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Chương IV 
ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM, 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM 
 

Mục 2 
DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM 

 
Điều 131. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

1. Hoạt động môi giới bảo hiểm gốc, hoạt động môi giới tái bảo hiểm. 

2. Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. 

3. Hoạt động khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua 
bảo hiểm. 

Điều 132. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm 

1. Trung thực, khách quan, minh bạch; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 
các bên liên quan. 

2. Tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp do tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
ban hành. 

3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thỏa thuận bằng văn bản với khách 
hàng khi thực hiện cung cấp dịch vụ môi giới bảo hiểm.  

Điều 133. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm 

1. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn thành lập bao gồm:  
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a) Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Tổ chức có tư cách pháp nhân, đang hoạt động hợp pháp và đáp ứng các 

điều kiện về tài chính theo quy định của Chính phủ. 

2. Điều kiện về vốn bao gồm: 

a) Vốn điều lệ được góp bằng Đồng Việt Nam và không thấp hơn mức tối 

thiểu theo quy định của Chính phủ; 

b) Cổ đông, thành viên góp vốn không được sử dụng vốn vay, nguồn vốn ủy 

thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn. 

3. Điều kiện về nhân sự: có Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật dự 

kiến đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực quản lý, kinh nghiệm và chuyên 

môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 138 của Luật này.  

4. Có hình thức tổ chức hoạt động theo quy định của Luật này và có dự thảo 

điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. 

5. Tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài tham gia góp vốn thành lập, 

mua cổ phần, phần vốn góp từ 10% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp môi giới 

bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài đang trực tiếp thực 

hiện hoặc có công ty con thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm trong 05 năm 

liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập 

và hoạt động; 

b) Được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thành lập doanh 

nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam và xác nhận không vi phạm nghiêm trọng 

các quy định của pháp luật về môi giới bảo hiểm của nước nơi tổ chức đặt trụ sở 

chính trong 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép thành lập và hoạt động. 
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Điều 134. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động; 

b) Dự thảo điều lệ công ty; 

c) Phương án hoạt động 05 năm đầu, trong đó nêu rõ các nội dung hoạt động 
dự kiến triển khai; 

d) Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp, bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng 
minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự kiến được bổ nhiệm 
là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật; 

đ) Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân 
sáng lập hoặc thành viên, cổ đông dự kiến góp từ 10% vốn điều lệ trở lên và các tài 
liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 133 của Luật này. 

2. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép 
thành lập và hoạt động doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.  

Điều 135. Tổ chức và hoạt động  

Các quy định về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm bao 
gồm: hình thức tổ chức hoạt động; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; thời 
hạn cấp giấy phép thành lập và hoạt động; thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ 
sung, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ nội dung hoạt động; công 
bố nội dung giấy phép thành lập và hoạt động; thu hồi giấy phép thành lập và hoạt 
động được thực hiện theo quy định tại các điều 62, 68, 70, 71, 72 và khoản 1, 
khoản 3 Điều 75 của Luật này. 

Điều 136. Những thay đổi phải được chấp thuận hoặc phải thông báo 

1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng 
văn bản trước khi thay đổi một trong các nội dung sau đây: 

a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính; 

b) Mức vốn điều lệ; 
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c) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động; 

d) Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp dẫn đến có cổ đông, thành viên góp 
vốn sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên hoặc giảm xuống dưới 10% vốn điều lệ; 

đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc 
hoặc Tổng giám đốc; 

e) Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; 
mở chi nhánh, văn phòng đại diện và các hình thức hiện diện thương mại khác tại 
nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thông báo cho Bộ Tài chính bằng văn 
bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có những thay đổi sau đây:  

a) Thay đổi điều lệ hoạt động; 

b) Mở, chấm dứt, thay đổi địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi 
quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính có trách nhiệm công bố các nội dung 
thay đổi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.  

4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận các 
thay đổi quy định tại khoản 1 Điều này và hồ sơ, trình tự, thủ tục ghi nhận quy 
định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

Điều 137. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có các quyền sau đây: 

a) Hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

b) Thu từ cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; 

c) Thu từ thực hiện các công việc khác liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo 
yêu cầu của bên mua bảo hiểm; 

d) Quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo mật thông tin do khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái 
bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam cung cấp, trừ trường hợp theo yêu 
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cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của khách hàng, 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam; 

b) Bồi thường thiệt hại cho khách hàng do hoạt động môi giới bảo hiểm gây ra; 

c) Công khai thông tin cho khách hàng các nội dung theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính; 

d) Hạch toán và theo dõi tách biệt các khoản thu hộ, chi hộ doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam; 

đ) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với hoạt động môi giới 
bảo hiểm; 

e) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được thực hiện các hành vi sau đây: 

a) Ngăn cản bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp các thông tin 
liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được 
bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; 

b) Khuyến mại dưới hình thức hứa hẹn cung cấp các quyền lợi bất hợp pháp để 
xúi giục khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm; 

c) Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực để 
mua hợp đồng bảo hiểm mới; 

d) Tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài với các điều kiện, điều 
khoản kém cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài khác nhằm thu được hoa hồng môi giới cao hơn; 

đ) Cung cấp cho khách hàng thông tin sai lệch, không phù hợp nội dung điều 
kiện, điều khoản bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp 
bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. 

Điều 138. Nhân sự, vốn, tài chính, chế độ kế toán và báo cáo tài chính của 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, 
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người đại diện theo pháp luật, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng, trưởng bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp 
ứng điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ, kinh nghiệm và các điều kiện 
khác theo quy định của Chính phủ.  

2. Người trực tiếp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm phải có bằng đại học 
trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc có chứng chỉ bảo hiểm phù hợp với loại 
hình bảo hiểm hoặc chứng chỉ môi giới bảo hiểm do các cơ sở đào tạo được thành 
lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 

3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải duy trì vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu 
không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu và thực hiện chế độ tài chính theo quy 
định của Chính phủ. 

4. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện năm tài chính, chế độ kế toán 
quy định tại Điều 103 và Điều 104 của Luật này và thực hiện kiểm toán độc lập 
hằng năm đối với báo cáo tài chính.  

5. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với các báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo tài chính; 

b) Báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ, báo cáo đột xuất, cung cấp thông tin, 
số liệu khác. 

6. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được phép chuyển 
lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài quy định tại Điều 107 của Luật này. 

7. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện quản trị tài chính quy định tại 
Điều 108 của Luật này.  

8. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện công khai trên trang thông tin 
điện tử của doanh nghiệp các thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm 
toán và những thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận quy định tại khoản 1 
Điều 136 của Luật này và thông tin quy định tại các điểm a, b và e khoản 1 Điều 120 
của Luật này. Trách nhiệm công khai thông tin thực hiện theo quy định tại Điều 117 
của Luật này. 
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Điều 139. Chứng chỉ môi giới bảo hiểm 

1. Nội dung đào tạo môi giới bảo hiểm chủ yếu bao gồm:  

a) Kiến thức chung về bảo hiểm và nghiệp vụ bảo hiểm; 

b) Nguyên tắc, trách nhiệm, đạo đức hành nghề môi giới bảo hiểm; 

c) Pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh bảo hiểm; 

d) Kỹ năng và thực hành hành nghề môi giới bảo hiểm. 

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết nội dung đào tạo, hồ sơ, trình tự, 
thủ tục thi, cấp, thu hồi, cấp đổi chứng chỉ môi giới bảo hiểm do cơ sở đào tạo về 
bảo hiểm được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước cấp. 

 
Mục 3 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM  
 

Điều 140. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
nước ngoài được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 
cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm 
vi mô và các tổ chức, cá nhân khác. 

3. Tổ chức khác có tư cách pháp nhân được cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 
cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm 
vi mô. 

4. Cá nhân được cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 



 
 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 17-7-2022 9 
 

Điều 141. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 

1. Trung thực, khách quan, minh bạch; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 
các bên liên quan. 

2. Tuân theo tiêu chuẩn trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm. 

3. Tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp do tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
ban hành. 

4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải được lập thành văn bản. 

Điều 142. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ 
bảo hiểm 

1. Giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục 
đích và không được cung cấp cho người thứ ba mà không có sự chấp thuận của 
khách hàng, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật. 

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định 
tổn thất bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp đó thực hiện thu xếp 
giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ 
giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho hợp 
đồng bảo hiểm mà tổ chức đó đồng thời là bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo 
hiểm hoặc người thụ hưởng. 

4. Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề 
nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn; tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo 
hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với từng loại hình dịch 
vụ phụ trợ bảo hiểm. 

Điều 143. Điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 

1. Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

b) Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có 
bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về 
chuyên ngành khác và có chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm về tư vấn do các cơ sở đào 
tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp. 
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2. Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện 
sau đây: 

a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp; 

b) Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung 
cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng, 
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm do 
các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài 
nước cấp; 

c) Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm trong tổ 
chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b 
khoản này và các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về 
thương mại; 

d) Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong tổ chức cung 
cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 
này và điều kiện, tiêu chuẩn đối với Chuyên gia tính toán. 

3. Chính phủ quy định chi tiết các điểm b, c và d khoản 2 Điều này. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm, nội dung đào tạo, hồ sơ, trình tự, thủ tục thi, cấp, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ 
về phụ trợ bảo hiểm. 

 
Chương V 

BẢO HIỂM VI MÔ 
 
Điều 144. Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm vi mô  

Sản phẩm bảo hiểm vi mô có các đặc điểm cơ bản sau đây: 

1. Được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, có thủ tục thẩm định bảo hiểm đơn giản 
hoặc không cần thẩm định bảo hiểm; 

2. Chỉ bao gồm các quyền lợi nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ cơ bản trước các 
rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người tham gia bảo hiểm với thời hạn 
bảo hiểm không quá 05 năm; 
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3. Số tiền bảo hiểm trên từng hợp đồng và phí bảo hiểm hằng năm cho từng 

người được bảo hiểm của một hợp đồng không vượt quá mức tối đa theo quy định 

của Chính phủ. 

Điều 145. Xây dựng, thiết kế, phát triển sản phẩm bảo hiểm vi mô  

1. Việc triển khai và tham gia các sản phẩm bảo hiểm vi mô được Nhà nước 

khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua một hoặc một số biện pháp quy định 

tại các điểm a, b, d và e khoản 1 Điều 88 của Luật này.  

2. Tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô phải đăng ký và được Bộ Tài chính chấp 

thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm vi mô. 

3. Chính phủ quy định chi tiết các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này 

phù hợp với định hướng phát triển và điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; 

hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí của các sản phẩm bảo 

hiểm vi mô. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết phương pháp, cơ sở tính phí của 

các sản phẩm bảo hiểm vi mô. 

Điều 146. Tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô  

1. Tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô bao gồm: 

a) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam; 

b) Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô thành lập và hoạt động tại 

Việt Nam. 

2. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, 

thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, đình chỉ nội dung hoạt động của tổ chức 

tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

3. Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy 

phép thành lập và hoạt động, đình chỉ nội dung hoạt động của tổ chức tương hỗ 

cung cấp bảo hiểm vi mô. 
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Điều 147. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài cung cấp bảo hiểm vi mô  

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
nước ngoài được quyền chủ động cung cấp bảo hiểm vi mô phù hợp với nghiệp vụ 
bảo hiểm được phép triển khai dưới các hình thức sau đây:  

a) Trực tiếp;  

b) Thông qua đại lý bảo hiểm;  

c) Thông qua cá nhân là nhân viên hoặc thành viên của tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hợp tác xã được doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ủy quyền để tư vấn, thu xếp 
việc giao kết hợp đồng bảo hiểm vi mô cho chính các thành viên của tổ chức đó; 

d) Hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
nước ngoài phải theo dõi, tách và hạch toán riêng doanh thu, chi phí của hoạt động 
cung cấp bảo hiểm vi mô với các hoạt động khác của doanh nghiệp. 

Điều 148. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô  

1. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô chỉ được cung cấp bảo hiểm vi 
mô cho chính các thành viên của mình. Thành viên tham gia bảo hiểm vừa là chủ 
sở hữu của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, vừa là bên mua bảo hiểm. 

2. Hợp đồng bảo hiểm giữa tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và các 
thành viên tham gia bảo hiểm tuân thủ các quy định chung về hợp đồng bảo hiểm, 
hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe và hợp đồng bảo hiểm 
tài sản quy định tại Chương II của Luật này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết việc cung cấp bảo hiểm vi mô của tổ chức tương 
hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

Điều 149. Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức 
tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô  

1. Điều kiện về thành viên sáng lập bao gồm: 
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a) Cá nhân là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và là thành 
viên của tổ chức dự kiến thành lập tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô; 

b) Là tổ chức đại diện thành viên theo quy định của pháp luật. 

2. Vốn thành lập được góp bằng Đồng Việt Nam và không thấp hơn mức tối 
thiểu theo quy định của Chính phủ. 

3. Có nhân sự dự kiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng 
giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Chuyên gia tính toán bảo hiểm vi mô đáp 
ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ.  

4. Có kế hoạch triển khai bảo hiểm vi mô phù hợp với số lượng thành viên, 
mạng lưới của tổ chức. 

5. Có dự thảo điều lệ phù hợp với mục tiêu hoạt động của tổ chức tương hỗ 
cung cấp bảo hiểm vi mô và quy định của Chính phủ. 

6. Có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, bảo đảm hỗ trợ, theo dõi đến 
từng hợp đồng bảo hiểm vi mô, theo dõi tài chính, kế toán của hoạt động bảo 
hiểm vi mô. 

Điều 150. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm 
vi mô  

1. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô tự chủ về tài chính, tự chịu trách 
nhiệm trước pháp luật trong phạm vi tài sản hình thành từ hoạt động cung cấp bảo 
hiểm vi mô. 

2. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có trách nhiệm quản lý, giám sát 
hiệu quả hoạt động, tuân thủ các quy định về chế độ tài chính nhằm bảo đảm an 
toàn tài chính, bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ, cam kết với các thành viên tham 
gia bảo hiểm, các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô có trách nhiệm thực hiện quản 
trị rủi ro nhằm kiểm soát một cách hiệu quả các rủi ro phát sinh từ hoạt động cung 
cấp bảo hiểm vi mô. 

4. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động cung cấp bảo hiểm vi mô của tổ 
chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được sử dụng để phục vụ lợi ích cho các 
thành viên tham gia bảo hiểm thông qua việc giảm trừ phí bảo hiểm, gia tăng 
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quyền lợi bảo hiểm của người được bảo hiểm, hỗ trợ cho các thành viên và các 
mục tiêu khác theo điều lệ của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức hoạt động, quản trị rủi ro, hoạt động 
nghiệp vụ, công khai thông tin, chế độ tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài 
chính của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.  

 
Chương VI 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM 
 

Điều 151. Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 
về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Ban hành, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện 
các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xây dựng 
chiến lược, đề án và chính sách phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam; 

b) Thực hiện thống kê, dự báo về thị trường bảo hiểm;  

c) Giám sát doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm thông qua hoạt động nghiệp vụ, tình hình tài chính, quản trị doanh 
nghiệp, quản trị rủi ro và việc chấp hành pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm; giám sát hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam;  

d) Giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thông qua 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại 
Việt Nam; 

đ) Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm; kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài 
tại Việt Nam; 



 
 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 17-7-2022 15 
 

e) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm; 

g) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm. 

Điều 152. Cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm 

1. Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước 
ngoài trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ. 

2. Bộ Tài chính thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát với Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành khác và tổ chức xã hội - nghề nghiệp 
trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

3. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để triển khai liên kết, 
hợp tác giữa hoạt động kinh doanh bảo hiểm và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do 
Nhà nước thực hiện. 

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được chấp thuận trong tên doanh 
nghiệp có sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “bảo hiểm”, “tái bảo hiểm” hoặc các 
cụm từ, thuật ngữ khác nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ này có thể gây nhầm 
lẫn đó là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài tại Việt Nam.  

5. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được chấp thuận trong tên doanh nghiệp 
có sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “môi giới bảo hiểm”, “môi giới tái bảo hiểm” 
hoặc các cụm từ, thuật ngữ khác nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ này có thể gây 
nhầm lẫn đó là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

Điều 153. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của Bộ Tài chính trong thanh 
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

1. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động 
kinh doanh bảo hiểm, ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật 
về thanh tra, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật 
có liên quan, Bộ Tài chính còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu các cổ đông, thành viên góp vốn, người quản lý, người kiểm soát, 
nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước 
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ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm giải thích và cung cấp thông 
tin, tài liệu, dữ liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu, dữ liệu có liên quan 
đến nội dung thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm cung cấp thông 
tin, tài liệu, dữ liệu đó hoặc yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên 
quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra; 

c) Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông 
tin liên quan đến tài khoản của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, 
chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, công ty quản lý quỹ của doanh 
nghiệp bảo hiểm, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức, cá 
nhân có dấu hiệu thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 9 của 
Luật này hoặc vi phạm các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, hoạt động đầu tư của 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt 
Nam, an toàn tài chính, khả năng thanh toán quy định tại các điều 95, 99, 100, 109 
và 110 của Luật này. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin thực hiện theo 
quy định của pháp luật về ngân hàng. 

2. Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, 
giải trình, đến làm việc theo quy định tại Điều này phải được thực hiện bằng văn 
bản, nêu rõ mục đích, căn cứ, nội dung, phạm vi yêu cầu. 

3. Các thông tin do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức, 
cá nhân cung cấp theo quy định tại Điều này phải được bảo mật theo quy định của 
pháp luật và chỉ được sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
hành chính của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 154. Thanh tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm. 

2. Khi xét thấy cần thiết, để thực hiện thanh tra chuyên ngành kinh doanh bảo 
hiểm, cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này có quyền thuê tổ chức kiểm toán 



 
 CÔNG BÁO/Số 577 + 578/Ngày 17-7-2022 17 
 
độc lập, công ty tư vấn hoặc chuyên gia đánh giá, có ý kiến về chuyên môn đối với 
một số nội dung có dấu hiệu ảnh hưởng tới sự an toàn, lành mạnh của đối tượng 
thanh tra khi xét thấy cần thiết bao gồm: 

a) Dự phòng nghiệp vụ; 

b) Khả năng thanh toán; 

c) Tái bảo hiểm; 

d) Đầu tư;  

đ) Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm, phân chia thặng dư;  

e) Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm. 

3. Tổ chức kiểm toán độc lập, công ty tư vấn hoặc chuyên gia được thuê chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của số liệu, 
tài liệu đánh giá, ý kiến về các nội dung đưa ra. 

4. Tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm theo 
quy định của Luật này và pháp luật về thanh tra. 

 
Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
Điều 155. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 

Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề số thứ tự 29 và bổ sung ngành, nghề số thứ tự 29a 
vào sau số thứ tự 29 của Phụ lục IV về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện như sau: 

“29. Môi giới bảo hiểm 

29a. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm” 

Điều 156. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 
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2. Khoản 3 Điều 86, khoản 4 và khoản 5 Điều 94, Điều 95, khoản 3 và khoản 4 
Điều 99, các điều 109, 110, 111, 112, 113, 114 và 116 của Luật này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2028.  

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ 
ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp sau đây: 

a) Khoản 1 Điều 157 của Luật này; 

b) Các điều 77, 78, 79, 80, 81, 83, 94 và 98 của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 
và Luật số 42/2019/QH14 có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. 

Điều 157. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Luật này có hiệu lực và còn 
thời hạn hợp đồng thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm 
giao kết hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm 
có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng để phù hợp với Luật này và để áp 
dụng quy định của Luật này. 

2. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được 
tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bộ Tài chính quy định chi 
tiết việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày Luật này có 
hiệu lực sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này.  

3. Chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng. 

4. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được 
bảo hiểm. 

5. Việc xử lý số dư Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm quy định tại Điều 97 của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 được thực hiện như sau: 
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a) Toàn bộ số dư của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được Bộ Tài chính 
quản lý để sử dụng cho mục đích bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong 
trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản; 

b) Chính phủ quy định chi tiết về quản lý và sử dụng số dư của Quỹ bảo vệ 
người được bảo hiểm. 

 
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 

kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022./. 
 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Vương Đình Huệ 
 
 
 


