Phó Trng oàn chuyên trách oàn i biu Quc hi thành ph Trn Chí Cng,
U viên U ban Tài chính – Ngân sách Quc hi ch trì hi ngh

Lut Kinh doanh bo him s 24/2000/QH10 c Quc hi khóa X k hp th 8 thông qua ngày 9-12-2000, ã c
sa i, b sung mt s iu vào nm 2010 và nm 2019. Các Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Kinh doanh bo
him v c bn không làm thay i kt cu, ni dung c bn ca Lut Kinh doanh bo him mà ch sa i, b sung mt s
iu áp ng cam kt ca Vit Nam khi gia nhp T chc thng mi th gii (Lut s 61/2010/QH12) và Hip nh i tác
toàn din tin b xuyên Thái Bình Dng (Lut s 42/2019/QH14).
Theo ông Trn Chí Cng, sau hn 20 nm thi hành, các chính sách này ã phát huy tác dng, là cn c, c s
pháp lý xây dng khung kh pháp ly vng chc, minh bch cho hot ng kinh doanh bo him; to môi trng
cnh tranh lành mnh bình ng gia các doanh nghip; áp ng nhu cu tham gia bo him ngày càng a dng
ca các t chc, cá nhân; m bo s hài hòa gia qun lý giám sát thn trng và to s ch ng trong hot ng kinh
doanh ca doanh nghip.
Tuy nhiên, bên cnh nhng kt qu ã t c, Lut còn bc l mt s tn ti, hn ch, bt cp v c ch chính sách và th trng
bo him cn c nghiên cu, sa i, hoàn thin phù hp hn vi thc tin. C th, mt s quy nh ca Lut Kinh doanh bo
him hin hành không còn thng nht, ng b vi quy nh mi c sa i, b sung ti B Lut Dân s nm 2015, dn n
thiu nhng quy nh mang tính c thù áp dng cho lnh vc kinh doanh bo him bo v quyn và li ích hp pháp
ca các ch th tham gia bo him. Mt s quy nh cha theo kp vi thông l quc t, các nc tiên tin trong khu vc
và trên th gii, trong khi trên th trng bo him ã có các doanh nghip bo him hàng u trên th gii và khu
vc.
Hin nay, tim nng th trng bo him còn rt ln; nhu cu bo him ngày càng cao, trong khi quy mô th trng bo
him còn khiêm tn, vi t l doanh thu phí bo him/GDP còn thp. Cht lng sn phm, dch v bo him còn cha
cao. Thông tin và ngun thông tin v doanh nghip bo him, sn phm bo him còn cha a dng, y , toàn din,
nên có nhng tranh chp phát sinh, vn còn hin tng tranh giành khách hàng di nhiu hình thc. Có tình
trng phí bo him cha tng xng vi ri ro c bo him.
D án lut kinh doanh bo him (sa i) c xây dng nhm hoàn thin quy nh pháp lut v kinh doanh bo him; x
lý nhng mâu thun, chng chéo, bt cp ca Lut Kinh doanh bo him vi các vn bn quy phm pháp lut c Quc
hi ban hành, m bo tính thng nht, ng b ca h thng pháp lut. ng thi, ci cách mnh m th tc hành chính
trong hot ng kinh doanh bo him kt hp vi vic ci cách toàn din công tác qun lý, kim tra, thanh tra
chuyên ngành, bo m thc hin có hiu qu công tác qun lý nhà nc và phi hp gia các c quan qun lý nhà
nc trong phát hin, x lý kp thi, nghiêm minh các hành vi vi phm pháp lut v kinh doanh bo him; bo v
quyn và li ích hp pháp ca nhà u t, khách hàng, s an toàn ca c h thng, tit gim chi phí xã hi. D kin, Lut
có hiu lc thi hành k t ngày 1-7-2023.
Giám c Ngân hàng Nhà nc Chi nhánh à Nng Võ Minh phát biu ti hi ngh

Ti hi ngh, các i biu tp trung tho lun, cho ý kin v 7 nhóm vn : nhóm chính sách v hoàn thin các quy
nh v mô hình t chc, iu kin thành lp, hot ng ca doanh nghip bo him, doanh nghip tái bo him; nhóm
chính sách v hoàn thin các quy nh v mô hình qun lý tài chính i vi các doanh nghip bo him, doanh
nghip tái bo him; nhóm chính sách v hoàn thin hp ng bo him, bo m nguyên tc bình ng, minh bch và
an toàn cho các giao dch bo him; nhóm chính sách v khuyn khích s dng, ng dng công ngh thông
tin, nhm chun mc hóa các hot ng và giao dch bo him trên th trng, nâng cao hiu qu hot ng bo him;
nhóm chính sách v b sung, hoàn thin các quy nh v phát trin và nâng cao cht lng ngun nhân lc
trong lnh vc kinh doanh bo him; nhóm chính sách v hoàn thin các quy nh v bo m an toàn, phòng
hn ch tn tht, phòng nga gian ln bo him, nâng cao hiu qu gii quyt tranh chp; nhóm chính sách v
hoàn thin quy nh v nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nc, ng thi to môi trng thun li cho phát trin bo
him.

Theo các i biu, mt trong nhng vn ni lên trong hot ng kinh doanh bo him hin nay là tình trng các
ngân hàng thng mi buc khách hàng phi mua bo him khi ng ký vay, trong khi khách hàng thc s
không có nhu cu. “Cn tng cng vai trò qun lý nhà nc thông qua nhng ch tài quy nh trong lut gii quyt
tình trng này, bo v quyn li khách hàng”, Giám c Ngân hàng Nhà nc Chi nhánh à Nng Võ Minh xut.
Bên cnh ó, lut cn có iu khon min tr trách nhim ca ngi mua; ni dung hp ng bo him phi n gin, ngn gn,
d hiu; i lý bo him phi gii thích, cung cp y , chính xác thông tin cho khách hàng, nhm m bo cân bng li
ích hp pháp gia các ch th - bên bán và bên mua.
Phó Trng oàn chuyên trách oàn i biu Quc hi thành ph Trn Chí Cng cho rng, yu t tác ng ca hot ng
kinh doanh bo him i vi i sng xã hi là tng i ln, kh nng xy ra tranh chp trong hot ng kinh doanh bo him
cng rt ln. Vì vy, oàn i biu Quc hi thành ph rt mong tip tc nhn c ý kin góp ý, xut ca các n v, cá nhân
trên c s hot ng thc t ti n v, tng hp, góp ý vi c quan son tho ca Quc hi, nhm hng n mc tiêu th ch hóa
ng li ch trng ca ng v phát trin th trng bo him, khuyn khích các doanh nghip bo him u t tr li nn kinh t,
cng nh nâng cao nng lc qun lý giám sát ca c quan qun lý nhà nc v bo him.
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