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Gần đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bảo hiểm, dự kiến có hiệu lực từ năm 2023. 

Nhìn chung, bản dự thảo luật sửa đổi cho phép các công ty bảo hiểm tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh, trong đó các cơ quan quản 
lý sẽ không can thiệp quá sâu về mặt kỹ thuật vào hoạt động của các công ty bảo hiểm như trước đây. Thay vào đó, vai trò của cơ quan 
quản lý sẽ là ưu tiên quản lý giám sát, thúc đẩy tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm. 

• Theo đó, dự thảo sửa đổi này bổ sung một số điều khoản mới để hướng dẫn cho các công ty bảo hiểm, đồng thời sửa đổi một số 
quy định trước đây để tránh nhầm lẫn khi áp dụng trong thực tế. 

• Điểm đáng chú ý thứ hai là việc đưa ra tỷ lệ an toàn vốn cùng với các yêu cầu khắt khe hơn về việc công bố thông tin. Dự thảo Luật 
Kinh doanh Bảo hiểm không nêu rõ mô hình quản lý vốn nào sẽ được áp dụng, tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng đó là mô hình quản lý 
vốn trên cơ sở rủi ro (RBC) và chi tiết sẽ được quy định trong các văn bản dưới luật tiếp theo. 

• Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy dự thảo này cấm các công ty bảo hiểm tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản, ngoại trừ 
việc bất động sản được sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc của công ty bảo hiểm - cùng với một số ngoại lệ khác 
(chi tiết như dưới đây). 

Chúng tôi cho rằng dự thảo sửa đổi luật này là một bước tích cực cho sự phát triển dài hạn của ngành bảo hiểm. Với những thay đổi đối 
về mô hình quản lý vốn, có thể sẽ có áp lực tăng vốn tại một số công ty bảo hiểm nhất định. Tuy nhiên, các quy định này có giai đoạn 
chuyển tiếp 5 năm, tạo một khoảng thời gian đệm giữa khung pháp lý và việc áp dụng trong hoạt động thực tế (2023 – 2027). Do đó, 
chúng tôi cho rằng điều này sẽ không gây ra những thay đổi đột ngột đối với triển vọng ngắn hạn và trung hạn của ngành. 

Chi tiết về một số điểm chính của dự thảo sửa đổi như sau: 

Các hướng dẫn mới để hỗ trợ sự thay đổi về vai trò của cơ quan lý và các công ty bảo hiểm 

• Điều 7 nêu rõ nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Ngoài ra, Điều 96 cũng nêu rõ doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động, tự chịu trách 
nhiệm trong xây dựng, thiết kế và phát triển sản phẩm bảo hiểm. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về khung 
năng lực, tiêu chuẩn, hướng dẫn việc thực hiện các chức năng: đề xuất mức phí sàn, thẩm định phương pháp định phí bảo hiểm, 
phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, thẩm định các yếu tố trong công thức tính toán vốn trên cơ sở rủi ro và một vài khía cạnh 
khác (Điều 163). Như vậy, các cơ quan quản lý hiện sẽ giám sát các công ty bảo hiểm về mặt mô hình hơn là đi sâu về kỹ thuật và 
từng sản phẩm riêng lẻ như trước. 

• Các cơ quan quản lý sẽ khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng 
dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Điều 5). Theo đó, dự thảo luật lần này bổ sung 1 Mục mới bao gồm 
4 Điều (từ Điều 121 đến Điều 124) về ứng dụng CNTT trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó có danh mục dịch vụ liên 
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quan đến bảo hiểm được thực hiện toàn bộ hoặc một phần qua môi trường mạng. Hướng dẫn chung này và các quy định liên quan 
tiếp theo sẽ rất cần thiết đặc biệt trong bối cảnh các công ty bảo hiểm công nghệ (Insurtech) đã và đang phát triển mạnh mẽ trong 
thời gian gần đây. 

• Do công ty bảo hiểm có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, danh sách các hoạt động bị nghiêm cấm đã 
được liệt kê tại Điều 10. 5 nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm cũng được quy định tại Điều 13. 

• 4 điều khoản mới (Điều 70-73) về trọng tài bảo hiểm cũng được giới thiệu để hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp giữa các bên. Tuy 
nhiên, các điều khoản này còn gây tranh cãi vì các trọng tài thương mại cũng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bảo hiểm theo 
Luật Trọng tài Thương mại 2010. Do đó, sẽ có một số bất cập trong việc áp dụng, vì cả hai tổ chức trọng tài sẽ có thẩm quyền giải 
quyết tranh chấp, trong khi các điều kiện thành lập và hoạt động của 2 tổ chức này khác nhau. 

Sửa đổi các quy định để tránh nhầm lẫn khi áp dụng 

• Dự thảo luật nêu rõ các điều kiện phát sinh trách nhiệm bảo hiểm. Theo đó, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ thời điểm giao kết và 
bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.. Trong trường hợp có thoả thuận về việc nợ phí 
bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ thời điểm giao kết và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp nhận cho bên mua 
bảo hiểm nợ phí bảo hiểm (Điều 16). 

• Quyền và trách nhiệm của công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được quy định chi tiết hơn, bao gồm cả trách nhiệm cung cấp 
thông tin chính xác của cả 2 bên (Điều 19 và 20). 

• Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường được điều chỉnh, từ 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện được bảo hiểm 
theo quy định trước đó, thành 2 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện được bảo hiểm theo dự thảo luật (Điều 29). 

• Thời hạn thanh toán bảo hiểm hoặc bồi thường cũng được quy định rõ (Điều 30). Các công ty bảo hiểm có tối đa 30 ngày để thẩm 
định yêu cầu bồi thường. Đối với yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải 
trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. Phí trả chậm là 1%/tháng. Đối với 
yêu cầu bồi thường không thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải gửi thông báo từ chối trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường 
cho bên mua bảo hiểm trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thẩm định xong, kèm theo phần giải thích lý do. 

• Đối với bảo hiểm tài sản dưới giá trị (Điều 51), công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm so với 
giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, thay vì ngày giao kết hợp đồng như quy định trước đây. 
Tương tự, đối với bảo hiểm tài sản trên giá trị (Điều 50), công ty bảo hiểm chỉ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá 
giá trị thị trường của tài sản được bảo hiểm tại ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

Yêu cầu vốn hóa đối với công ty bảo hiểm 

Dự thảo sửa đổi quy định về khả năng thanh toán và các biện pháp can thiệp khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giảm xuống một mức nhất định. 
Dự thảo không nêu rõ mô hình quản lý vốn nào sẽ được áp dụng, tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng đó là mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi 
ro (RBC) và chi tiết sẽ được quy định trong các văn bản dưới luật tiếp theo.. RBC phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại, mức vốn 
yêu cầu được tính toán dựa trên dự phòng kỹ thuật hoặc số tiền bảo hiểm (đối với công ty bảo hiểm nhân thọ) và doanh thu phí bảo hiểm 
(đối với công ty bảo hiểm phi nhân thọ) - cả hai đều không tính đến các mức độ và loại rủi ro khác nhau. Theo đó, mức vốn yêu cầu 
được tính trên cơ sở rủi ro sẽ lớn hơn nếu áp dụng RBC. Trong khi đó, một số thay đổi về tổng vốn của doanh nghiệp cũng sẽ xảy ra đối 
với RBC. Ví dụ, định giá tài sản sẽ được tính theo giá trị thị trường, thay vì giá trị sổ sách. Công ty bảo hiểm đang ghi nhận bất động sản 
(trụ sở chính, hệ thống chi nhánh...) theo giá trị sổ sách. Trong khi đó, giá trị thị trường của những tài sản này có thể đã thay đổi đáng 
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kể trong vài thập kỷ qua. Do đó, chúng tôi chờ đợi các văn bản dưới luật tiếp theo để đánh giá xem mô hình quản lý vốn mới sẽ có thể 
tác động như thế nào đến các công ty bảo hiểm. 

Tại thời điểm hiện tại, dưới đây là những điểm cần lưu ý: 

a. Tỷ lệ an toàn vốn và các mức phân loại (Điều 103) 

• 175% <CAR ≤ 200%: Công ty bảo hiểm & tái bảo hiểm thực hiện rà soát các quy trình, quy chế, quản trị rủi ro, kế hoạch kinh 
doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật. 

• 150% <CAR ≤ 175%: Công ty bảo hiểm & tái bảo hiểm thực hiện đánh giá lại hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động tài 
chính, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

• 120% <CAR ≤ 150%: Công ty bảo hiểm & tái bảo hiểm thực hiện các biện pháp cải thiện theo quy định. 

• 100% <CAR ≤ 120%: Công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm thực hiện các biện pháp cải thiện và Bộ Tài chính áp dụng các biện 
pháp can thiệp sớm theo quy định. 

• CAR <100%: Công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm bị đặt vào tình trạng bị kiểm soát . 

Những biện pháp cải thiện năng lực tài chính (tăng vốn điều lệ, quản lý chi phí, tạm ngừng chuyển lợi nhuận ra nước ngoài...), cũng như 
các biện pháp cải thiện hoạt động và quản lý nghiệp vụ được quy định tại Điều 104 - 106. Các biện pháp này phải được thực hiện trong 
thời gian tối đa là 6 tháng trong trường hợp công ty bảo hiểm tự phát hiện ra và 5 tháng nếu Bộ Tài chính (MoF) phát hiện ra dấu hiệu. 

Chi tiết về các biện pháp can thiệp sớm của Bộ Tài chính cũng như các quy định chi tiết về trường hợp đặt doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm vào tình trạng bị kiểm soát được quy định từ Điều 107 đến Điều 114. 

Bảng: Biên khả năng thanh toán của các công ty bảo hiểm niêm yết theo quy định hiện hành (Nghị định 73/2016) 

 30/6/2021 31/12/2020 31/12/2019 
MIG 160% 172% 209% 
ABI  171% 155% 
BIC 339% 389% 408% 
BMI 131% 155% 153% 
BVGI 154% 144% 108% 
BVL 113% 107% 107% 
PGI 150% 118% 177% 
VNR  503% 663% 
PTI 140% 149%  
PVI n/a n/a n/a 
PRE n/a n/a n/a 

Nguồn: BCTC các công ty, SSI Research 

b. Công bố thông tin định kỳ (Điều 118 và 157) 

Dự thảo sửa đổi yêu cầu sự minh bạch hơn của ngành bảo hiểm. Theo đó, các công ty bảo hiểm phải công bố báo cáo tài chính bán 
niên và cả năm đã được kiểm toán, cũng như các báo cáo về khả năng thanh toán và quản trị rủi ro doanh nghiệp trên trang điện tử của 
công ty và trang thông tin của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá khả năng thanh toán và báo cáo tách nguồn vốn chủ sở 
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hữu, nguồn phí bảo hiểm đều phải được kiểm toán. Hiện tại, chỉ có một số công ty bảo hiểm công bố biên khả năng thanh toán trong 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

Danh sách các lĩnh vực mà công ty bảo hiểm không được phép đầu tư 

Dự thảo sửa đổi cung cấp danh sách các lĩnh vực mà các công ty bảo hiểm bị cấm đầu tư. Điều đáng ngạc nhiên là đầu tư vào bất động 
sản không còn được xếp vào lĩnh vực được phép đầu tư. Chi tiết về các lĩnh vực không được phép đầu tư như sau: 

a) Không được đi vay để đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác, trừ trường hợp vay đối với trụ sở 
kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc kho tàng; 

b) Đầu tư bất động sản, trừ trường hợp : 

• Mua, đầu tư sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp 
cho các hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm; 

• Cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, chi nhánh; 

• Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu được bảo đảm bằng bất động sản; 

c) Cho vay, trừ trường hợp cho vay theo Luật Tổ chức tín dụng và cho vay ký quỹ đối với các công ty bảo hiểm khác theo hướng dẫn 
của Chính phủ; 

d) Đầu tư vào kim loại quý và quỹ thành viên theo quy định của Luật Chứng khoán; 

e) Đầu tư tài sản cố định vô hình, trừ trường hợp phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp; 

f) Đầu tư vào các sản phẩm phái sinh, trừ các sản phẩm phái sinh được niêm yết nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hợp 
đồng bảo hiểm, hợp đồng tái bảo hiểm.
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI 
không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi 
tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất 
kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; 
cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang 
và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại 
nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự 
chấp thuận của SSI. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên cao cấp Chiến lược đầu tư  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Trưởng phòng Chiến lược đầu tư  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     
Trần Trung Kiên     
Chuyên viên cao cấp Phân tích Định lượng     
kientt@ssi.com.vn     
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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