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Luật Kinh doanh bảo hiểm, sau gần 20 năm thi hành, đã có những tác động tích
cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đáp ứng cam kết tại
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Quốc
hội đã thông qua Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (“Luật số 42”). Luật
số 42 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019, trong đó một số
nội dung đáng chú ý liên quan đến kinh doanh bảo hiểm như sau:
1. Bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
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Đây là loại hình kinh doanh bảo hiểm mới được quy định, cụ thể, dịch vụ
phụ trợ bảo hiểm là một bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo
hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ
chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi. Dịch vụ phụ trợ bảo
hiểm bao gồm 5 hoạt động: tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính
toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường
bảo hiểm.
Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cũng được bổ sung vào Danh mục ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư sửa đổi theo quy
định tại Khoản 2, Điều 3 Luật số 42.
2. Bổ sung quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
Tư vấn bảo hiểm với tư cách là một dịch vụ phụ trợ bảo hiểm độc lập có sự
khác biệt so với việc tư vấn bán sản phẩm bảo hiểm do đại lý bảo hiểm và
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo Luật Kinh doanh bảo hiểm
hiện hành, do đó, Luật số 42 đã bổ sung khái niệm và quy định điều kiện về
trình độ chuyên môn của cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm tại
Khoản 4, Điều 1 Luật số 42 (Khoản 1 Điều 93b). Theo đó, ngoài điều kiện về
năng lực hành vi dân sự, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải
có văn bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc văn bằng từ
đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.
Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cũng phải đáp ứng
đầy đủ các điều kiện về tư cách pháp nhân và điều kiện đối với cá nhân cung
cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm nêu trên theo quy định tại Khoản 4, Điều 1
Luật số 42 (Khoản 2 Điều 93b).
Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đang hoạt động phụ trợ bảo hiểm
có thời gian chuẩn bị để đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ và đảm bảo
chế tài thực hiện, Khoản 1, Điều 4 Luật số 42 đã quy định thời hạn 1 năm
để tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đáp ứng các điều
kiện trên.
3. Bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi cung cấp dịch vụ phụ
trợ bảo hiểm
Khoản 4, Điều 1 Luật số 42 (Khoản 3 Điều 93a) quy định cá nhân cung cấp
dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho
việc cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm; tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ
bảo hiểm cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với
từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.
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Tuyên bố Trách nhiệm
Bản tin này cùng với các nội dung trong bản tin chỉ nhằm mục đích cung cấp
thông tin chung. Chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm về tính chính xác, tính
thời sự hoặc sự hoàn chỉnh của các thông tin được cung cấp trong bản tin này.
Không có thông tin nào trên bản tin này thể hiện quan điểm hay ý kiến chính
thức của chúng tôi và không phải là tư vấn pháp luật của chúng tôi. Bạn không
nên sử dụng những tài liệu đó để thay thế cho việc tham khảo ý kiến tư vấn
pháp luật của chúng tôi hoặc của luật sư của bạn. Việc bạn sử dụng các thông
tin hay tài liệu trong bản tin này không hình thành mối quan hệ “luật sư – khách
hàng” giữa bạn và chúng tôi trừ khi và cho đến khi một thoả thuận được ký giữa
bạn và chúng tôi để tư vấn một vấn đề cụ thể của bạn.
Tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi giữ quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng
vĩnh viễn hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ phần nào của bản tin mà không
có thông báo trước. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn
hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng vĩnh viễn
hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ nội dung nào của bản tin này.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, bạn nên liên hệ với chúng tôi hoặc
yêu cầu luật sư của bạn tư vấn về vấn đề đó cho bạn. Người tiếp cận được bản
tin này tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin, hiểu và đồng ý rằng chúng
tôi và bizconsult Law Firm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các khiếu
nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông tin của bản tin này.
Tất cả các quyền, bao gồm nhưng không hạn chế, quyền tác giả, quyền liên quan
và quyền sở hữu công nghiệp đối với các tài liệu, thông tin và thiết kế của bản
tin này cũng như thiết kế của các tài liệu của bản tin này, thuộc chúng tôi và
bizconsult Law Firm, được bảo hộ theo Luật Sở hữu Trí tuệ Việt nam và các hiệp
định, hiệp ước quốc tế liên quan mà Chính phủ Việt nam đã ký kết.
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