh này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG  

Nguyễn Tấn Dũng 


