
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày……tháng ……năm……

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi (tên của tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt
động, sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) xin trình Bộ Tài chính Đơn xin cấp Giấy
phép thành lập và hoạt động (sau đây gọi tắt là Đơn xin cấp Giấy phép)

I. Các thông tin về chủ đầu tư

Tên và địa chỉ của chủ đầu tư/sáng lập viên công ty:

1. Nếu là cá nhân phải ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú;

2. Nếu là doanh nghiệp, tổ chức phải ghi rõ:

+ Tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ;

+ Ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập;

+ Họ tên, chức vụ của người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức đó.

Chúng tôi xin phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước
ngoài với các nội dung sau:

II. Các thông tin về doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài dự
kiến được thành lập

1. Tên đầy đủ, tên viết tắt và tên giao dịch:

+ Bằng tiếng Việt:

+ Bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

2. Hình thức pháp lý:
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3. Địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm giao dịch, số điện
thoại, fax:

4. Tên và địa chỉ người đại diện trước pháp luật:

5. Lĩnh vực kinh doanh:

6. Phạm vi hoạt động:

7. Địa bàn hoạt động:

8. Đối tượng khách hàng:

9. Vốn điều lệ:

- Số lượng vốn (bằng số):

- Số lượng vốn (bằng chữ):

- Tỷ lệ góp vốn:

- Nguồn vốn:

10. Thời hạn hoạt động:

11. Đề nghị  miễn, giảm thuế, nếu có:

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội
dung trong Đơn và các tài liệu kèm theo.

2. Nếu được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động sẽ chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến kinh doanh bảo hiểm và
các quy định của Giấy phép thành lập và hoạt động.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

TM. Cổ đông (thành viên) sáng lập
(Ký tên và đóng dấu)



BỘ TÀI CHÍNH

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VÀ HOẠT ĐỘNG

Số:      GP/KDBH

Ngày:

Cấp tại: Hà Nội

Nơi cấp: Bộ Tài chính
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:.....GP/KDBH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______                                               ____________________

Hà Nội, ngày     tháng     năm

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Xét đơn và hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của [tên chủ
đầu tư] ngày... tháng.... năm ...

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài

Cho phép [Tên chủ đầu tư/sáng lập viên công ty]

- Nếu là cá nhân phải ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường  trú;

- Nếu là doanh nghiệp, tổ chức phải ghi rõ:

+ Tên và địa chỉ giao dịch
+ Ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập;
+ Họ tên, chức vụ của người đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức đó.

được thành lập [tên đầy đủ, tên viết tắt và tên giao dịch; địa chỉ giao dịch; tư
cách pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài được thành lập
(trường hợp thành lập chi nhánh thì ghi rõ tên, địa chỉ giao dịch của chi nhánh)]
để kinh doanh bảo hiểm/tái bảo hiểm/môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật
Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo
hiểm, các quy định khác của pháp luật và các quy định tại Giấy phép này.



Doanh nghiệp bảo hiểm có con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng
theo các quy định của pháp luật Việt Nam (đối với trường hợp thành lập doanh
nghiệp bảo hiểm).

Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là đơn vị phụ
thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách
pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm và
chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại Việt Nam (trường
hợp thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài).

Điều 2. Vốn

Vốn điều lệ của [tên doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập]; (hoặc vốn
được cấp của [tên chi nhánh nước ngoài được thành lập] ) là:.... (nêu bằng số và
bằng chữ), trong đó:

Tên chủ đầu tư Số vốn góp tính bằng tiền Tỷ lệ %

a. Cổ đông (thành viên) sáng lập:

.............................................. ... .......................................... ............

.............................................. ... .......................................... ............

b. Cổ đông (thành viên) (không phải là cổ đông (thành viên) sáng lập góp từ
10% vốn điều lệ trở lên:

.............................................. ... .......................................... ............

.............................................. ... .......................................... ............

Điều 3. Lĩnh vực, nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động

[Tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài được thành lập]
được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh sau:

3.1. Lĩnh vực kinh doanh: [bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, môi giới
bảo hiểm, tái bảo hiểm].

3.2. Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh:

[Kinh doanh bảo hiểm]:

[Kinh doanh tái bảo hiểm]:

[Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất]:

[Giám định tổn thất]:

[Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn]:

[Quản lý quỹ và đầu tư vốn]:

[Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật]:



[Hoạt động môi giới bảo hiểm: chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp môi giới
bảo hiểm]

-
-
3.3. Địa bàn hoạt động: [trên phạm vi cả nước hay trong những khu vực địa lý
nhất định]
3.4 Đối tượng khách hàng.
Điều 4. Thời hạn hoạt động

[Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài được thành lập] được phép
hoạt động trong thời hạn [ ] năm.

Điều 5. Điều kiện hoạt động

Trong quá trình hoạt động, [tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh
nghiệp nước ngoài được thành lập] phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy
định của Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ của doanh nghiệp/Quy chế
tổ chức và hoạt động của chi nh ánh.

Điều 6. Hiệu lực của Giấy phép

Giấy phép thành lập và hoạt động này có hiệu lực từ ngày ký. Trong thời hạn 12
tháng kể từ ngày cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, [tên của do anh nghiệp
bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài được thành lập] phải hoàn thành các thủ tục để
chính thức hoạt động theo quy định của pháp luật và phải thông báo kết quả tiến
hành các thủ tục trên cho Bộ Tài chính.

Sau thời hạn trên, nếu [tên của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài
được thành lập] không hoàn thành các thủ tục đã quy định, Giấy phép thành lập
và hoạt động này sẽ không còn hiệu lực.

Điều 8. Cấp Giấy phép

Giấy phép thành lập và hoạt động này được lập thành 8 bản chính: 1 bản cấp cho
[tên của doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập/doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân
thọ nước ngoài xin thành lập chi nhánh tại Việt Nam]; 4 bản lưu tại Bộ Tài
chính; 1 bản gửi cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh nơi doanh nghiệp , chi nhánh đặt trụ
sở chính; 1 bản gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 1 bản gửi cho cơ quan đăng
ký kinh doanh.

BỘ TRƯỞNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm ...

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN/THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ (VỐN ĐƯỢC CẤP)/MỞ (CHẤM DỨT
HOẠT ĐỘNG) CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT
TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/THAY ĐỔI NỘI DUNG,

PHẠM VI VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG/THAY ĐỔI CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

[Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo
hiểm phi nhân thọ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam]

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho [tên doanh nghiệp bảo hiểm, doanh
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, Giấy phép
thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm...] được
thay đổi các nội dung dưới đây [chỉ ghi các nội dung thay đổi]:

1. Đổi tên như sau:

1.1. Tên cũ:

+ Tên đầy đủ của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài:

+ Tên giao dịch:

+ Tên viết tắt:

+ Tên bằng tiếng Anh:

1.2. Tên mới:

+ Tên đầy đủ của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài:

+ Tên giao dịch:

+ Tên viết tắt:

+ Tên bằng tiếng Anh:

1.3. Lý do thay đổi: ...............................................................................

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.
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2. Thay đổi vốn Điều lệ/vốn được cấp như sau:

- Vốn Điều lệ/vốn được cấp  cũ:

- Vốn Điều lệ/vốn được cấp  mới:

- Lý do thay đổi:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

3. Mở (chấm dứt hoạt động) chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh
nghiệp bảo hiểm như sau:

- Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự kiến mở (chấm dứt hoạt động):

- Địa chỉ:

- Nội dung, phạm vi hoạt động:

- Lý do mở rộng (chấm dứt):

- Giải trình cơ sở vật chất kỹ thuật đối với trường hợp mở chi nhánh, văn
phòng đại diện:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

4. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện
của doanh nghiệp bảo hiểm và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh nước
ngoài như sau:

- Địa điểm cũ:

- Địa điểm mới:

- Lý do thay đổi:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

5.  Thay đổi nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động như sau:

- Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập và
hoạt động và các Giấy phép Điều chỉnh (nếu có):

- Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động dự kiến thay đổi:

- Lý do thay đổi:

- Cách thức giải quyết các cam kết, trách nhiệm với khách hàng, người lao
động, Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan (đối với trường hợp thu hẹp
nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động)



Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

6. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành
viên/Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) như sau:

- Tên Chủ tịch/Tổng Giám đốc (Giám đốc) cũ:

- Tên Chủ tịch/Tổng Giám đốc (Giám đốc) mới:

- Lý do thay đổi:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm …

ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT,
CHUYỂN ĐỔI  HÌNH THỨC

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi là:

- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày....
tháng.... năm....

- Vốn Điều lệ/Vốn được cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính:

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty chúng tôi được chia, tách,
sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức như sau:

- Tóm tắt nội dung chính của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi
hình thức:

- Lý do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức:

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 4
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 124/2012/TT-BTC
ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

...., ngày.... tháng.... năm ....

ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (PHẦN VỐN GÓP)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Chúng tôi là:

- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày....
tháng.... năm....

- Vốn Điều lệ:

- Địa chỉ trụ sở chính:

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho cổ đông (thành viên) của công ty
chúng tôi là [tên cổ đông (thành viên) có cổ phần (vốn góp) chuyển nhượng]
được chuyển nhượng cổ phần (phần vốn góp) với số lượng cổ phần [ ], trị giá
chuyển nhượng [ ] (tính theo VND) cho bên mua là [tên cá nhân, tổ chức], Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), số chứng minh nhân dân/số
hộ chiếu (đối với cá nhân), nơi cấp......

Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 5
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 124/2012/TT-BTC
ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày.... tháng.... năm ....

ĐƠN XIN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

Chúng tôi là:

- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước
ngoài]

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày....
tháng.... năm....

- Vốn điều lệ đã góp (hoặc vốn được cấp):

- Địa chỉ trụ sở chính:

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho (tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh
nước ngoài) đầu tư ra nước ngoài với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm đầu tư:

2. Nội dung đầu tư:

3. Thời gian đầu tư:

4. Nguồn vốn đầu tư:

Chúng tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm
trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 6
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 124/2012/TT-BTC
ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)



BỘ TÀI CHÍNH

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Số: .../GPĐC.../KDBH

Ngày:

Cấp tại: Hà Nội

Nơi cấp: Bộ Tài chính

Phụ lục 7
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 124/2012/TT-BTC
ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)



BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:..../GPĐC../KDBH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số [ ], ngày [  ] tháng [ ]
năm [ ] của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của [tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp bảo hiểm phi
nhân thọ nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam] tại văn bản số [ ] ngày [ ] và hồ
sơ kèm theo, nộp ngày [ ];

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Cho phép [tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam] được sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh Giấy
phép thành lập và hoạt động số [ ], ngày    [  ] tháng [  ] năm [  ] của Bộ trưởng
Bộ Tài chính với nội dung như sau:

.................................................................................................................................

Điều 2.



Giấy phép điều chỉnh này là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và
hoạt động số [ ], ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] của Bộ trưởng Bộ
Tài chính.

Giấy phép này đồng thời có giá trị là Giấy chứng nhận sửa đổi/bổ sung/điều
chỉnh những nội dung quy định tại Điều 1 nêu trên.

Các nội dung quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của [tên doanh nghiệp
bảo hiểm] (hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của [tên chi nhánh nước ngoài])
sẽ được sửa đổi phù hợp với các quy định của Giấy phép điều chỉnh này.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.

Giấy phép điều chỉnh này được lập thành 8 bản chính: 1 bản cấp cho [tên của
doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có chi
nhánh tại Việt Nam]; 4 bản lưu tại Bộ Tài chính; 1 bản gửi cho Uỷ ban Nhân
dân tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; 1 bản gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu
tư và 1 bản gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

BỘ TRƯỞNG



BÁO CÁO
CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ,

CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ/chi nhánh nước ngoài: .......................

- Tháng báo cáo: .....................................................................................................

Số thứ tự Tên
sản phẩm bảo hiểm

Tên
nghiệp vụ bảo hiểm Nội dung

I Tên sản phẩm bảo
hiểm mới triển khai
trong tháng

Tóm tắt nội dung chính của
sản phẩm bảo hiểm

1
2
3
...
II Tên sản phẩm bảo

hiểm không còn
triển khai trong
tháng

Lý do không triển khai

1
2
3
...

Tổng số sản phẩm bảo hiểm đang triển khai tính đến thời điểm hiện tại:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

...., ngày ..  tháng ..  năm ...

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ tên)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 8
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 124/2012/TT-BTC
ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)



BÁO CÁO DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG QUÝ
CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:
DANH MỤC SẢN PHẨM

Quý …năm…

STT Tên
nghiệp vụ

Tên sản
phẩm được

Bộ Tài
chính phê

chuẩn

Tên
thương

mại
(nếu
có)

Số công văn
phê chuẩn của

BTC, ngày
phê chuẩn

Công
văn phê
chuẩn

sửa đổi,
bổ sung
(nếu có)

Ngày
triển
khai

Ngày
dừng
triển
khai

Sản phẩm bảo hiểm chính

Sản phẩm bổ trợ

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

...., ngày ..  tháng ..  năm ...

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ tên)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 9
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 124/2012/TT-BTC
ngày 30/7/012 của Bộ Tài chính)



MẪU BÁO CÁO CỦA CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:…………………………………………………….
- Thời kỳ báo cáo : Từ 01/01/N đến 31/12/N

I. BÁO CÁO VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM

1. Về cơ cấu sản phẩm:
1.1. Báo cáo về sản phẩm:

Tên sản phẩm Tình trạng (*) Tỷ trọng theo
doanh thu (%)

Tỷ trọng theo số lượng hợp
đồng khai thác mới (%)

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm
cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm
thời hạn 5 năm trở
xuống:

. Sản phẩm A

. Sản phẩm B.....

+ Sản phẩm bảo hiểm
thời hạn trên 5 năm:

. Sản phẩm C

. Sản phẩm D....

- Sản phẩm bảo hiểm
nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm
thời hạn 5 năm trở
xuống:

. Sản phẩm E

. Sản phẩm F....

+ Sản phẩm bảo hiểm
thời hạn trên 5 năm:

2….

(*): Tình trạng là một trong 3 tình trạng sau:
- Ngừng triển khai trong kỳ
- Mới triển khai trong kỳ
- Đang triển khai : đối với các sản phẩm đã bắt đầu triển khai từ những kỳ

trước và vẫn tiếp tục được triển khai.
1.2.  Nhận xét, đánh giá của Chuyên gia tính toán về sự thay đổi cơ cấu sản phẩm
của doanh nghiệp trong kỳ.

Phụ lục 10
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 124/2012/TT-BTC
ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)



2. Đánh giá các giả định tính phí và tính dự phòng:
Giả định tính phí

Tên sản
phẩm

Giả định tính phí

đang áp dụng

Thực tế tại doanh nghiệp Chênh lệch giữa

thực tế và giả định

Ghi

chú

Lãi
suất

Bảng tỷ
lệ tử
vong

Chi
phí

(..)

(*)

Lãi
suất

Bảng
tỷ lệ
tử
vong

Chi
phí

(..)

(*)

Lãi
suất

Bảng
tỷ lệ
tử
vong

Chi
phí

(...)

(*)

Sản
phẩm A

...........

Giả định tính dự phòng

Tên sản
phẩm

Các thay đổi đã được phê
chuẩn trong năm (**)

Cơ sở tính dự phòng hiện tại Ghi chú
(***)

Lãi suất Bảng tỷ lệ
tử vong

(...)(*) Lãi suất Bảng tỷ lệ
tử vong

(...)(*)

Sản phẩm A

.......

(*): các giả định khác
(**): Các thay đổi trong giả định tính dự phòng đã được Bộ Tài chính phê

chuẩn trong năm và sẽ được áp dụng trong năm kế tiếp.
(***) Phần ghi chú để trình bày cơ sở của các thay đổi này (ví dụ: trên cơ sở

các thống kê từ tỷ lệ thực tế của công ty, các nghiên cứu, thống kê được công
bố, các tỷ lệ cung cấp của công ty tái bảo hiểm...).

Nhận xét, đánh giá của chuyên gia tính toán về tính hợp lý của các giả định
mới áp dụng.
3. Doanh thu phí và tỷ lệ trả tiền bảo hiểm

Tên sản phẩm
Tổng doanh thu

phí trong kỳ
(A)

Tổng số tiền bồi
thường và trả
tiền bảo hiểm
trong kỳ (B)

Tỷ lệ B/A (%)

Sản phẩm A

..........



II. BÁO CÁO VỀ PHÂN CHIA THẶNG DƯ

Chủ sở hữu Chủ hợp
đồng chia lãi

Chủ hợp
đồng không

chia lãi

Quỹ liên
kết chung

........
( *)

Thặng dư phát
sinh trong kỳ

Thặng dư phân
chia trong kỳ

- Chủ hợp đồng

- Chủ sở hữu

Thặng dư giữ lại
trong kỳ

Tổng thặng dư giữ
lại ( số luỹ kế đến
cuối kỳ)

(*) Các quỹ khác theo nguyên tắc tách quỹ của doanh nghiệp
- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về việc đảm bảo phân chia thặng dư theo
nguyên tắc đã đăng ký với Bộ Tài chính và quy định của pháp luật.
III. BÁO CÁO VỀ BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN

- Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp đầu kỳ (C):
- Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp đầu kỳ (D):
- So sánh C và D ( theo số tuyệt đối và tỷ lệ C/D):

- Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp cuối kỳ (E):
- Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp cuối kỳ (F):
- So sánh E/F:
- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về khả năng thanh toán của doanh nghiệp
và sự thay đổi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
IV. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

- Chính sách, quy trình, và kiểm soát của công ty liên quan đến hoạt động đầu tư
của các quỹ.
- Phương thức định giá tài sản cho từng loại hình tài sản đầu tư.
- Sự tương xứng về thời hạn, tính thanh khoản, và bản chất rủi ro giữa tài sản có
và tài sản nợ của các quỹ.



Chủ hợp
đồng chia

lãi

Chủ hợp đồng
không chia lãi

Quỹ liên kết
chung

..............
(*)

Tổng tài sản

Thời hạn trung
bình của tài sản

Tổng dự phòng

Thời hạn trung
bình còn lại của
các hợp đồng
đang có hiệu lực

(*) các quỹ khác theo nguyên tắc tách quỹ của doanh nghiệp
- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về mức độ hợp lý giữa thời hạn của

tài sản đầu tư và mức trách nhiệm cam kết của doanh nghiệp.
- Mức độ sử dụng công cụ phái sinh tài chính (nếu có), và ảnh hưởng của

công cụ phái sinh tài chính đến rủi ro đầu tư của các Quỹ.
- Kết quả đầu tư của từng Quỹ trong năm tài chính báo cáo.
Đối với các nội dung chính trên, Chuyên gia tính toán cần nêu ra ý kiến

của mình về sự tương thích của chính sách đầu tư hiện hành với bản chất hoạt
động kinh doanh bảo hiểm trong từng quỹ. Nếu Chuyên gia tính toán nhận thấy
chính sách hiện hành không thích hợp, Chuyên gia tính toán cần nêu ra đề xuất
để khắc phục.

Tôi  xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
… , ngày … tháng … năm …

Chuyên gia tính toán
(Ký và ghi rõ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày.........tháng .......năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi là:

- Tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ;

- Ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập;

- Những nội dung hoạt động, kinh doanh chủ yếu theo Giấy phép/quyết
định thành lập;

- Họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật cho tổ chức đó.

Chúng tôi xin đăng ký làm cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm với các nội dung sau:

1. Tên (bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài) của cơ sở đào tạo đại lý
bảo hiểm:

- Tên đầy đủ:

- Tên viết tắt:

- Tên giao dịch:

2. Địa điểm dự kiến đặt cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:

3. Số điện thoại, số fax:

4. Phạm vi đào tạo: Nêu nội dung đào tạo dự kiến (đào tạo đại lý bảo hiểm
cơ bản/đào tạo đại lý bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm hoặc cả hai nội dung này):

5. Địa bàn hoạt động:

6. Thời hạn hoạt động:

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực
và chính xác của nội dung trong Đơn đăng ký và các tài liệu kèm theo.

Hồ sơ kèm theo

(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 11
(Ban hành kèm theo Thông tư
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TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
(LOGO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM (1)

Ông/Bà (2) : NGUYỄN VĂN A (3)

Ngày sinh : 01/3/1975 (2)

Số CMND/Hộ chiếu : 123456789 Ngày cấp: 23/4/2002 Nơi cấp: Hà Nội
Địa chỉ thường trú : số 123 Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIỂM (4)

* Chương trình đào tạo gồm: (6)

1- Chương trình đào tạo cơ bản về bảo hiểm
2- Chương trình đào tạo về sản phẩm bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm X (7)

* Chứng chỉ được cấp theo Quyết định số …… ngày …… tháng ……năm …… của Trung tâm Nghiên cứu
và Đào tạo bảo hiểm - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - về việc chấp thuận danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ
đại lý bảo hiểm (6)

Số Chứng chỉ: (8)

………, ngày … tháng … năm …(8)

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ ĐÀO TẠO (9)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 23, kiểu chữ đứng và đậm; (5) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng và đậm;
(2) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng; (6) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm;
(3) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng; (7) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 13, kiểu chữ nghiêng;
(4) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng và đậm; (8) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng;

(9) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm.

Phụ lục 12
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BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

- Tên cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:……………………………………………

- Năm báo cáo: ………………… Từ……………………..đến…………………

Tên khóa đào
tạo/Mã số

Thời gian

(từ…đến…)
Địa điểm

Số lượng học
viên tham
gia đào tạo

Số học viên được
cấp chứng chỉ đào

tạo đại lý

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

...., ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Người đại diện trước pháp luật

(Ký và ghi rõ tên) (Ký và đóng dấu)

Phụ lục 13
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BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

- Tên cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm:……………………………………………

- Kỳ báo cáo: ………………… Từ……………………..đến…………………

Phần 1: Số lượng đại lý bảo hiểm

Phần 2: Danh sách đại lý bảo hiểm

STT
Họ và

tên đại lý
bảo hiểm

Ngày
tháng
năm
sinh

Số CMTND/
Mã số thuế

Chứng chỉ
đại lý bảo

hiểm

Hợp đồng
đại lý bảo

hiểm
Ngày
thôi
việc

Tình trạng Ghi
chú

Số Ngày Số Ngày Tăng Giảm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A ĐẠI LÝ
CÁ NHÂN

A1
A2
B ĐẠI LÝ

TỔ CHỨC

B1 Tên tổ
chức

B1.1.
Cá nhân
thuộc tổ
chức

B1.2.

B2 Tên tổ
chức

B2.1.
Cá nhân
thuộc tổ
chức

B2.2

STT Chỉ tiêu Đại lý
cá nhân

Đại lý tổ chức

Tổ chức Cá nhân trong
tổ chức

1 Tổng số đại lý hoạt động cuối kỳ
2 Tổng số đại lý tăng trong kỳ báo cáo

Đại lý tuyển mới trong kỳ
Đại lý tái tục hợp đồng

3 Tổng số đại lý giảm trong kỳ
Đại lý thôi việc trong kỳ
Đại lý hết hạn hợp đồng

4 Đại lý vi phạm quy định pháp luật

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký và đóng dấu)
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Hướng dẫn lập Báo cáo danh sách đại lý bảo hiểm

1. Mục đích: Báo cáo này được dùng để báo cáo tình hình đại lý của doanh
nghiệp

2. Kết cấu báo cáo:
Báo cáo gồm các cột và các dòng:
- Các cột phản ánh thông tin của đại lý
- Các dòng được phản ánh tách b iệt 2 phần : Phần A- Đại lý cá nhân, Phần B -

Đại lý tổ chức: Trong phần đại lý tổ chức được chi tiết từng đại lý cá nhân
thuộc tổ chức đó

3. Cách ghi

Cột 1: Ký hiệu để phân loại đại lý

+ Đại lý cá nhân: Ký hiệu A1, A2,... cho mỗi đại lý cá nhân

+ Đại lý tổ chức: Ký hiệu B1, B2... cho mỗi đại lý tổ chức

+ Cá nhân thuộc tổ chức: Ký hiệu B1.1., B1.2... tương ứng với cá nhân thuộc đại
lý tổ chức B1....

Cột 2: Ghi họ và tên của đại lý cá nhân: đối với đại lý tổ chức thì ghi rõ tên của
tổ chức đại lý và địa điểm của tổ chức đại lý, sau đó ghi rõ họ và tên của từng
đại lý cá nhân thuộc tổ chức đó theo từng dòng.

Cột 3: Ghi ngày, tháng, năm sinh của từng đại lý cá nhân (theo định dạng
DD/MM/YY)

Cột 4: Ghi số chứng minh thư nhân dân của đại lý cá nhân/mã số thuế của đại lý
tổ chức

Cột 5: Ghi số chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm

Cột 6: Ghi rõ ngày được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm (theo định dạng
DD/MM/YY)

Cột 7: Ghi số hợp đồng của đại lý đã ký với DNBH đến thời điểm báo cáo

Cột 8: Ghi ngày ký hợp đồng đại lý (theo định dạng DD/MM/YY)

Cột 9: Ghi ngày thôi việc của đại lý (theo định dạng DD/MM/YY)

Cột 10,11: ghi tình trạng của đại lý:

+ Cột 10: Phản ánh đại lý tăng trong kỳ báo cáo, cụ thể ghi 1a đối với đại
lý tuyến mới trong kỳ báo cáo, ghi 1b đối với đại lý tái tục hợp đồng

+ Cột 11: Phản ánh đại lý giảm trong kỳ báo cáo, ghi (-1a) đối với đại lý
thôi việc, ghi (-1b) đối với đại lý hết hạn hợp đồng trong kỳ báo cáo;

Cột 12: Ghi chú các nội dung cần thiết khác (nếu có)



BÁO CÁO DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
VI PHẠM QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài:..............................................
- Kỳ báo cáo: ................................từ ....................................đến.............................

STT Họ và
tên đại
lý bảo
hiểm

Ngày
tháng
năm
sinh

Số
CMTND/
Mã số
thuế

Chứng chỉ
đại lý bảo
hiểm

Hợp đồng
đại lý bảo
hiểm

Ngày
thôi
việc

Vi
phạm
quy
địnhSố Ngày Số Ngày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ĐẠI

LÝ
CÁ
NHÂN

A1
A2
B ĐẠI

LÝ
TỔ
CHỨC

B1 Tên tổ
chức

B1.1. Cá
nhân
thuộc
tổ chức

B1.2.
B2 Tên tổ

chức
B2.1. Cá

nhân
thuộc
tổ chức

B2.2

…, ngày… tháng…năm …
Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)
Người đại diện trước pháp luật

(Ký và đóng dấu)

Phụ lục 15
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm …

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/GIA HẠN
GIẤY PHÉP/CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI  DIỆN TẠI

VIỆT  NAM

Kính gửi :  Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi là:

- Tên đầy đủ và tên viết tắt của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi
giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài:

- Địa chỉ của trụ sở chính, số điện thoại, fax:

- Vốn điều lệ (vốn đăng ký):

- Cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp và số của Giấy
phép thành lập và hoạt động;

- Ngày thành lập, ngày đăng ký kinh doanh và ngày bắt đầu hoạt động;

- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày và số của Giấy
chứng  nhận đăng ký kinh doanh;

- Nội dung hoạt động chủ yếu :

Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty chúng tôi được đặt văn
phòng đại diện/gia hạn Giấy phép/ thay đổi hoạt động văn phòng đại diện tại
Việt Nam như sau (chỉ liệt kê các nội dung đề nghị):

1. Cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

- Tên đầy đủ và tên viết tắt của văn phòng đại diện tại Việt Nam:

- Địa điểm dự kiến đặt văn phòng đại diện:

- Mục đích chủ yếu xin thành lập hoạt động của văn phòng đại diện:

- Số người làm việc tại văn phòng đại diện, trong đó:

+ Số người nước nước ngoài (tối đa):

Phụ lục 16
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+ Số người Việt Nam (tối thiểu):

- Thời hạn hoạt động của văn phòng đại diện dự kiến là  ... năm.

- Họ tên, năm sinh, quốc tịch Trưởng văn phòng đại diện.

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung
trong Đơn và các tài liệu kèm theo.

- Nếu được cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện sẽ chấp hành nghiêm chỉnh
các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đặt văn phòng
đại diện.

2. Gia hạn Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam

- Tên đầy đủ và tên viết tắt của văn phòng đại diện tại Việt Nam:

- Số Giấy phép đặt văn phòng đại diện đã được cấp:

- Địa điểm đặt văn phòng đại diện:

- Số người làm việc tại văn phòng đại diện, trong đó:

+ Số người nước nước ngoài (tối đa):

+ Số người Việt Nam (tối thiểu):

- Thời hạn đề nghị gia hạn của văn phòng đại diện dự kiến là  ... năm.

- Họ tên, năm sinh, quốc tịch Trưởng văn phòng đại diện:

- Lý do gia hạn giấp phép đặt văn phòng đại diện:

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung
trong Đơn và các tài liệu kèm theo.

- Nếu được gia hạn hoạt động của văn phòng đại diện sẽ chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đặt văn
phòng đại diện, Quyết định gia hạn.

3. Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam

- Tên đầy đủ và tên viết tắt của văn phòng đại diện tại Việt Nam:

- Số Giấy phép đặt văn phòng đại diện đã được cấp:

- Quyết định gia hạn văn phòng đại diện (nếu có):

- Địa điểm đặt văn phòng đại diện:

- Lý do đóng cửa văn phòng đại diện:



Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung
trong Đơn và các tài liệu kèm theo.

- Hoàn thành nghĩa vụ với các bên liên quan theo quy định của pháp luật
Việt Nam trước khi đóng cửa văn phòng đại diện.

Ngày.........tháng...........năm..............
Ký đơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Hội đồng thành viên hoặc đại diện có thẩm quyền)





BỘ TÀI CHÍNH

GIẤY PHÉP
ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

Số:     /GP/VPĐD

Ngày:

Cấp tại: Hà Nội

Nơi cấp: Bộ Tài chính
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BỘ TÀI CHÍNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:.....GP/VPĐD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm ...

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh
bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP
ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Kinh doanh bảo hiểm;

Xét đơn và hồ sơ xin cấp Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại [nơi dự
kiến đặt văn phòng đại diện] của [tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái
bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài]  ngày... tháng.... năm ...

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập văn phòng đại diện

Cho phép [Tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/doanh nghiệp
môi giới bảo hiểm nước ngoài]

+ Địa chỉ giao dịch:

+ Quốc tịch:

+ Ngày, tháng, năm thành lập, số Giấy phép/quyết định thành lập:

được đặt văn phòng đại diện tại [ghi rõ địa chỉ dự kiến đặt văn phòng đại diện]



Điều 2. Tên chính thức của Văn phòng đại diện

…………………………………………………………………………………..

Điều 3. Số lượng nhân viên của Văn phòng đại diện

Là...... người, trong đó:

- Số người nước ngoài (tối đ a):       người;

- Số người Việt Nam (tối thiểu):      người.

Điều 4. Phạm vi hoạt động

1. Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện:

- Làm chức năng văn phòng liên lạc của [tên doanh nghiệp bảo hiểm , doanh
nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới nước ngoài];

- Nghiên cứu thị trường;

- Xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư của [ tên doanh nghiệp bảo hiểm, doanh
nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới nước ngoài];

- Thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các dự án do [tên doanh nghiệp bảo hiểm,
doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới nước ngoài] tài trợ Việt Nam.

2. Văn phòng đại diện [tên của văn phòng đại diện] không được thực hiện các
hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Điều 5. Thời hạn hoạt động

Giấy phép này có giá trị đến ngày           tháng năm

Điều 6. Cấp Giấy phép

Giấy phép này được lập thành 6 bản chính: 1 bản cấp cho [tên của doanh nghiệp
bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/ doanh nghiệp môi giới bảo hiểm]; 4 bản
lưu tại Bộ Tài chính; 1 bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu t ư nơi văn phòng đại
diện đặt trụ sở.

BỘ TRƯỞNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP
ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi là:

- Tên đầy đủ và tên viết tắt của doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái
bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài:

- Giấy phép đặt văn phòng đại diện số..... do Bộ Tài chính cấp ngày....
tháng.... năm...]

Chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Giấy
phép đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam với những nội dung thay đổi dưới đây
[chỉ ghi các nội dung thay đổi]:

1. Thay đổi tên gọi của doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo
hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài như sau:

- Tên gọi cũ:
+ Tên đầy đủ của doanh nghiệp nước ngoài:
+ Tên giao dịch:
+ Tên viết tắt:
+ Tên bằng tiếng Anh:

- Tên gọi mới:
+ Tên đầy đủ của doanh nghiệp nước ngoài:
+ Tên giao dịch:
+ Tên viết tắt:
+ Tên bằng tiếng Anh:
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2. Thay đổi quốc tịch của doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo
hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài như sau:

- Quốc tịch cũ:
- Quốc tịch mới:
- Lý do thay đổi: ...............................................................................
3. Thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo

hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài như sau:
- Địa điểm cũ:
- Địa điểm mới:
- Lý do thay đổi: ...............................................................................
4. Thay đổi tên gọi văn phòng đại diện như sau:
- Tên cũ:

- Tên mới:
- Lý do thay đổi: ...............................................................................
5. Thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện như sau:
- Tên cũ:
- Tên mới:
- Lý do thay đổi: ...............................................................................
Công ty/Văn phòng đại diện sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và
hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ THAY ĐỔI
NGƯỜI LÀM VIỆC/ THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Chúng tôi là:
- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm/văn phòng đại

diện]
- Giấy phép đặt văn phòng đại diện số..... do Bộ Tài chính cấp ngày....

tháng.... năm...]
Chúng tôi xin thông báo với Bộ Tài chính đã thay nội dung dưới đây [chỉ

ghi các nội dung thay đổi]:
1. Thay đổi Trưởng văn phòng đại diện như sau:
- Tên Trưởng đại diện cũ:

Quốc tịch:
Số hộ chiếu/CMND:

- Tên Trưởng đại diện mới:
Quốc tịch:
Số hộ chiếu/CMND:

- Lý do thay đổi: …………………………………………………………...
2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện như sau:
- Địa chỉ cũ:
- Địa chỉ mới:
- Lý do thay đổi: …………………………………………………………...
3. Thay đổi người làm việc tại văn phòng đại diện.
- Họ và tên lao động tại Văn phòng đại diện:
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- Quốc tịch:
- Số hộ chiếu/CMND:
- Thời gian bắt đầu/chấm dứt làm việc tại Văn phòng đại diện:

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung
trong Đơn và các tài liệu kèm theo.

- Hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ kèm theo
(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)



BỘ TÀI CHÍNH

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Số: .../GPĐC.../VPĐD
Ngày:
Cấp tại: Hà Nội
Nơi cấp: Bộ Tài chính
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:..../GPĐC.../VPĐD Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Kinh doanh bảo hiểm Luật  Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Giấy phép đặt văn phòng đại diện số [ ], ngày [  ] tháng [ ]
năm [ ] của Bộ trưởng Bộ Tài chính ;

Xét đề nghị của[tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo
hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm] tại văn bản số [ ] ngày [ ] và hồ sơ kèm
theo, nộp ngày [];

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Cho phép [tên doanh nghiệp bảo hiểm, doanh  nghiệp tái bảo hiểm, doanh
nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài] được sửa đổi/bổ sung/điều chỉnh Giấy
phép đặt văn phòng đại diện số [ ], ngày    [  ] tháng [  ] năm [  ] của Bộ trưởng
Bộ Tài chính với nội dung như sau:

.................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Điều 2.



Giấy phép điều chỉnh này là bộ phận không tách rời của Giấy phép đặt văn
phòng đại diện số [ ], ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] của Bộ trưởng
Bộ Tài chính.

Giấy phép này đồng thời có giá trị là Giấy chứng nhận sửa đổi/bổ sung/điều
chỉnh những nội dung quy định tại Điều 1 nêu trên.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.

Giấy phép điều chỉnh này được lập thành 6 bản chính: 1 bản cấp cho [tên của
doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo
hiểm]; 4 bản lưu tại Bộ Tài chính; 1 bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu t ư nơi
doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

BỘ TRƯỞNG


