Ngày 31 tháng 8 năm 2016

Bản tin PwC Vietnam
Nghị định mới số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
Ngày 1 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP (“Nghị
định 73”) quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Nghị định mới này có hiệu lực
từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và thay thế Nghị định 45/2007/NĐ-CP ban hành
ngày 27 tháng 3 năm 2007, Nghị định 123/2011/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng
12 năm 2011, Nghị định 68/2014/NĐ-CP ban hành ngày 9 tháng 7 năm 2014 và
Nghị định 46/2007/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2007. Các thay đổi
đáng lưu ý của Nghị định 73 được tóm tắt như sau:
Các quy định mới về cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
•

Việc tham gia góp vốn phải được thực hiện bằng tiền và không được sử dụng
vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;

•

Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh
doanh có lãi trong 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép và
không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép;

•

Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu
cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối
thiểu bằng số vốn dự kiến góp;

•

Đối với tổ chức Việt Nam tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu
hạn bảo hiểm phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân
hàng, bảo hiểm và có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam;

•

Công ty cổ phần bảo hiểm phải có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức
cùng nhau sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần và trong thời hạn 3 năm kể từ
ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối
thiểu 50% số cổ phần;

•

Các điều kiện để thành lập chi nhánh nước ngoài ở Việt Nam của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước
ngoài được quy định cụ thể trong Nghị định 73; và

•

Nghị định 73 cũng quy định một số những điều kiện bắt buộc khi doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký kinh doanh một
số sản phẩm bảo hiểm cụ thể như bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm liên kết chung, trong đó
có điều kiện về biên khả năng thanh toán, và quỹ hưu trí tự nguyện.
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Tài liệu này chỉ đưa đến cho Quý vị những thông tin tổng quan về một số vấn đề đang được quan tâm và không được xem như ý kiến tư vấn
chuyên nghiệp. Quý vị không nên dựa vào những thông tin trong tài liệu này mà không có sự tư vấn chuyên nghiệp cụ thể. Không có đại diện hoặc
đảm bảo nào thể hiện hay ngụ ý được đưa ra như tính chính xác hoặc đầy đủ của các thông tin trong tài liệu, và trong phạm vi pháp luật cho
phép, PwC không chấp nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến bất kỳ hậu quả nào do Quý vị hoặc bất cứ ai hành động
hay kiềm chế hành động dựa vào các thông tin trong tài liệu này hoặc cho mục đích ra quyết định dựa trên tài liệu này .

Vốn pháp định
Nghị định 73 quy định chi tiết yêu cầu về vốn pháp định đối với các doanh nghiệp bảo hiểm có kinh doanh
bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí. Vốn pháp
định bắt buộc đối với chi nhánh nước ngoài và các doanh nghiệp tái bảo hiểm cũng được quy định chi tiết
trong Nghị định 73.
Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới
bảo hiểm
Các tiêu chuẩn của người quản trị điều hành, của thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, trưởng
ban kiểm soát, kiểm soát viên, trưởng ban kiểm toán nội bộ, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán
trưởng, giám đốc chi nhánh, trưởng văn phòng đại diện, người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ, chuyên
gia tính toán, nhân viên môi giới bảo hiểm được quy định chi tiết trong Nghị định 73.
Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải tiến hành kiểm
toán nội bộ định kỳ hàng năm. Nghị định 73 yêu cầu kết quả kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ phải được
lập thành văn bản và lưu giữ.
Đối với hoạt động tái bảo hiểm, mức trách nhiệm giữ lại tối đa trên mỗi rủi ro hoặc trên mỗi tổn thất riêng lẻ
không quá 10% vốn chủ sở hữu. Trường hợp nhượng tái bảo hiểm theo chỉ định của người được bảo
hiểm, tỷ lệ nhượng tái bảo hiểm chỉ định tối đa là 90% mức trách nhiệm bảo hiểm.
Chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và doanh nghiệp môi giới bảo
hiểm
Quản lý vốn chủ sở hữu: việc đánh giá nguồn vốn chủ sở hữu phải được thực hiện hàng quý. Trường hợp
vốn chủ sở hữu không đáp ứng quy định, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục bổ sung vốn trong thời
hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc quý.
Nghị định 73 bổ sung các hướng dẫn về dự phòng nghiệp vụ cho bảo hiểm sức khỏe và tái bảo hiểm.
Nghị định 73 bổ sung các quy định hạn chế đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu tương tự như những hạn chế
áp dụng cho ngân hàng ví dụ như không được đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông (trừ gửi
tiền tại các cổ đông là tổ chức tín dụng).
Tỷ lệ đầu tư vào bất động sản từ nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ giảm xuống một nửa còn 10%
đối với bảo hiểm phi nhân thọ và còn 20% đối với bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
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Chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài
và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (tiếp theo)
Phương pháp phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ được quy định
trong Nghị định 73 và doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính phê
duyệt trước khi áp dụng.
Các yêu cầu đối với biên khả năng thanh toán tối thiểu đối với sản phẩn
bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hưu trí
được quy định cụ thể trong Nghị định 73.
Hạn mức chi trả của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được quy định
trong Nghị định 73 là 90% mức trách nhiệm nhưng không quá 200 triệu
đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng đối với bảo hiểm nhân thọ và bảo
hiểm sức khỏe; là 80% mức trách nhiệm nhưng không quá 100 triệu
đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng đối với bảo hiểm phi nhân thọ.
Dịch vụ bảo hiểm qua biên giới
Dịch vụ bảo hiểm qua biên giới có thể được cung cấp cho i) các doanh
nghiệp thành lập ở Việt Nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên
49% vốn điều lệ và ii) người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Để được cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam, doanh
nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải thỏa mãn một số điều kiện chung, điều
kiện về năng lực tài chính và điều kiện về khả năng xử lý tổn thất. Một
trong các điều kiện quan trọng là phải có tổng tài sản tối thiểu tương
đương 2 tỷ đô la Mỹ đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài và 100
triệu đô la Mỹ đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài.
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