
BỘ TÀI CHÍNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156/2007/TT-BTC 
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 
2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo 

hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 
7195/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về 
việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2007/NĐ-CP;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm 
và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động 
theo Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách 
nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về tài 
chính có liên quan.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà 
nước về việc thực hiện chế độ quản lý tài chính của doanh nghiệp.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định của Thông tư 
này và các quy định của pháp luật về tài chính có liên quan và có biện pháp xử 
lý nghiêm đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật.



II. VỐN ĐIỀU LỆ

I Các quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp bào hiềm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiểm được thực hiện theo Điệu 5 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP 
ngay 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp 
bảo hiêm và doanh nghiệp môi giới bảo hiếm (“Nghị định số 46/2007/NĐ-CP:’).

2. Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, số tiền tại tài khoảr 
phong toả của ngân hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 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 (“Nghị định số 45/2007/NĐ-CPir) được 
chuyên thành vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới bao hiểm và được sử dụng theo các quy định về vốn điều lệ của doanh 
nghiệp tại Thông tư này và các quy định của pháp liụìt có liên quan.

3. Vốn điẻu lệ đã góp của doanh ne;hiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểm là số vốn điểu lệ do chủ sở hữu thực góp vào cloanh nghiệp.

4 Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
môi giới bảo hiéra phải luồn duy trì số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức 
vốn pháp định được quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

5. Vốn điều lộ đã góp của doanh nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giới 
bảo hiểrn phài tirơng xứng với nội dung, phạm vi và địai bàn hoạt động của doanh 
nghiệp như sau:

5.1. Trong quá trình hoạt động kinh doanlì nếu nguồn vốn chù sở hữu của 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm thấp hơn mức vốn 
pháp địiih thì doanh nghiệp phải bồ sung vốn điều lệ để bảo đảm nguồn vốn chu 
sẻ hữu không thấp hon mức vốn pháp định.

5 2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ có mức vốn điêu lê 
đã góp bảng mức vốn pháp địĩih được kinh doanh bảo hiểm gốc các loại hình béo 
hiểm phi nhân ứiọ trừ bào hiềm hàng không, bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm vệ rinh. 
Đẻ kinh doanh một hoặc tất cả các loại hình bảo hiểm này, doanh nghiệp phải bô 
sung vốn điều lệ đã góp cao hơn mức vốn pháp định lả ] 00 tỷ đồng Việt Nam.

5 3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh đồng thời cả môi giới 
bào hiểm gốc vả môi giới tái bào hiểm thì phải bổ sung vốn điều lệ đã góp cao 
hơn mức vốn pháp định là 4 tý đồng Việt Nam.

5 4. Doanh nghiệp bảo hiềm có mức vốn điều lệ đã góp bằng mức vốn 
pháp định được mở tải đa 20 chi nhánh và văn phòng đại diện. Đối với mỗi chi 
nhánh hoặc văn phòng đại diện tăng thêm doanh nghiệp bảo hiêm phải bổ sung 
vốn điều lệ đã góp là 10 tỷ đồng.

6 Đối vơi doaiih nghiệp bảo hiểm, doanh ngluệp môi giới bảo hiểm được 
thành lặp, tổ chức và hoạt động trước ngày Nghị định số 46/2007/NĐ-CP có 
hiệu lực, các quy định về vốn điều lệ bổ sung cụ thể như sau:



6.1. Trường hợp doanh nghiệp không thay đổi nội dung, phạm vi và địa 
bàn hoạt động thì thực hiện các quy định về bổ sung vốn điều lệ đã góp tại 
khoản 5 Mục II Thông tư này trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 
46/2007/NĐ-CP có hiệu lực.

6.2. Trường hợp doanh nghiệp thay đồi nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt 
động thì phải thực hiện ngay các quy định về vốn điều lệ đã góp bồ sung tại 
khoản 5 Mục II Thông tư này.

7. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh 
nghiệp bảo hiềm, doanh nghiệp môi giới bảo hiếm có số vốn điều ỉệ đã góp thấp 
hơn mức vốn điều lệ đã góp quy định tại Thông tư này phải lập và gửi Bộ Tài 
chính kế hoạch bổ sung vốn điều lệ theo khoản 6 Mục n  Thông tư này và phải 
thực hiện theo kế hoạch bồ sung vốn đã gửi Bộ Tài chính.

III. D ự  PHÒNG NGHIỆP v ụ  BẢO HIỂM

1. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trích 
lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác 
dinh trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:

2.1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải lập các loại dự 
phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

2.2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ được phép lựa chọn 
và đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo 
hiểm theo hướng dẫn tại điểm 2.4 khoản 2 Mục in  Thông tư này. Trường hợp 
doanh nghiệp áp dụng phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ khác thì phải 
bảo đảm cho kết quả dự phòng nghiệp vụ cao hơn và được Bộ Tài chính chấp 
thuận bằng văn bản trước khi áp dụng.

2.3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ không được thay đồi 
phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong năm tài chính. Trong 
írurờng hợp thay đổi phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiềm cho 
năm tài chính kế tiếp, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải đề 
nghị và được Bộ Tài chính chấp thuận bàng văn bản trước khi áp dụng.

2.4. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ:

2.4.1. Dự phòng phí chưa được hưởng:

a) Phương pháp trích lập theo tỷ lệ phần trăm của tồng phí bảo hiểm:

+ Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bàng đường bộ, 
đường biển, đường sông, đường sắt và đường không: bàng 25% của tồng phí bảo 
hiềm giữ lại thuộc năm tài chính của nghiệp vụ bảo hiểm này.

+ Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm khác: bẳng 50% của tồng phí bảo hiểm 
giữ lại thuộc năm tài chính của các nghiệp vụ bảo hiểm này.

b) Phương pháp trích lập theo hệ số của thời hạn hợp đồng bảo hiểm:



Phương pháp 1/8: Phương pháp này giả định phí bảo hiêm thuộc các 
hợp đồng bào hiểm phát hành trong một quý của doaiih nghiệp bảo hiềm phân 
bố đều giữa các tháng trong quý, hay nói một cách khác, toàn bộ hợp đồng bảc 
hiêrn của một quý cụ thể được giả định là có hiệu lực vào giữa quý đó. Dự 
phòng phí chưa dược hường sẽ được tính theo công thức sau:

Dự phòng phí chưa Phí bào hiểm Tỷ lệ phí bao hiểm
được hưởng giữ lại ' chưa được hưởng

Ví dụ Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời điếm 31 tháng 12 năm 
2007 được tính như sau:

Đối với cic hợp đông bảo hiểm có thời hạn 1 năm và còn hiệu lực vào 
ngày 31 tháng 12 năm 2007:

Thời điểm hợp đồn|ị bảo hiểm hết hiệu iực Tỷ ỉệ phí bảo hiêm
Năm Quý chưa được hưởng

I 1/8

2008 II 3/8
III 5/8
IV 7/8

Đối với hợp đồng bảo hiêm có thời hạn trên l năm: Tỷ lệ phí bảo hiềm 
chưa được hưởng theo công thức trên sẽ có mẫu số bằng thời hạn của hợp đồng 
lảo hiểm (tính bàng số năm) nhân với 8. Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời 

điểm 31 tháng 12 năm 2007 của hợp đồng bao hiểm có thời hạn 2 năm và còn 
hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 được tính như sau:

----------------------------------------------------- 1 -----------------------------------------«r---------------------------------------— 1 --------------------- r m "  — -----------------------------

Thời diêm hợp đỏng bảo hiẽm hêt hiệu iực Tỷ lệ phí bảo hi êm
Năm Quý chưa được hưởng

I 1/16

2008 II 3/16
III 5/16
IV 7/16
I 9/16

2009 II 11/16
III 13/16
IV 15/16

+ Phương pháp 1/24: Phương pháp này giả định phí bảo hiểm thuộc các 
hợp đồng bảo hiếm phát hành trong một tháng của doanh nghiệp bảo hiểm phân 
bố đều trong thốing, hay nói một cách khác, toàn bộ hợp đồng bào hiểm của một 
tháng cụ thể đươc giả định là cỏ hiệu lực vào giữa tháng đó. Dự phòng phí chưa 
được hưởng sẽ được tính theo công thức sau:

Dự phòng phi Phí bảo hiểm ^  Tỷ lệ phí bảo hiẻnì
chưa được hưởng giữ lại y chưa được hưởng

Ví dụ Dự phòng phí chưa được hưởng tại thòi điểm 31 tháng 12 năm
2007 được tinh như sau:

4



Đối với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 1 năm và còn hiệu lực vào ngày 
31 tháng 12 năm 2007:

Thời đi êm hợp đông bảo hiêm hêt hiệu lực Tỷ lệ phí bảo hiêm 
chưa được hưởngNăm Tháng

1 1/24
2 3/24
3 5/24
4 7/24
5 9/24

2008
6 11/24
7 13/24
8 15/24
9 17/24
10 19/24
11 21/24
12 23/24

Đối với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm: Tỷ lệ phí bảo hiểm 
chưa được hưởng theo công thức trên sẽ có mẫu số bằng thời hạn của hợp đồng 
bảo hiếm (tính bằng số năm) nhân với 24. Dự phòng phí chưa được hưởng tại 
thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 của hợp đồng bảo hiếm có thời hạn 2 nám và 
còn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 được tính như sau:

1 '  ' aỴ  mmm 1 --------

Thời điêm hợp đông bảo hiem hêt hiệu lực Tỷ lệ phí bảo hiểm
Năm Tháng chưa được hưởng

1 1/48
2 3/48
3 5/48
4 7/48
5 9/48

2008 6 11/48
7 13/48
8 15/48
9 17/48
10 19/48
11 21/48
12 23/48
1 25/48
2 27/48
3 29/48
4 31/48
5 33/48

2009 6 35/48
7 37/48
8 39/48
9 41/48
10 43/48
11 45/48
12 47/48
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c) Phương pháp trích lập dự phòng phí theo từng ngày: Phương pháp này 
có thể được áp dụng để tinh dự phòng phí chưa được hưởng đối với hợp dồng 
bảo hiểm thuộc mọi thời hạn theo công thức tống quát sau:

Phí bảo hiểm giữ lại X số ngày bảo hiểm còn lại của 
Dự phòng phí hợp đồng bảo hiểm

chưa được
hương "

Tông số ngày bảo hiểm theo họp đồng bảo hiềm

2.4.2 Dự phòng bồi thường:

■:t) Phương pháp trích lập dự phòng bồi l-hường theo hồ sơ yêu cầu đòi bồi 
thường: Theo phương pháp này, doanh nghiệp kinh dloanh bảo hiểm phi nhân 
thọ phải trích lập 2 loại dự phòng:

+ Dụ phòng bổi thường cho các yêu cầu đòi bối thường chưa được giải 
quyết: dược trie’ll lập cho từng nghiệp vụ bảo hiềm theo phương pháp ước tính 
số tiền bồi thường cho từng vụ tồn thất thuộc trách nhiệm báo hiểm đã thông bác 
hoặc đâ yêu cầu đòi bồi thường doanh nghiệp bảo hiềm nhưng đến cuối năm tài 
chính chưa được giải quyêt. 

Dự phòng bôi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm 
bảo hiểm nhưng chưa thông báo hoặc chưa yêu cầu đòi bồi thường: được trích 
lập cho từng nghiệp vụ bảo hiểm theo công thức sau:

Dụ phòng 
BT cho tồn 
thất đầ phai 
sinh chưa 
thòng báo 
hoặc chưa 

vêu cẩu đòi
B T  cho
nám rc
hiện tại

Tông số tiền BT cho 
tồn thất đã phát sinh 
chira thông báo hoặc 
chưa yêu cầu đòi BT 
của 3 năm TC trước 

liên tiếp

Tổng số tiền BT phát 
sinh của 3 nám TC 

Irước liên tiếp

Số tiền 
BT 

phát 
sinh 
của 
năm 
TC 

hiện tại

Doanh thu thuần 
hoạt động kinh 
doanh của năm 

TC hiện tại

X -

Doanh thu thuần 
hoạt động kinh 
doanh bảo hiếm 

của nàm TC trước

Thời gian chậm 
yêu câu đòi BT 
bình quán cua 

năm TC hiện tại

Thời gian chàm 
yêu cầu đòi BT 
bình quỉìn của 
năm TC trưcýc

Trong đó:

Số tiền bồi thường phát sinh của một năm tài chính bao gồm số tiền bồi 
thương thực trá trong năm cộng với dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi 
bồ! thướng chưa được giải quyết tại thời điểm cuối năm 

Thời gian chậm yêu cầu đòi bồi thường bình quân lả thời gian bình quân 
từ khi tổn thất xảy ra tơi khi doanh Iighiệp bảo hiểm nhân được thông báo tồn 
thất hoặc hồ sơ yêu cầu đòi bồi thường (tính bàiig số ngày).



b) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo hệ số phát sinh bồi 
thường:

Phương pháp này được áp dụng đế trích lập dự phòng bồi thường cho từng 
nghiệp vụ bảo hiểm dựa trên nguyên lý sử dụng số liệu bồi thường trong quá khứ 
để tính toán các hệ số phát sinh bồi thường nhàm dự đoán số tiền doanh nghiệp 
kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải bồi thường trong tương lai. Để tính toán dự 
phòng bồi thường theo phương pháp này, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi 
nhân thọ cần phân tích các dữ liệu quá khứ để đảm bảo ràng việc thanh toán bồi 
thường qua các năm tuân theo các quy luật ồn định và không có sự bất thường.

Ví dụ: Tính dự phòng bồi thường theo phương pháp hệ số phát sinh bồi 
thường cho một nghiệp vụ bảo hiểm nhất định tại thời điểm 31/12/2007:

+ Bước 1: Thống kê toàn bộ các khoản thanh toán bồi thường thực trả tới 
thời điểm 31/12/2007 phân theo năm xảy ra tổn thất và năm bồi thường theo 
bảng sau (số liệu chỉ mang tính minh họa):

Đơn vị: triệu đồng

Năm 
xảy ra 

tổn 
thất

Năm bôi thường

1 2 3 4 5 6 7 8

2000 5.445 3.157 2.450 1.412 600 352 431 185
2001 5.847 3.486 1.366 848 1.045 1.054 369
2002 5.981 4.854 1.948 2.554 1.680 489
2003 7.835 4.453 3.888 3.335 2.088
2004 9.763 6.517 3.563 3.984
2005 10.745 6.184 4.549
2006 14.137 8.116
2007 15.162

Theo bảng thống kê bồi thường nêu trên (dòng 2000):

Số tiền bồi thường thực trả trong năm 2000 (năm bồi thường thứ 1) cho 
các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 5.445 triệu đồng.

Số tiền bồi thường thực trả trong năm 2001 (năm bồi thường thứ 2) cho 
các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 3.157 triệu đồng.

Số tiền bồi thường thực trả trong năm 2002 (năm bồi thường thứ 3) cho 
các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 2.450 triệu đồng.

Việc thống kê số tiền bồi thường trong các năm tiếp theo cho các tổn thất 
xảy ra trong năm 2000 được tiến hành tương tự như trên cho tới khi không còn 
khoản tiền bồi thường nào phát sinh thêm nữa. Ở ví dụ này, sau năm 2007 (năm 
bồi thường thứ 8) không còn khoản tiền bồi thường nào phải thanh toán cho các 
tồn thất xảy ra trong năm 2000.
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Việc thống kê số tiền bồi thường cho các tổn thất xảy ra trong nảm 2001 
2002,.. , 2007 được thực hiện tương tự như năm 2000. số năm quá khứ cân 
thống kẻ số liệu bồi thường sẽ tùy thuộc vào độ dài thời gian từ khi tổn thất xả) 
ra tới khi tồn thất được bồi thường hết. Thông thường, các nghiệp vụ bào hiêm 
trách nhiệm có số năm quá khứ cần thống kê số liệu bồi thường nhiều hơn là các 
nghiệp vụ bảo hiểm khác như bảo hiểm tài sản...

Bước 2: Chuyển bảng thống kê số liệu bồi thường theo từng năm đã lập 
ở trtin thành bảng thống kê số liệu bồi thường !uỹ kế, trong đó số liệu bồi thường, 
Iưỹ kế của mỗi năm là tồng các khoản bồi thường thực trả của năm đó và các 
năm trước đỏ.

Đơn vị: triệu đồng

Năm  xảy  
ra ten that

_ _
Năm bôi thường

1 2 3 4 5 6  !! 7 8
2000 5.445 8.602. 11.052 12.464 13.064 13.416 13.847 14.032
2001 5.847 9.333 10 699 11.547 12.592 13.646 14.015
2002 5.981 10.835 12 783 15.337 17.017 17.506
2003 7.835 12.288 16.176 19.511 21.599
2004 9.763 16.230 19843 23.827
2005 10.745 16 929 21 478
2006 14.137 22.253
2007 15.162

ỉ heo bảng thống kê số liệu bồi thường luỹ kế nêu trên (dòng năm 2000):

Số tiền bồi thường ỉuỹ kê năm 2000 (năm bồi thường thứ I) cho các tổn
thất xảy ra trong nărn 2000 là 5.445 triệu đồng.

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2001 (năm bồi thường thử 2) cho các tổn thất 
xảy ra trong oăm 2000 là 3.157 triệu đồng + 5.445 triệu đồng = 8.602 triệu đồng.

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2002 {năm bồi thường thử 3) cho các tồn thất 
xảy ra trong năm 2000 là 2.450 triệu đồng + 8.602 triện đồng = 11.052 triệu đồng.

Bước 3: Tính hệ số phát sinh bồi thường qua các năm bằng cách chia sỏ 
liêu bồi thưòng luỹ kể của năĩĩi sau cho năm trước đó.

Đơn vị: triệu đồng

Năm xay ra tôn thất Hệ số phát sinh bồi thường 1
2/1 II 3/2 4/3 5/4 1 6/5 7/6 8/7 Ị

2000 1.580 1.285 1.128 1.048 1.027 1.032 1.013
2001 1.596 1.146 1.079 1.090 1.084 1.027
2002 1.812 1.180 1.200 1.110 1.029r'-/ooc N 1.568 1.316 1.206 1.107
2004 1.668 1.219 1.201
2005 1.576 1.269
2006 1.574

Hệ sô phát sinh BT binh quân 1.625 1.2,36 1.163 1.089 1.047 1.030 1.013
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Sau đó tính hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 1 qua năm 
thứ 2, từ năm thứ 2 qua năm thứ 3, từ năm thứ 3 qua năm thứ 4....bằng cách tính 
giá trị trung bình của hệ số phát sinh bồi thường của từng cột trong bảng trên.

+ Bước 4: Sử dụng hệ số phát sinh bồi thường bình quân tính được ở bước 
3 đề ước tính số tiền bồi thường luỹ kế của từng năm cho các tồn thất xảy ra 
trong các năm 2000, 2001,..., 2007 (phần in đậm trong bảng dưới đây):

Đơn vị: triệu đồng

Năm 
xảy ra 

tổn thất

Năm bôi thường

1 2 3 4 5 6 7 8

2000 5.445 8.602 11.052 12.464 13.064 13.416 13.847 14.032
2001 5.847 9.333 10.699 11.547 12.592 13.646 14.015 14.197
2002 5.981 10.835 12.783 15.337 17.017 17.506 18.031 18.266
2003 7.835 12.288 16.176 19.511 21.599 22.614 23.293 23.595
2004 9.763 16.280 19.843 23.827 25.948 27.167 27.982 28.346
2005 10.745 16.929 21.478 24.979 27.202 28.481 29.335 29.716
2006 14.137 22.253 27.505 31.988 34.835 36472 37.566 38.055
2007 15.162 24.638 30.453 35.417 38.569 40.382 41.593 42.134

Theo bảng trên (dòng năm 2007):

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2008 (năm bồi thường thứ 2) cho các tổn 
thất xảy ra trong năm 2007 là 15.162 triệu đồng X 1,625 = 24.638 triệu đồng 
(1,625 là hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 1 qua năm thứ 2).

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2009 (năm bồi thường thứ 3) cho các tổn 
thất xảy ra trong năm 2007 là 24.638 triệu đồng X 1,236 = 30.453 triệu đồng 
(1,236 là hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 2 qua năm thứ 3).

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2010 (năm bồi thường thứ 4) cho các tổn 
thất xảy ra trong năm 2007 là 30.453 triệu đồng X 1,163 = 35.417 triệu đồng 
(1,163 là hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 3 qua năm thứ 4).

Số tiền bồi thường ỉuỹ kế của từng năm cho các tổn thất xảy ra trong năm 
2006, 2005,....,2000 tính tương tự như năm 2007.

+ Bước 5: Ước tính dự phòng bồi thường:
Dự phòng bồi thường tại thời điểm 31/12/2007 được ước tính bằng cách 

lấy tổng số tiền ước tính phải bồi thường cho các tổn thất xảy ra trong các năm 
2000, 2001,..., 2007 trừ đi tổng số tiền đã bồi thường cho các tổn thất đó tính tới 
ngày 31/12/2007, trong đó:

Tổng số tiền ước tính phải bồi thường cho các tổn thất xảy ra trong các 
năm 2000, 2001,..., 2007 chính là số tiền bồi thường luỹ kế ở năm bồi thường 
thứ 8 của bảng trên.
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Tổng số tiền đã bồi thường cho các tồn thất xảy ra trong các năm 2000 
200 L. 2007 tính tới thời điểm 31/12/2,007 chính lả số tiền bồi thường luỹ kế 
nẳm dọc theo đường chéo của bàng trên.

Đơn vị: triệu đồng

Năm 
xáy ra 

Ị tôn ứiất

Nani boi thường Tính toán dự phòng BT tại 
31/12/2007

1 ?
3

4 5 6 7 8

rriẴ ẨTong sô 
tiền ước 

tính 
phải BT

Tông so 
tiền đã 
BT tới 
ngày 

31/12/07

Dự 
phòng 

bồi 
thường 
ước tính

2000 14.032 14.032 14.032 0
2001 14.015 14.197 14.197 14.015 182
2002 í 17.506 18.266 18.266 17.506 760
2003 21.599 23.595 23.595 21.599 ] 996
2004

Ị_
23.827 28.346 28.346 23.827 4519

2005 21 478 29.716 29.716 21.478 8 238
2006 22.253 38.055 38.055 22.253 15 802
2007 15.162 42.134 42.134 15.162 26.972

TÔNG CỔNG 208.341 149.872 58.469

Như vậy. với số liệu thống kê bồi thường như trên, dự phòng bồi thưởng 
ước tính của nghiệp vụ bảo hiểm mà ta đang nghiên cứu tại thời điếm 
31/12/2007 là 58.469 triệu đồng.

2.4.3 Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất:

Dự phòng bồi thưởng cho các dao động lớn về tổn thất được trích lập 
hàng nàm cho đến khí khoản dự phòng này bằng 100% phí thực giữ lại trong 
năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Mức trích lập hàng năm được áp 
dụng theo tỷ lệ từ 3% đến 5% phí thực giữ lại.

"í Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

3.1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải lập các loại dự 
phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP 
và phải được chuyên gia t ỉnh toán của doanh nghiệp xác nhận.

3.2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiềm nhân thọ được phép lựa chọn và 
dề nghị Bộ Tài chinh phê chuẩn phương pháp và ccr sở trích lập dự phòng 
ìghiệp vụ báo hiểm theo quy định tại điểm 3.4 khoản 3 Mục III Thông tư này. 
Trưởng' hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp và cơ sở trích lập dự phỏng 
nghiệp vụ khác thì phải bảo đảm cho kết quả dự phòng nghiệp vụ cao hom và 
dược Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi áp dụng.

3.3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ không được phép thay 
dôi phương pháp và CƯ sơ trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong năm tài 
chính. Trong trường hợp thay đổi phương pháp và cơ sở trích lập dự phòng 
nghiệp vụ bảo hiểm cho năm tài chính kế tiếp, doanh nghiệp kinh doanh bảo 
ìiểm nhân thọ phải đề nghị và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản 
trước khi áp dựng.
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3.4. Phương pháp ưích lập dự phòng nghiệp vụ:

3.4.1. Dự phòng toán học:

a) Phương pháp trích lập: theo phương pháp phí bảo hiểm thuần được điều 
chinh bởi hệ số Zillmer 3% số tiền bảo hiểm. Phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh 
dùng đề tính dự phòng không được cao hơn 90% phí bảo hiểm thực tế thu được.

b) Nguyên tắc tính dự phòng: dự phòng toán học theo phương pháp phí bảo 
hiểm thuần được điều chỉnh Zillmer 3% số tiền bảo hiểm tính theo nguyên tắc sau:

Dự Giá trị hiện tại của tổng Giá trị hiện tại của tống số phí bảo
phòng = số tiền bảo hiểm sẽ - hiểm thuần điều chỉnh Zillmer 3% số 

toán học phải trả trong tương lai tiền bảo hiểm sẽ thu trong tương lai

c) Cơ sở tính dự phòng: doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ sử 
dụng các cơ sở sau đây để tính dự phòng toán học:

+ Bảng tỷ lệ tử vong quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
này (Bảng tý lệ tử vong c s o  1980).

+ Lăi suất kỹ thuật tối đa bằng 80% lãi suất ưái phiếu Chính phủ kỳ hạn
10 năm tại thời điểm gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng.

d) Dự phòng toán học được coi là bằng 0 trong trường hợp tính theo 
phương pháp và cơ sở nêu trên cho ra kết quả là số âm,

3.4.2. Dự phòng phí chưa được hưởng: được áp dụng như đối các hợp đồng 
bảo hiểm phi nhân thọ.

3.4.3. Dự phòng bồi thường: được trích theo phương pháp từng hồ sơ với 
mức trích lập được tính trên cơ sở thống kê số tiền bảo hiểm phải trả cho từng hồ 
sơ đã yêu cầu đòi bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đến cuối năm tài 
chính chưa được giải quyết.

3.4.4. Dự phòng chia lãi: chỉ áp dụng với những hợp đồng có lãi chia 
được tích lũy qua các năm hợp đồng bảo hiểm và được tính theo công thức sau:

Dự Tổng lãi công bố chia Giá trị tích lũy của lãi đã công bố chia
phòng _ cho chủ hợp đồng cho chủ họp đồng trong các năm tài
chia lãi ~ trong năm tài chính chính trước nhưng chưa chi trả

3.4.5. Dự phòng bảo đảm cân đối: được trích ỉập hàng năm cho đến khi 
khoản dự phòng này bằng 5% phí bảo hiểm thu được trong năm tài chính của 
doanh nghiệp bảo hiểm. Mức trích lập hàng năm là 1% từ lợi nhuận trước thuế 
của doanh nghiệp bảo hiểm.

IV. ĐẰƯ T ư  VỐN

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện đầu 
tư vốn theo quy định tại Mục 3, Chương II Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.
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2 Phần vốn chủ sỏ* hữu của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm tương ứng với mức vốn pháp định của doanh nghiệp chỉ được đầu 
tư tại Việt Nam và không được sử dụng đề đầu tư dưới hình thức là các khoản 
cho vay, đầu tu trỏ lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan quy định tại 
Điều 4 Luật Doanh nghiệp trử trường hợp ỉà các khoản tiền gửi ngân hàng.

3. Phần vốn chủ sở hữu tương ứng với biên khả năng thanh toán tối thiêu 
của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đầu tu theo quy định đối với đầu tư vốn 
nhàn rỗi từ dự phòn g nghiệp vụ quy định tại Điều 14 Nghị định số 46/2007/NĐ- 
CP và không được sử dụng để đầu tư dưới hỉnh thức lả các khoản cho vay, đầu 
tu trở tại cho các cổ dông hoặc người có liên quan quy định tại Điều 4 Luật 
Doanh nghiệp trừ trường hợp là các khoản tiền gửi ngân hảng.

4. Mọi khoan đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiếm, doanh 
nghiệp mô: giới bào hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về 
đầu tư ra nước ngoài và phải thực hiện dưới tên của doanh nghiệp đó và được 
Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi tién hành.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanỉi nghiệp môi giới bảo hiểm phải hạch 
toán tách bạch các khoán đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn nhàn rỗi 
từ dự phong nghiệp vụ và bảo đảm việc ghi nhận các lài sản đầu tư được thực
hiện một cách nhất quán

V. KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy ữì khả năng thanh toán trong 
suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiếm theo quy định tại Điều 15 Nghị 
định số 46/2007/NĐ-CP

2 Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi biên 
khả năng thanh toan của dloaiih nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh
toán tối thiêu.

3 Biên khả lăng thanh toán tối thiểu:

3.1. Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh Iighiệp kinh doanh bảo 
hiẻm phi nhân thọ là số lớn hơn của các kết quả tính toán sau:

+ 25% tồng phi bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng
thanh toán;

+ 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm
tính biên khả năng thanh toán.

Đốì với các hợp* đồng bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm không đáp ứng điều 
kiện về nhượng tái bảo hiểm theo quy định của Bộ Tải chính thì biên khả năng 
thanh toán tối thiểu được tinh bằng 100% số phí bảo hiềm gốc của những hợp
dồng bào hiếm đó

3.2 Biên khá năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo
hiểm nhân thọ:
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3.2.1. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5 năm trở xuống 
bằng tồng của 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và 0,1% số tiền bảo hiểm chịu 
rủi ro;

3.2.2. Đối với hợp đồng bảo hiềm nhân thọ có thời hạn trên 5 năm bằng 
tổng của 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiềm và 0,3% số tiền bảo hiềm chịu rủi ro.

Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro là phần chênh lệch giữa tổng số tiền bảo hiểm 
của các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và tổng dự phòng nghiệp vụ.

4. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh 
lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại 
thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Tính thanh khoản của các tài sản khi 
tính biên khả năng thanh toán được xác định như sau:

4.1. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán:

4.1.1. Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, títn gưi ngân hàng, tiền đang 
chuyển, trái phiếu chính phủ.

4.1.2. Các tài sản tương ứng với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ 
bảo hiểm liên kết đầu tư.

4.2. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán:

4.2.1. Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ 
nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm;

4.2.2. Tài sản tương ứng với quỹ khen thưởng, phúc lợi (nếu có);

4.2.3. Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp 
luật sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng;

4.2.4. Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính;

4.2.5. Chi phí trả trước, cho vay không có bảo lãnh, các khoản tạm ứng, 
trang thiết bị và đồ dùng văn phòng, các khoản phải thu nội bộ;

4.2.6. Phải thu phí bảo hiềm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn trên 2 năm 
sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định 
của pháp luật;

4.2.7. Các khoản cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có 
liên quan quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp là các khoản 
tiền gửi ngân hàng.

4.3. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán:

4.3.1.Các tài sản đầu tư:

a) Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh: loại trừ 1% giá trị hạch toán;

b) Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh: loại trừ 3% giá trị hạch toán;

c) Cổ phiếu được niêm yết: loại trừ 15% giá trị hạch toán;
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d) Cổ phiếu không được niêrn yết: loại trừ 20% giá trị hạch toán;
i) Đầu tư trực tiếp vào bấí động sản do chính doanh nghiệp sử dụng: loại 

trừ 8% giá trị hạch toán;

;ĩ) Đầu tư trực tiếp vào bất động sản để cho thuê, các khoán cho vay 
thương mại có bảo lãnh: loại trừ 15% giá trị hạch toán;

g) Vốn góp vào các doanh nghiệp khác trừ doanh nghiệp bảo hiểm loại 
tnr 20% giá trị hạch toán.

4.3.2. Các khoản phải thu:

i) Phải thu phi bảo hiẽm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến 
dưới 1 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ímg theo 
quy định cua pháp luật: loại trử 30%;

b) Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 1 năm đến 
dưới 2 nãĩì sau khi trừ đi các khoản trích lập (iự phòng nợ khó đòi tương ứng theo 
quv định cua pháp luật: loại trừ 50%.

4.3 3 Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vỏ hình là phần mềm máy 
tính và hàng tồn kho: loại trừ 25% giá trị hạch toán.

4.3.4. Tài sàn khác: loại trừ 15% giá trị hạch toán 

VI DOANH THU, CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

I . Doanh thu:

11 Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm bao gôm các khoản thu theo 
quy định tại Điều 20 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP. bac gồm:

l ì 1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Thu phí bảo hiểm 
gốc; thu phí nhận tái bảo hiềm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu phí về 
dịch vụ đại lý bao gồm giám định tồn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu 
người thu ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%; thu phí giám định tồn thất 
không kể giám định hộ giữa các đơn vị thành viên hạch toán nội bộ trong cùng 
một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập sau khi đã trừ đi các khoản phải 
chi đề giảm thu như hoàn phí bảo hiểm; giảm phí bảo hiểm; phí nhượng tái bảo 
hiếm, hoán phi nhận tái bào hiềm; giảm phỉ nhận tái bảo hiểm; hoàn hoa hồng 
nhượng tái bảo hiểm; giảm hoa hông nhượng tái bảo hicm.

1 1.2. Doanh thu hoạt động tài chính: Thu hoạt động đầu tư theo quy định 
tại Mục 3 Chươne, lí Nghị định số 46/2007/NĐ-CP; thu từ hoạt động mua bán 
chứng khoán; thu !ăi trên số tiền ký quỹ; thu cho thuê tải sản và các khoản thu 
hoạt động tài chính khác theo quy định của pháp luật.

1.1.3. Thu nhập hoạt động khác: Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sàn CC 
đinh; I.:ác khoản nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được và các khoản thu khác theo 
quy định của pháp luật.



1.2. Nguyên tắc xác định doanh thu:

1.2.1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ỉà số tiền phải thu 
phát sinh trong kỳ được xác định theo nguyên tắc sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán khoản thu phí bảo hiểm gốc vào thu 
nhập khi phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với bên 
mua bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể như
sau:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu nhập khi hợp đồng bảo hiểm 
đã được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên ưiua bảo hiểm hoặc có 
bàng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo 
hiểm đã đóng phí bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm có thoả thuận cho bên mua bảo hiểm được nợ 
phí bảo hiểm. Trong ừường hợp này doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải hạch toán 
vào thu nhập khoản tiền cho bên mua bảo hiểm nợ mặc dù bên mua bảo hiểm 
chưa đóng phí bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp thoả thuận với bên mua bảo hiểm việc đóng phí bảo hiểm 
theo k>. 1 rong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiếm hạch toán vào thu nhập 
tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí bảo hiềm đã phát sinh, không hạch toán vào 
thu nhập phần phí bảo hiểm chưa đến kỳ bên mua bảo hiểm phải nộp phí theo 
như đã thoả thuận.

+ Trường hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu 
nhập tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bồ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán thu phí nhận tái bảo hiểm, thu hoa 
hồng nhượng tái bảo hiềm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhượng 
tái bảo hiểm khi bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận. Trường hợp 
doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận với bên nhượng tái bảo hiểm việc đóng phí bảo 
hiểm theo kỳ thì sẽ hạch toán vào thu nhập tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí 
nhận tái bảo hiểm đã phát sinh, không hạch toán vào thu nhập phần phí bảo hiểm 
chưa đến kỳ bên nhượng tái bảo liiểm phải thanh toán theo như đã thoả thuận.

- Đối với các khoản thu còn lại: doanh nghiệp bảo hiềm hạch toán vào thu 
nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận thanh toán 
của các bên, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với các khoản phải chi đề giảm thu: doanh nghiệp bảo hiểm hạch 
toán vào giảm thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng 
chấp thuận của các bên, không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền.

1.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền phải thu phát sinh trong 
năm tài chính.

1.2.3. Thu nhập hoạt động khác là toàn bộ sổ tiền bán hàng hoá, dịch vụ 
sau khi đã trừ các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ 
hợp lệ) được khách hàng chấp thuận thanh toán, không phân biệt đã thu được 
tiền hay chưa thu được tiền.
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2. Clii phí:

Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm là các khoản phải chi, phải trích phát 
sinh trong kỳ theo quy định tại Điều 21 Nghị đinh số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm:

11 Chi phi hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

11 I Chi bồi thường theo hợp đồng bảo hiềm gốc (chi bồi thường bảo 
hiềm gốc đối với bảo hiểm phi nhân thọ, trả tiền bảo hiểm đối với bảo hiềm 
nhân thọ), hợp đồng tái bảo hiềm sau khi đã trừ đi các khoản phải thu để giảm 
chi như thu bồi thường ỉilnrợng tái bảo hiểm, thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu
hàng đã xử ]ý, bồi thường 100%;

2.1.2. Trích lập dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Mục III Thông tư
này;

2.1.3. Chi hoa hồng bảo hiểm, hoa hồng môi giới bao hiểm theo quy định 
tại điềm 6 Mục V Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 
của Bộ Tài chính hướng' clẫn thực hiện Nghị định số 45/2007/NĐ-CP;

l . \A  Chi giám định tổn thất theo quy định tại Điều 26 Nghị định số
45/2007/NĐ-CP;

1.1 5. Chi phi về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết 
bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

1.1 6 Chi xử lỷ hàng tổn thất đã được giải quyết bồi thường 100%;

2.1 1 Chi quản lý đại lý bảo hiểm như chi đào tạo; tuyền dụng đại lý; chi 
khen thưởng đại lý và các khoản chi phí khác theo thoả thuận tại hợp đông đại lý;

2.1.8. Chi đề phỏng, hạn chế tổn thất, mức chi không quá 2% số phí bảo 
hiềm thực tế thu trong năm tài chính để chi cho các biện pháp đề phòng, hạn chế 
tổn thất theo quy đinh tại Khoản 2, Điều 25 Nghị định 4 5/2007/NĐ-CP;

2 19. Chi đánh giá rủi ro cửa đối tượng báo hiểm bao gồm các khoản chi 
cho công tác thu thập thông tin, điều tra, thẩm định về đối tượng bảo hiểm;

2.1.10. Trích 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ belt buộc thu được hàng 
năm đỏng góp kinh phi cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy; trích tối thiếu 
ì% doanh thu phí bảo kiềm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực 
thu hàng năm để đỏng gÓỊi) v ào quỹ tuyên truyền và bảo đâm an toàn giao thông; 
cát khoản trích kinh phí về nghiệp vụ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật,

2 1.11. Các khoản chi, trích khác theo quy định của pháp luật.
2.2. Chi phi hoạt động tài chính là số phải chi trong nàm tài chính bao gồm:
2.2 1. Chi phí cho hoạt động đầu tư theo quy định tại Mục 3 Chương II

Nghi định số 46/2007/NĐ-CP;
2.2.2. Thu nhập đầu cư phải trả cho bên mua báo hiểm theo cam kết tại

hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
2.2.3. Chi phí cho thuê tài sản;
2.2 .4 Chi thù tục phí ngân hàng, trả lãi tiền vay;
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2.2.5. Chi, trích khác theo quy định của pháp luật.
2.3. Chi phí hoạt động khác là số phải chi trong năm tài chính bao gồm:

2.3.1. Chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;

2.3.2. Chi phí cho việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá nay thu 
hồi được;

2.3.3. Chi, trích khác theo quy định của pháp luật.
3. Các quy định khác về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài các quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên, các khoản doanh thu, chi phí 
khác của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thẹo quy định của pháp luật.

VTL DOANH THU, CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1. Doanh thu:

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiềm được quy định tại Điều 24 
Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm:

M . Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: thu hoa hồng môi giới bảo 
hiếm sau khi trừ đi khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới 
bảo hiểm.

1.2. Doanh thu hoạt động tài chính: thu từ hoạt động mua bán chứng 
khoán; thu lãi tiền gửi, lãi trên số tiền cho vay; thu cho thuê tài sản và các khoản 
thu hoạt động tài chính khác theo qui định của pháp luật.

1.3. Thu nhập hoạt động khác: thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố 
định; các khoản nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được.

2. Chi phí

2.1. Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 
25 Nghị định so 46/2007/NĐ-CP, bao gồm'

2.1.1. Chi phí hoạt động mồi giới bảo hiểm: chi hoạt động môi giới bảo 
hiềm; chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

2.1.2. Chi phí hoạt động tài chính: chi phí cho thuê tài sản; chi thủ tục phí 
ngân hàng, trả lãi tiền vay;

2.1.3. Chi phí hoạt động khác: chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; 
chi phí cho việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá nay thu hồi được.

2.2. Các khoản chi của doanh nghiệp môi giới bảo hiếm phát sinh trong 
kỳ phải có hoá đơn hoặc chứng từ họp lệ.

3. Ngoài các quy định tại khoản 1 và 2 nêu trên, các khoản doanh thu, chi 
phí khác của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp 
luật.
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v m . TÁCH QUỸ VÀ PHÂN CHIA THẶNG DƯ TRONG 
BẢO HIẺM NHÂN THỌ

1 Tách quỹ chủ sở hữu vả quỹ chủ hợp đồng:

1 1 Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải tách và hạch toán 
nông nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm thu được của bên mua bảo 
hiểm (sau đây gọi tát là quỹ chủ sỏ' hữu và quỹ chủ hợp đỏng).

1.2. Quỹ chủ hợp đồng được tiếp tục chia tách thành quỹ chủ hợp đồng 
không tham gia chia lãi, quỹ chủ hợp đồng có tham glia chia lãi. Tùy theo yêu 
cầu của Bộ Tài chính, doaiứi nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, các quỹ chủ 
hợp đóng này có thể được tiếp tục tách chi tiết hơn.

1.3 Việc lách tài sản, nguồn vốn, doanh thu. chi phí và kết quả hoạt động 
kinh, doanh của từng quỹ phái báo đảm công bằng, họp lý khách quan.

1.4 Tài sản hình thành từ các quỹ chủ hợp đồng được dùng để đáp ứng các 
rách nhiệm và chỉ phí liên quan tói các giao dịch kinh cloanh của quỹ chủ hợp 

đồng bảo hiềm đó. Doanh nghiệp bảo hiểm không được: sử dụng tài sản của quỹ 
chù họp đông để chi trả các khoản tiền phạt do hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 
phạm hợp đồng của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

1.5. Các giao dịch phát sinh về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí liên 
quan trực tiếp đến quỹ nào thì sê được ghi nhận riêng cho quỹ đó. Chuyên gia tinJh 
toán cùa doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm các giao dịch liên quan đến nhiều 
quỳ phải được tập hợp vả. phân bố cho từng quỹ dựa trên cơ sở công bằng và hợp 
lý Doanh nghiệp xác định và phải đăng ký với Bộ Tài chính các nguyên tắc phân 
bổ trước khi áp đựỉũtg. Mọi thay đổi đối với các nguyên tắc này phải được Bộ Tái 
chinh chấp thuận.

1.6. Doanh nghiệp kinh cloanh bảo hiểm nhân thọ thực hiện báo cáo việc 
tách và duy trì quv chủ hữu và quỹ chủ hợp đồng theo qưy định của pháp luật.

2 Bảo đảm khả năng thanh toán của quỹ chủ hợp đông:

2.1. Trong suốt thời gian hòạt động, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm 
nhân tliọ phải bảo đảm khá năng thanh toán cho từng quỹ chủ hợp đồng. Trường 
hợp quỹ chủ hợp đồng bị thâm hụt (giá trị tài sản thấp hơn mức trách nhiệm) 
doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồ sung từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp 
đồng dỏ phần thâm hụt: Khi quỹ chủ hợp đồng đó có thặng dư (là phần chênh 
lệch dương giữa tài sản và trách nhiệm của quỹ) thì doanh nghiệp có thề được: 
hoàn ỉại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã bổ sung trước đây với điều kiện việc: 
hoan lại dỏ không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán cùa quỹ chủ hợp đồng 
đó. Các giao dịch này phải được chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm 
xác nhận

2.2 Trường hợp doanh nghiệp kinh doaiứi bảo hiếm nhân thọ duy tri 
nhiều quỹ chủ hợp đồng thì doanh nghiệp không được sử dụng thặng dư của quỷ 
chu hợp dồng này để bồ sung cho quỹ chủ hiíp đồng khác bị thâm hụt.
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2.3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải ghi nhận bằng văn 
bản mọi giao dịch liên quan đến khoản bổ sung thâm hụt từ quỹ chủ sở hữu cho 
quỹ chủ hợp đồng và hoàn trả từ quỹ chủ hợp đồng vẻ quỹ chủ sở hữu.

3. Phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ:

3.1. Trường hợp quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi có thặng 
dư vào thời điểm kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân 
thọ có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ thặng dư để phân chia cho các chủ hợp 
đồng bảo hiểm của quỹ chủ hợp đồng đó và chủ sở hữu sau khi có ý kiến phê 
chuẩn của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp. Thặng dư quỹ chủ hợp đồng để 
lại chưa chia nhàm mục đích bảo đảm ổn định các khoản chia thặng dư trong 
tương lai.

3.2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được lựa chọn phương 
pháp phân chia thặng dư quỹ chủ hợp đồng dưới hình thức trả tiền mặt cho chủ 
hợp đồng, trả bảo tức tích lũy hoặc gia táng số tiền bảo hiểm trình Bộ Tài chính 
chấp thuận. Phương pháp phân chia thặng dư quỹ chủ hợp đồng phải bảo đảm chủ 
hợp đồng bảo hiểm nhận được không thấp hơn 70% tổng số lãi thu được và sự 
công bằng giữa các chủ hợp đồng.

IX . LỢ I NHU ẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI N H UẬN

1. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định tại chương V Nghị định số 
46/2007/NĐ-CP.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phân phối lợi nhuận còn lại theo quy 
định của pháp luật sau khi đáp ứng được các quy định về khả năng thanh toán.

X. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN NỘI B ộ
VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẶP CỦA DOANH NGHIỆP BẢỎ HIẺM, 

DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1. Công tác quản trị tài chính của công ty cổ phần bảo hiếm, công ty cổ 
phần môi giới bảo hiểm phải bảo đảm các nguyên tác sau:

1.1. Cơ cấu vốn điều lệ:

1.1.1. Một cổ đông là cá nhân được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ;

1.1.2. Một cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ;

1.1.3. Cổ đông và những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu 
tối đa 20% vốn điều lệ;

1.1.4. Việc sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ nêu trên phải được Bộ trưởng Bộ 
Tài chính chấp thuận trên cơ sở lợi ích quốc gia.

1.1.5. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều 
lệ khi thành lập doanh nghiệp, trong đó các cổ đông sáng lập là tổ chức phải 
cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cồ đông sáng lập. Hạn
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chế này sẽ được bâi bò sau thời hạn ba năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp
giấy phép thành lập và hoạt động.

1.2. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ ưực tiếp hoặc gián 
tiếp vói cổ đông trong các trường hợp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật
Doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giỏi bào hiểm phải thực 
hiện tự quàn lý, giám sát theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số
46/2007/NĐ-CP.

2.1 Việc xây dựng các quy chế tự quản lý, giám sát bao gồm quy chế tài 
chính, quy chế đầu tư, quy chế kiếm soát và kiểm toán nôi bộ và các quy trình thủ 
tục tương irng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm phải
bào đàm:

.2.1 Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiềm tuân thu các quy định của pháp ỉuật về tài chính đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp mô giới bảo hiểm.

2. ] 2 Hạn chẻ và phòng ngừa rủi ro về tài chỉnh đối với doanh nghiệp bảo 
hiểm, ioanh nghiệp mỏi giới bảo hiểm, bảo đảm giá trị tài sản đầu tư tương 
xứng với trách nhiệm vả đặc thù rủi ro của doanh nghiệp.

2. ] 3. Xác đ n h  rồ trách nhiệm của người quản tri, người điều hành doanh 
nghiệp, các nhân V ên, đại lý có liên quan.

1 ] .4. Ọuy định rồ hmh thức xử lý ký luật khi có sai phạm.

2.2. Doanh nghiệp báo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiêm phải tổ 
chức thực hiện các quy chế tự quản lý, giám sát và địuh kỳ, đột xuất kiểm tra, 
giám sát việc triển khaii thực hiện các quy chế này trong doanh nghiệp.

2.3. Các qu> chế về tự quản lý, giám sát; các báo cáo định kỳ và đột xuất 
giám sát việc thực hiện các quy chế này và các báo cáo xử lý các trường họp vi 
phạm phải được lưu trừ đầy đủ bằng vãn ban để phục vụ cho công tác kiềm tra, 
thanh tra và quán lý giám sát doanh nghiệp.

3 Các quy định về ktểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiếm, doanh
nghiệp môi giới bao hiểm:

3.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực
hiện hoạt động kiếm toán nội bộ.

3.2 Các nguyên tác cơ bản của kiểm toán nội bộ:

3 2 .1 rinh độc lập: Hoạt động kiềm toán nội bộ phái độc lập với các hoạt 
động điều hành, tác nghiệp của doanh nghiệp.

3.2.2 Tính khách quan: Hoat động kiểm íoán nội bộ, kiểm toán viên nội 
bộ phai bảo đảm tính khách quan, trung thực, công băng, không định kiến khi
:hực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ.
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3.2.3 Tính chuyên nghiệp: Kiểm toán viên nội bộ phải là người có kiến 
thức, trình độ và kỹ năng kiểm toán nội bộ cần thiết, không kiêm nhiệm các 
cương vị, các công việc chuyên môn khác của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm.

3.3. Nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ bao gồm việc rà soát, đảnh giá:

3.3.1. Mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra, 
kiểm soát nội bộ.

3.3.2. Việc áp dụng, tính hiệu lực, hiệu quả của các quy trình nhận dạng, 
phương pháp đo lường và quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

3.3.3. Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thông tin tài chính.

3.3.4. Tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và mức độ chính xác của hệ thống 
hạch toán kế toán và các báo cáo tài chính.

3.3.5. Cơ chế bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định về 
trích lập dự phòng nghiệp vụ, đầu tư và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, các 
quy định nội bộ, các quy trình, quy tấc tác nghiệp, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

3.3.6. Thực hiện các nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 
của kiếm toán nội bộ.

3.3.7 Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải xây 
dựng bộ quy tăc đạo đức nghề nghiệp và bảo đảm duy trì quy tăc đạo đức nghê 
nghiệp trong việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

3.4. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, 
doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm phải báo cáo Bộ Tài chính 
về việc triển khai thực hiện các quy định về kiểm toán nội bộ tại Thông tư này.

4. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp 
mồi giới bảo hiểm phải được tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại 
Việt Nam kiểm toán và xác nhận các vấn đề tài chính trọng yếu sau:

4.1. Đối với doanh nghiệp bảo hiếm

Hoạt dộng nhận và nhượng tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, 
khả năng thanh toán, hoa hồng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi 
nhuận, các khoản đầu tư từ vốn chủ sở hữu, đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ, tài 
sản cố định và khấu hao, các khoản phải thu, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, chi phí 
xây dựng cơ bản dở dang; tách quỹ và phân chia thặng dư quỹ chủ hợp đồng đối 
với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

4.2. Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, các khoản đầu tư, 
tài sản cố định và khấu hao, các khoản phải thu, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, chi 
phí xây dựng cơ bản dở dang.
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XI. CHẾ Đ ộ  BÁO CÁO

Doanh nghiệp báo hiềm, doanh nghiệp môi giói bảo hiềm có trách nhiệm 
lập và gửi các báo cảo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ theo quy
định của pháp luật biện hành.

1. Báo cáo tài chínk:

1.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện 
quyết toán tài chính và chấp hành đầy đủ các quy định về báo cáo tài chính, lập 
và gửi cho cơ quan tài chính Nhà nước, cơ quan thống kê, cơ quan thuế theo quy
định của pháp luật hiện hành.

ỉ .2. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo 
lưu chuyền tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật 
về kê toán phải có xác nhận của tồ chức kiềm toán độc lập được phép hoạt động
tại Việt Nam.

1.3. Hàng quv, năm doanh nghiệp bảc hiểm, doanh Iighiệp môi bảo hiểm 
phải lập va gửi báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính kèm theo bản mềm.

2 Báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp 1Ĩ1Ô1 giới bảo hiểm thực hiện lập và gửi cho Bộ Tài chính các báo cáo thống 
kê, báo cáo nghiệp vụ theo tháng, quý và nãin và kèm theo bản mềm cụ thể như
sau:

2.] Đối VỚI doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:

2.11. Báo cáo kết quả hoạt động tháng: Mầu số ] -PNT

2.12. Bảo cao doanh thu phí bảo hiểm quý, năm: Mầu số 2-PNT

2.1.3. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế quý. năm: Mầu số 3-PNT

2. ị 4. Báo cao bồi thường bảo hiểm quý, năm: Mill] số 4-PNT

2.1.5. Báo cáo trích lập dụ phòng nghiệp vụ quý, năm: các mẫu 5-PNT (A)
và 5-PNT (B)

2.1.6. Báo cáo hoạt động đầu tư từ nguồn vốn chù sở hữu quý, năm: Mau
số 6-PNT (A)

2. 7. Báo cáo hoạt động đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ quý, năm: Mầu số
6-PNT (B)

2.1.3. Bao cáo khả nădg thanh toán qưý, năm: theo inẫu số 7-PNT

2.1.9. Báo cáo ASEAN hàng năm: Mâu số 8-PMT

2.2. Riêng đối với doanh nghiệp chuyên kinh doanh tái bảo hiểm ngoài 
các mẫu biểu báo cáo mẫu số 5-PNT, mẫu số 6-PNT (A), mẫu số 6-PNT (B):, 
mầu số 7-PNT, mẫu số 8-PNT nêu trên còn phải lập và gửi các báo cáo sau:

2.2 1. Báo cáo doanh thu tái bảo hiểm quý, năm: Mau số 1-TBH

2.2.2. Báo cáo bồi thường tái bảo hiềm quý, năm: Mầu số 2-TBH



2.3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

2.3.1. Báo cáo kết quả hoạt động tháng: Mầu sổ ỉ -NT

2.3.2. Báo cáo số lượng hợp đồng và số tiền bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ 
quý, năm: Mau số 2-NT

2.3.3. Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ quý, năm: Mầu số 3-NT

2.3.4. Báo cáo trả tiền bảo hiểm nhân thọ quý, năm: Mầu số 4-NT

2.3.5. Báo cáo tình hình huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ quý, năm: 
Mầu số 5-NT

2.3.6. Báo cáo trích lập dự phòng nghiệp vụ quý, nám: các mẫu tò 6-NT(A) 
đến 6-NT(E)

2.3.7. Báo cáo hoạt động đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu quý, năm: Mau 
số 7-NT (A)

2.3.8. Báo cáo hoạt động đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ quý, năm: Mầu số
7-NT (B)

2.3.9. Báo cáo khả năng thanh toán quý, năm: Mầu số 8-NT

2.3.10. Báo cáo ASEAN hàng năm: Mầu số 9-NT

2.4. Đối với doanh nghiệp môi giới bào hiểm quý, năm: Mầu số 1- 
MGBH.

3. Thời hạn nộp báo cáo:

3.1. Báo cáo tháng: doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính 
chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc tháng.

3.2. Báo cáo quý: doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

3.3. Báo cáo năm: doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
phải lập và gửi Bộ Tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài
chính.

4. Ngoài các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ quy 
định điểm 1 và điểm 2 nêu trên, Bộ Tài chính có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo 
hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm báo cáo bồ sung về tình hình hoạt động, 
tình hình tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác thống kê và phân 
tích thị trường.

5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ tài chính
Hội đồng quản trị, Tồng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảo hiểm, 

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm giải trình các vấn đề tài chính 
liên quan theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
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5.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính báo cáo thống kê, 
báo cáo nghiệp vụ của mình. Việc kiểm tra tài chính được tiến hành theo các hình
thức:

5.1.1 Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất;

5.1.2 Kiểm tra từng chuyên đề theo yêu cầu của công tác quản lý tài
chính.

5.2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm vi phạm 
chế độ tài chính của Nhà nước sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

XII. CÔNG KHAI HÓA THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO 
HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1. Nội dung thông tin trong báo cáo tài chính mà doanh nghiệp bảo hiểm, 
doanh nghiệp môi giới bảo hiểm công bố công khai hàng năm là báo cáo thường 
niên (Mẫu số 1-CBTT) và báo cáo tài chính tóm tắt (Mẫu số 2-CBTT). Doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khi công bố công khai phải 
kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công 
bố công khai các thông tin trong báo cáo tài chính năm trên báo Trung ương và 
báo địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong 3 số báo liên tiếp. 
Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự quyết 
định việc công bố công khai các thông tin trong báo cáo tài chính trên Website; 
dưới hình thức phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan quản 
lý nhà nước; công bố thông tin dưới hình thức họp báo; công bố thông tin trên 
đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm vả doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công 
bố công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bô công khai 
báo cáo tài chính theo quy định trên đây, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh 
nghiệp môi giới bảo hiểm phải gửi bản chính hoặc bản sao có công chứng đối 
với các bản báo cáo tài chính đã công bố công khai đến Bộ Tài chính.

4.  Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới báo hiểm phải thực 
hiện chế độ công khai báo cáo tài chính kịp thời, chính xác theo quy định của 
pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm thay đôi nội dung thông tin đã công bố thì phải thực hiện theo đúng tr ình 
tự, thủ tục quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Mục XII Thòng tư này kèm theo lý 
do giải thích.
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XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công
báo.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 99/2004/TT-BTC ngày 19/10/2004 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 
1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

3. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 46/2007/NĐ-CP có hiệu 
lực, công ty cổ phần bảo hiểm, công ty cổ phần môi giới bảo hiểm được cấp giấy 
phép thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải điều 
chỉnh cơ cấu vốn điều lệ phù hợp với các quy định tại Mục X Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW  và các ban của Đảng
- Văn phòng Q uốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW  và các đoàn thể
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản -  Bộ Tư pháp;
- Công báo, W ebsite Chính phủ,
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- W ebsite Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, Vụ B H .

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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Mẩu số 1-PNT
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG

(Bơn hành kèm theo Thông tư số ỉ 56/2007VĨT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .......................................................

- Báo cáo tháng:........................................ T ừ .........................  đến

Chỉ tiêu
Tháng

báo
cáo

Lũy kê 
tù' đầu 
năm

So sánh với cùng kỳ 
năm trước (%)

Tháng Lũy kế
L Doanh thu phí bảo hiêm gôc *

Bảo hiêm sức khỏe và bảo hiếm tai nạn con người
Bảo hiếm tài sản và báo hiêm thiệt hại
Bảo hiếm hàng hóa vận chuyến
Bảo hicrn hàng không
Bao hiếm xe ca giới
Báo hiếm cháy, nổ
Bảo hicm thân tàu và trách nhiệm dán sự chủ tàu
Bảo hiềm trách nhiệm chung
Bảo hiêm tín dụng và rủi ro tài chính
Báo hiếm thiệt hại kinh doanh
Bao hiểm nỏng nghiệp
II. Bồi thường bảo hiểm gốc
Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiêm tai nạn con người
Bao hiếm tài sản và bảo hiêm thiệt hại
Bao hiềm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiêm hàng không
Bão hiêm xe cơ giới
Bảo hiêm cháy, nô
Bao hiếm thần tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
Bảo hiểm trách nhiệm chung
Bao hiếm tín dụng và rủi ro tài chính
Bao hiêiĩì thiệt hại kinh doanh
Bảo hicm nông nghiệp

Chúng tôi xin đảm bảo những thòng tin trôn là đúng sự thực.

.... , ngàv...... tháng ........ năm ....

Ngiròi lập bieu Tống giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) ( Ký và đóng dấu)
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- Tên doanh nghiêp bào hiểm: .............................................................. .................................................

- Báo cáo quý (năm )........................................T ừ ......................... đến ............................................

Mẩu số 2-PNT
BÁO CÁO DOANH THU PHỈ BẢO HIỂM

(Bail hành kèm theo Thông tư số 156/2007/ĨT-BTC ngày 20 tháng 12 nấm 2007 cùa Bộ Tài chinh)

Đơn vị: triệu đổng

STT Nghiệp vụ bào hiểm
Phí bảo 

hiểm 
gốc

Nhận tái bảo 
hiểm

Nhượng tái 
bảo hiêm

Giảm phi 
báo hiểm.

Phỉ
bảo

Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

Ngoài
nước

hoàn phí 
bào hiêm

hiềm 
giữ lại

1 Bảo hiểm sức khỏe và bao hiếm tai nạn con người
2 Bào hiềm tài sản và bao hiểm thiệt hại
3 Bảo hiồm hàng hỏa vận chuyên
4 Bao hiểm hang không
5 Bao hiêm xe cơ giới 

+ Băt buộc
+ Con người 
+ Vật chất 

+ Tự nguyện
+ Con người 
+ Vật chất

6 Bao hiểm chảy, nô 
+ Bắt buộc 
+ Tư nguyện

7 Bảo hiẻm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
8 Bao hiểm trach nhiệm chung
9 Bao hiêm tín dụng và rủi ro tái chính
10
11

Bao hiêm thiệt hai kinh doanh 
Bao hiểm nông nghiệp

12 Tông cộng

Chúng tôi xin đàm bảo những thông tin trcn

ỈSguửi lập biêu
(Ký và ghi rõ họ ten)

là đúng sự thực.

.... , ngày ......tháng ........nàm

Tống giám đốc (Giám đốc)
( Ký và đóng dấu)
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- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm):........................................ T ừ .........................  đến ............................................

Mẩu số 3-PNT
BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TÉ

(Ban hành kèm theo Thông tư số I56/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

So với cùng kỷ năm
Kỷ báo cáo trước

STT Nghiệp vụ bảo hiểm (%)

Số lượng Sô tiền 
bảo hiểm

Số lượng Số tiền 
bảo hiềm

1 Bảo hiêm sức khoe và bảo hiêm tai nạn con người (Sô người)
2 Bảo hiểm tài sản và bảo hiêm thiệt hại Họrp đồng
3 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển Chuyến
4 Bảo hiểm hàng không Số máy bay
5 Bào hiềm xe cơ giới

+ Bắt buộc:
+ Mô tô 2 bánh Số xe được
+ Xe cơ giới khác bảo hiêm

+ Tự nguyện
+ Mô tô 2 bánh Số xe được
+ Xe cơ giới khác báo hiểm

6 Báo hiềm cháy, nổ Số cơ sở
+ Bắt buộc đươc bảo
+ Tự nguyện hiểm

7 Bảo hi êm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu Số tàu được
bảo hiểm

8 Bảo hiểm trách nhiệm chung Hợp đồng
9 Bảo hiêm tín dụng và rủi ro tài chính Hợp đồng
10 Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh Hợp đồng
11 Bảo hiổm nông nghiệp Cây, con...
12 Tông cộng

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

.... , ngày ...... th án g ........nám

Ngirời lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ ten) ( Ký và đóng dấu)
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Mẩu số 4-PNT
BÁO CÁO BÒI THƯỜNG BẢO HIÉM

(Ban hành kèm theo Thông tư số I56/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)

- Ten doanh nghiệp bão hiêm: ...................

- 13ao cao quỷ (năm ):........................... Từ đến

Đơn vị: triệu đồng

Thu bôi 
thường 

nhượng tái 
bảo hiềmSTT Nghiệp vụ bảo hiêm

1 Bao hiêni
2 Bão hiểm
3 Báo hiêm
4 Bào hiêm
5 Bào hiêm

+

6 Bao hiêm
+
+

7 Bao hiêm
8 Bao hiêm
9 Bao hiềm
10 Bảo hiểm
11 Bao hiêm

Bồi
thường

bảo
hiểm
gốc Trong

nước
Ngoài
nước

Chi bồi 
thường nhận 
tái bảo hiểm

Trong
nước

Ngoai
nước

Bồi 
thường 
thuộc 
trách 
nhiêm 
giữ lại

Chi bôi 
thường 
từ dự 
phòng 

dao 
động 
lớn

sức khòe và bao hiem tai nạn con người
tài sản và bảo hiềm thiệt hại
hàng hóa vận chuvến
hàng không
xe CO' giới
Bắt buộc

+ Con người 
+ Vật chất 

Tư nguyện
+ Con người 
+ Vật chất 

cháy, nồ 
Bắt buộc 
Tự nguyện
thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 
trách nhiệm chung 
tin dụng và rủi ro tài chính 
thiệt hại kinh doanh
nông nghiệp______________________ _

12 Tỏng cộng

Chung tôi xin đain bào những thông tin trên là đúng sự thực.

Ngirời lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

.... , ngày ... ứ iáng....  năm

Tổng giám đốc (Giám đốc)
( Ký và đóng dấu)
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Mẩu số 5-PNT (A)
BÁO CÁO CHI T IÉT TRÍCH LẬP D ự  PHÒNG N G HIỆP v ụ

(Ban hành kỏm theo Thông tư số Ị56/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chỉnh)
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm ):................................. T ừ ........................  đến ......................................................

Đơn vị: triệu đồng

STT Nghiêp vại bao hiểm

Phí
bào

hiềm
giữ
lại

Dự phòne phí 
chưa dược 

hường
Dư phòng bôi thường

Dự phòng bồi thường 
cho các dao động lớn 

về tồn thất

Theo hô sơ yêu cầu đòi bồi thường Theo hệ số phát 
sinh bôi thường

Số
tiền

% phí 
giữ lại

Đà thông báo hoặc đã 
yêu cầu đòi bồi thường

Chưa thông báo hoặc chưa 
yêu câu đòi bôi thường Số tiền Số

tiền % phí giữ lại

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11

Bảo hiếm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con ng;ười 
Bảo hiểm tài sàn và bảo hiểm thiệt hại 
Bảo hiém hàng hóa vận chuyên 
Bảo hiểm hàng khôn£
Bảo hiêm xc cơ giới 
Bảo hiểm chay, nồ
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chu tàu
Bảo hicm trách nhiệm chung
Bào hiếm tín dụng và rủỉ ro tài chinh
Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
Bảo hiềm nông nghiệp

12 Tông cộng

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

.... , N gàv ...... th án g ........năm

Người lập biểu Tông giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

Ghi chú: Đối với dự phòng bồi thường, doanh nghiệp báo cáo theo một trong 2 phương pháp trên hoặc phương pháp khác được Bộ Tài chính chấp thuận



- Tên doanh nghiẹp bao hiém: ..................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm ):................................. T ừ ........................ đến

Mẩu số 5-PNT (B)
BÁO CÁO TỎNG HỢP DỤ PHÒNG NGHIỆP v ụ

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ ỉ56/2007/TT-BTC ỉigàv 20 tháng 12 nám 2007 của Bộ Tài chinh)

Đơn vị: triệu đồng
Ị. -------------------

Nehiệp vụ bào hiểm

Dự phóng phi chưa dược hường Dự phòng bồi thường Dự phong DOI inường cno các dao 
động lớn về tồn thất

ST1
Đầu kỷ

1 àno i oiảm \
trong kỳ

_ .
Cuôi kỳ Đầu kỳ Tăng (giảm) 

trong kỳ Cuối kỷ Dầu kỳ Trích 
trong kỷ Cuối ky Chi 

trong kỳ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiềm tai nạn con người
Bao hiểm tái sản và báo hiểm tiaiệt hại
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiềm hàng không
Bảo hiểm xc cơ giới
Bảo hiểm cháy, nổ
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dâĩì sự chủ tàu
Bảo hiểm trách nhiệm chung
Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
Bảo hiểm nông nẹhiêp

n Tông cộng -.

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

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

.... , N g à y ...... th án g ........ năm

Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Kv và đóng dấu)



Mẩu số 6-PNT (A)
BÁO CÁO HOẠT ĐỌNG ĐẦU T ư  TỪ NGUÒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ J56/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bào hiểm: .......................................................................................  .................ií:u. J
- Báo cáo quý (năm ):.......................... t ừ ........................ đ ế n ................................................................

I. NGUỒN VÓN ĐẦU T ư :

Đơn vị: Triệu dồng

ISTT Nguồn vốn đẩu tư Số đầu 
kỳ

Tăng 
trong kỳ

Giảm 
trong kỳ

riÁ Á •Sô cuôi 
kỳ

Kết quả 
đẩu tu*

— Nguồn vốn chủ sở hữu
Đầu tư trong nước từ nguồn vốn chủ sở hữu
+ Cho vay, đầu tư trở lại cho các cố đồng hoặc 

Iigirời có liên quan ,'ií -v'j .
■-ÍV

+ Đâu tư tương ứng với biên khả năng thanh toán 
tối thiểu của doanh nghiệp ■ ■••••»

+ Các khoản đầu tư khác
Đâu tư ra nước ngoài từ nguồn vổn chu sở hữu

II. ĐẦU T ư  NGUỒN VỒN CHỦ SỞ HỮU TƯƠNG ỬNG VỚI BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN TÓI 
THIÊU
____________________________________________________________________________________Dơn vị: Triệu dồng

Danh mục đẩu tư Số đẩu 
kỳ

Tăng
trong

kỳ

Giảm 
trong kỳ

Số cuối 
kỳ

Tỷ lệ % biên khả năng 
thanh toán tối thiêu

- Mua trái phiêu Chính phủ:
- Mua trái phiếu doanh nghiệp (có bảo lãnh):
- Gửi tiền tại các tổ chức tín dung:

Cộnạ:
- Mua cô phiếu:
- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bào lãnh):
- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Cộng:
- Kinh doanh bảt động sản:
- Cho vay

Cộng:
Tông cộng:

Chúng tôi xin đàm bảo những thông tin trên lá đúng sự thực.

.... , ngày ......th áng ........ năm
Ngưửi lập biêu Tông giám đôc (Giám đôc)

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)
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Mẩu SỐ 6-PNT (B)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẢU T ư  TỪ D ự  PHÒNG NGHIỆP v ụ

(Ban hành kèm theo Thông tư số Ỉ56/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm:
- Báo cáo quý (năm ):.......................... t ừ ........................đ ế n ................................................................

I. NGUỒN VỎN ĐÀU T ư :
Đom vị: Triệu đồng

Nguồn vốn đẩu tư Số đầu 
kỳ

Tăng 
trong kỳ

Giảm 
trong kỳ

Số cuối 
kỳ

Ket quả 
đầu tir

Tổng dụ phòng nghiệp vụ:
- Dự phòng phi chưa được hưởng
- Dự phòng bồi thường cho khiếu nại chưa giải quyết
- Dư phòng bồi thường cho các dao động lớn về tôn thất

Gửi tại cẵc to ciiưc tin dụng hoạt đọng tại v ỉẹt Nam đề bẵi 
thường bảo hiêm thường xuyên trong kỳ
Von nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ

II. ĐẦU T ư  VỐN NHÀN RỔỈ TỪ D ự  PHÒNG NGHIỆP VỤ:
__________________________________________________________________ Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục đầu tư
SỐ

đầu
kỳ

Tăng
trong

kỳ

Giảm
trong

kỳ

SỐ
cuối
kỳ

Tỷ lệ % vốn 
nhàn rẫi từ 

DPNV

Kết quả 
đầu tư

- Mua ứái phiếu Chính phủ:
- Mua trái phiếu doanh nghiệp (có bảo lãnh):
- Gừi tiền tại các tổ chức tín dụng:

Cộn^:
- Mua cô phiếu:
- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bảo lãnh):
- Góp vổn vào các doanh nghiệp khác.

Cộng:
- Kinh doanh bất động sản:
- Cho vay

Cộng:
Tông cộng:

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

.... , n g àv ......th áng ........ năm
Người lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)
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Mẩu số 7-PNT 
BÁO CÁO KHẢ NĂNG THANH TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/ĨT-BTC ngày 20 tháng '12 năm 2007 của Bộ Tài chính)
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm)............................  t ừ .....................................đến ................................................

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Giá
trị

hạch
toán

Tỷ lệ 
loại 
trừ

Giá trị loại 
trừ tính biên 

khả năng 
thanh toán

1. Chênh lệch giữa giá trị tài sán và các khoản nợ phải trả
2 Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán: Các khoản tiền bao gồm tiền 
mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyên, trái phieu chính phủ 0%

3 Các tài sản bị loại trử toàn bộ giá trị hạch toán:
-C ác khoản vồn góp đê thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ sở 
hữu
- Tài sản tương ứng với quỹ khen thưởng, phúc lợi
- Các khoản nợ khồng có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật sau khi trừ đi 
các khoản trích lập dự phòng nợ khó dòi tương ứng
- Tài sản cố định vỏ hình trừ phần mềm máy tính
- Chi phí trả trước; các khoản cho vay không có bào lãnh, các khoan tạm ứng; trang 
thiết bị và dồ dùng văn phòng; các khoản phải thu nội bộ
- Phải thu phí bao hiểm, phí nhận tái bào hiềm quá hạn trên 2 năm sau khi trừ đi các 
khoản trích lập dự phòng nợ khó dòi tương ứng theo quy định của pháp luật
- Các khoản cho vay, đầu tư trở lại cho các cồ đông hoặc người có liên quan

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

4. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán
4.1. Các tài sán đầu tư:
+ Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh 
+ Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh 
+ Cổ phiếu được niêm yết 
+ Cổ phiếu không được nicm yết
+ Đầu tư trưc tiếp vào bất động sản do chính doanh nghiệp sử dụng 
+ Đầu tư trực tiếp vào bất động sản để cho thuê, cho vay thương mại có bảo lãnh 
+ Vốn góp vào các doanh nghiệp khác trừ doanh nghiệp bảo hiểm:
4.2. Các khoản phai thu:
+ Phải thu phí báo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đển dưới 1 năm 
sau khi trừ đi các khoàn trích lập dự phòng nợ khò dòi tương ứng theo quv đ Ị till 
+ Phải thu phí bão hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 1 năm đếm dưới 2 năm sau 
khi trừ đi các khoán trích lâp dụ phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định
4.3. Tài sản cố dịnh hữu hình, phần mềm máy tinh và hàng tồn kho
4.4. Tài sản khác

1%
3%
15%
20%
8%
15%
20%

30%

50%

25%
15%

5. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp
6. Biên khá năng thanh toán tổi thiếu
- 25% tồng phí bảo hiểm thực giừ lại tại thời diổin tính biên khá năng thanh toán
- 12,5% của tỏng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bão hiểm tại thời điểm tính bicn 
kha năng thanh toán
- Phí hảo hiêm gốc của các hợp đồng báo hiểm nhượng tái bảo hiểm không đáp ứng 
điều kiện về nhượng tái bảo hiếm theo quy định của Bô Tài chính
7. So sánh 5 và 6: - Theo sô tuyệt đôi

- Theo tỷ lệ %
Chung tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đung sự thực.

Người lập biếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

.... , ngàv...... th áng ........năm

Tông giám đốc (Giám đốc)
(Ký và đóng dấu)
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-Tên doanh nghiệp bào hiểm :................................................................................................................

- Báo cáo năm............................ từ .....................................đến............................................................
Đơn vị: nghìn USD

I. BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

Mầu số 8-PNT
BÁO CÁO ASEAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)

Tiêu chí
Bảo hiêm 
hàng hỏa 

vận chuyển

Đảo 
hiểm 

cháy, nổ

Bảo 
hiểm xe 
cơ giới

Các 
nghiệp 

vu khác

rp ẲTông
số

A. Phí bào hiểm
1. Phí bảo hiếm gốc
2 Phí nhận tái bảo hiêm
a. Trong nước
b. Từ ASEAN
c Từ các nước khác 
d. Tổng a+b+c
3. Tổng phí Wo hiếm (1+ 2d)
4 . DY J ug tái bảo hiếm 
u. Trong nước 
b Từ ASEAN
c. Từ các nước khác
d. Tổng a+b+c
5 Phí bảo hiêm thực giữ lại (3-4d)
6 Dự phòng phí 
a. Năm trước 
b Năm nay
7. Thu nhập phí bảo hiếm (5+6a-6b)
B Bồi thường (gồm cả chi giám định)
1. Bồi thường goc
2 Bồi thường nhận tái bảo hiềm
a. Trong nuớc
b. Từ ASEAN
c . Từ các nước khác 
rí. Tồng a+b+c

: thường bảo hiếm (1+2d)
4 Thu bôi thường từ nhượng tái bảo hiêm
a. Trong nước
b. Từ ASEAN
c . Từ các nước khác 
d. Tổng a+b+c
5 Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (3-4d)
6. Bổi thường chưa ừả
a. Năm trước
b. Năm nay
7 Dự phòng bồi thường
a. Năm trước
b. Năm nay
8 Bôi thường phát sinh (5-6a+6b-7a+7b)
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II. BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

TÀI SẢN Sô
tiền CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỒN sá

tiền
Trái phiêu chính phủ 
Tài sản cổ định

Bất động sản 
Đầu tư vào bất dộng sản 
Tài sản cố định khác 

Cho vay thế chấp
Chứng khoán doanh nghiệp có lãi suất cố định 
Cổ phiếu và các chứng khoán khác 
Các khoản cho vay khác 
Tiền

Tiền gửi ngân hàng 
Tiền mặt và tài khoản thanh toán 

Các khoản đầu tư khác
Thuế được hoàn trả ị 
Phải thu phí bảo hiêm
Phải thu từ DNBH/doanh nghiệp tái bao hiểm 
Các tài sản khác 
Tông tài sản

Vốn và các quỹ
Vốn điều lệ đã góp 
Các quỳ
Dự phòng đánh giá lại tài sản 

Dự phòng nghiệp vụ 
Dự phòng phí 
Dự phòng bồi thường 
Dự phòng khác 

Thấu chi ngân hàng 
Bồi thường phải trả 
Nợ thuế
Chi phí bảo hiêm dồn tích 
Đặt cọc phí bảo hiểm

Phái trả DNBH/doanh nghiệp tái báo hiểm 
Công nợ khác

Tông công nợ và nguồn vốn chủ sở híhi

III. BÁO CẢO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mục Chí tiêu SỔ
tiền

1 Phí bảo hiêm giữ lại
2 Tăng (giảm) dự phòng phí
3 Thu nhập phí bảo hiểm (1-3)
4 Chi bôi thường bao gôm cả chi giám định tổn thât
5 Tăng (giàm) dự phòng bồi thường
6 Bồi thường phát sinh (4+5)
7 Hoa hông
8 Thuể, phí và lệ phí
9 Chi phi chung cho hoạt động kinh doanh bảo hiếm
10 Tông (Ó+7+8+9)
11 Thu nhập hoạt động kinh doanh bào hiêm (3-10)
12 Không có chỉ tiêu
13 Không có chỉ tiêu
14 Thu nhập đâu tư ròng
15 Các khoản thu nhập và chi phí khác
16 Thu nhập ròng từ hoạt dộng kinh doanh chưa tính dến các khoàn lãi và lỗ từ vốn, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, cô tức trả cổ đông và các khoản phân bô khác (ỉ 1 + 14+15)
17 Lãi và lỗ từ vốn đã được thực hiện
18 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
19 Cỏ tức trả cho cổ đông
20 Các khoản phân bô khác
21 Tổng (18+19+20)
22 Thu nhập ròng đã tính đến các khoản lài và !ồ từ vốn, thuố thu nhập doanh nghiệp, cồ tức tra 

cố đông và các khoản phân bồ khác (16+17-21)

36



Mầu số M B H
BẢO CÁO DOANH THI) TÁI BẢO HIỂM

(Ban hành kèm then Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chỉnh)

Tống ("ông ty cổ  phai: Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Báo cao quý (năm )................................... t ừ ........................ đến

Đơn vị: triệu đồng

STT Nghiệp vụ bảo hiểm

Phí nhận tái bảo 
hiểm

Phí nhượng tái bảo 
hiềm

Giảm 
phí bảo 
hiểm, 

hoàn phí 
bảo hiêrn

Phí báo 
hiềm 

giữ lạiTổng Trong
nước

Ngoai
nước

Tồng
Trong
nước

Ngoài
nước

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11

Báo h iêm sức khỏe và. bảo hiểm tai nạn con người
Báo hiềm tài sản và bào hiểm thiệt hại
Báo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bào hiểm hàng không
Báo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm cháy, nổ
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
Bảo hiềm trách nhiệm chung
Bảo hiểm tin dụng và rủi ro tài chính
Bào hiểm thiệt hại kirđì đoairih
Bào hiểm nông nghiệp

12 Tông cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trẽn là đúng sư thật.

.... . n g ày ..... tháog ........n ăm ........

Người lập biểu Tổmg giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rỗ họ tên) (Ký và đóng dấu)
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Mẩu số 2 - TBH
BÁO CÁO BỎI THƯỜNG TÁI BẢO HIỂM >v,

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2007VTT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Tông Công ty cổ  phẩn Tải bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 

Báo cáo quý (năm):.......................... t ử ..................... đến

Đơn vị: triệu đồng

STT Nghiệp vụ bảo hiểm

Chi b01 thường 
nhượng tái bảo 

hiềm

Thu bồi 
thường nhận 
tái báo hiểm

Bồi 
thường 
thuôc 
trách 
nhiệm 
giữ lại

Chi bồi 
Ihường từ 
dự phò 111» 
dao động 

lớn
Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

Ngoài
nước

1 Báo hiếm sức khỏe và bảo hiêm tai nạn con người
2 Bảo hiêm tài sản và bảo hiểm thiêt hai
3 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
4 Bao hiêm hàng không
5 Bao hicm xe cơ giới
6 Bào hiếm cháy, nổ
7 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiêm dân sư chú tàu
8 Bào hiếm trách nhiệm chung
9 Bảo hiêm tín dụng và rủi ro tài chính
10 Bảo hiêrn thiêt hai kinh doanh
11 Bao hiêm nông nghiệp
12 Tông cộng

Chúng tôi xin đam báo những thông tin trcn là đúng sự thật.

.... , ngày...... th án g ........ năm

Nguòi lập biếu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)
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-Tên doanh nghiệp bảo hiểm:.................................................................................................................

- Báo cáo tháng:........................................ T ừ .........................  đến .....................................................

Mẩu số 1-NT
BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Đom vị: triệu đồng

STT Nghiệp vụ bào hiềm/hợp 
đồng bảo hiểm

Hợp đồng khai thác mới
Số lượng hợp 
đồng có hiệu 

lực

Số lượng 
hợp đồng 

hủy bò 
năm đầu 
lũy kế từ 
đầu năm

Số lượng hợp đồng Phí bảo hiêm
Cuối
tháng

Cùng
kỳ

năm
trước

Trong
tháng

Lũy
kế

Cùng kỳ 
nám 
trước

Trong
tháng

Lũy
kế

Cùng kỳ 
năm 

trước
1. Nghiệp vụ bảo hiềm:
+ Báo hiểm trọn đời
+ Bảo hiểm sinh kỳ 
+ Bảo hiểm tử kỷ 
+ Bào hiểm hồn hợp 
+ Bảo bi'*”! tiền định kỳ 
+ Dà0 iiiêm liên kết đầu tư
2. Hợp đồng bảo hiểm:
+ Hợp đồng chính
+ Hợp đồng bổ trợ
Tống cộng

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

Người lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rỗ họ tên) ( Ký và đóng dấu)
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Mẩu số 2-NT
! BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SÓ TIÈN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

-Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm):.................................. từ .............................đến ..................... .............. ...............

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Số lượng hợp đồng Số tiền bảo hiểm
Kỳ báo 

cáo
So với cùng kỳ 
năm trước (%)

Kỳ báo 
cáo

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

(1) (2) (3) (4) (5)
I. Họrp đồng có hiệu lưc đầu kỳ
I. Bảo hiếm trọn đời
- Sản phâm bảo hiểm cá nhân
+ Sản phậm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
+ Sản phấm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sản phâm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:
2....

Công
II. Họp t-ong khai thác mới trong kỳ
1. Bảo hiềm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sản phầm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
^ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:
- Sản phâm bảo hiểm nhóm
+ Sản phấm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
+ Sản phấm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:
2....

Cộng
III. Họrp đông khôi phục hiệu lực trong kỳ
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sàn phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sản ị. Vn '?ảo hiểm thời hạn 5 năm trờ xuống: 
+ Sản phâm bao hiểm thời hạn trên 5 năm:
2....

Cộng
IV. Họp đồng hết hiệu lực trong kỳ
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sản phầm bảo hiểm cá nhân
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
+ Sản phẩm bảo hiêm thời hạn trên 5 năm:
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
+ Sản phâm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:
2....

Cộng
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Chỉ tiêu

Số lượng hựp đồng s ế  tiền bảo hiếm
Kỳ báo 

cáo
So với cùng kỳ 
năm trước (%)

Kỳ báo 
cáo

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

(1) (2) (3) (4) (5)
V. Hơp đông có hiệu lưc cuôi kỳ (I + II + III -
IV)
1. Bảo hiếm Ưọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:
+ Sản phẩm bào hiểm thời hạn trên 5 năm:
- Sản phẩm bảo hiêm nhóm
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:
+ Sản phẩm bào hiểm thời hạn trên 5 năm:
2 ....

Cộng

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

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

Noười lập biểu Tổng giốm đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục I, II, III, IV, V được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép 
triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiêm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và
trên 5 năm.

- “Hợp đồng khai thác mới trong kỳ” không bao gồm các hợp đồng bị hủy trong thời gian xem xét.
- “Hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ”: bao gồm các hợp đồng đáo hạn, bị hủy bỏ do nợ phí, hủy bò theo yêu 

cầu của bên mua bảo hiểm hoặc quy định của doanh nghiệp bảo hiểm, chấm dứt hiệu lực do nguyên nhân khác.
- “Số tiền bảo hiểm” của các hợp đồng bảo hiểm trà tiền định kỳ được tính bằng giá trị trả tiền định kỳ, 

cúa các hợp đồng khác tính bằng số  tiền bảo hiểm.
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-Tên doanh nghiệp bảo hiểm:.................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm):.................................... từ ................................... đến ...........................................

Mẩu số 3-NT
BẢO CÁO DOANH THƯ PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2007/TT-BTC ngày’ 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

Phí bảo hiêm thu trong kỳ

Phí
bảo

hiểm
gốc

Phí 
nhận tái bảo 

hiểm

Phí
nhượng tái bảo 

hiêm

Phí 
bảo 

hiểm 
giữ lại

Phí bảo 
hiểm gốc so 
với cùng kỳ 
năm trước

(%)
Trong
nước

Ngoài
nước

Trong
nước

Ngoài
nước

(1) (2) (3) (4) (5) m (7) (8)
I. Phí bảo hỉêm định kỳ năm đâu
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sàn phẩm bảo hiềm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sàn phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
- Sàn phẩm bảo hiềm nhóm
+ Sản phầm bẻo hi 'm ihời hạn 5 năm trở xuống
+ Sàn pí -iĩii bao hiểm thời hạn trên 5 năm
2....

Cộng
II. Phí bảo hiếm tái tục các năm tiếp theo
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sản phẩm bào hiếm thời hạn 5 nám trờ xuổng 
+ Sán phẩm bảo hiếm thời hạn trên 5 năm
- Sán phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sản phấm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống
+ Sán phám bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
2....

Còng
III. Phí bảo hiểm đóng một lần
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiềm cá nhân
+ San phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sản phâm báo hiềm thời hạn trên 5 năm
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
2....

Cộng
IV. Tổng doanh thu phí bảo hiểm
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 nám trở xuống 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sản phâm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm 
2 ...

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

.... , ngày .... th áng .......nám

Ngưòi lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục I, II, III, IV được liệt kê theo nghiệp vụ báo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiềm được phép triền 
khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và thec thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5
năm
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Mầu số 4-NT 
BÁO CÁO TRẢ TIÈN BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 156/2007VTT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)
- Tên doanh nghiệp bào hiểm......................................................................................................................
- Báo cáo quý (năm ):........................................từ ............................ đ ến .................................................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Trả tiên bảo 
hiểm

Trả giá trị hoàn 
lại

I . Trả tiên bảo hiêm gôc:
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sàn phầm bảo hiểm thời hạn 5 năm trờ xuống 
+ Sán phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sàn phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống
4- Sân phẩm báo hiểm thời han trên 5 năm
2....

Cộng
II. Trả tiền nhận tái bảo hiếm:
1. Bảo hiêm trọn đời
- Sàn phâm bảo hiêm cá nhân
+ Sán phẩm bào hiềm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sàn niêm thời hạn trên 5 năm
- San pham báo hiểm nhóm
+ San phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trà xuống 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời han trên 5 năm 
2...

Cộng
III. Tống số tiển đòi được từ họp đồng nhirựng tái bảo hiềm
1. Bảo hiểm trọn đời
- Sán phẩm bào hiểm cá nhân
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trờ xuống 
+ Sản phẩm bảo hiêm thời hạn trên 5 năm
- Sàn phẩm bảo hiềm nhóm
+ Sản phâm bào hiểm thời hạn 5 năm trờ xuống
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
2....

Cộng
IV. Tống số tiền bảo hiếm thực trả( I + II - III)
V.TẠiíị* sô lãi chia trả cho người thụ hưởng:
1. Bao hiểm trọn dời
- Sản phâm bảo hiêm cá nhân
+ Sàn phầra bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sản phâm bào hiểm thời hạn trên 5 năm
- Sản phâm bảo hiềm nhóm
+ Sản phẩm bào hiểm thời hạn 5 năm trờ xuống
+ Sàn phẩm bào hiểm thời han trên 5 năm
2....

Cộng
VI. Tông sô tiên thanh toán: (IV + V)
Chúng tôi xin đàm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

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

Ngưòi lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

Ghi chú: Các mục I/II/III liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiềm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi 
tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trớ xuông và trên 5 năm.
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Mẩu số 5-NT
BÁO CÁO TÌ INH H Ì\H  HỦY BỎ HỢP BỎNG BẢO H1ÊM NHÂN THỌ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chinh)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ...............................................................
- Báo cáo quv (năm ):.................................... t ừ ..............................đến

Nghiệp vụ bảu hiểm

Trong năm 
họp đồng thứ 1

Trong năm 
hựp đồng thứ 2

Trong các nảm 
hợp đổng sau

Sô hợp 
đồng

Tỷ lệ
(%)

Số hợp 
đồng

Tỷ lệ 
(%)

Số hợp 
đồng

Tỷ lệ
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Bảo hiềm trọn đời
- Sán phẩm bảo hiểm cá nhân
-+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sản phârn bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
- Sản phẩm bảo lũểni nhóm
+ Sản phârn bảo hiểm thời han 5 năm Ưở xuống 
+ Sản phâm bào hiêm thời hạn trên 5 năm 
2....

Cộng:
Cỉiúne, tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

.... , n g ày ...... tháng ........ năm

Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký va đóng dấu)

* Ghi chú:
Các mục 1, 2 đuợc liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bao hiểm được phép ựiên khai, chi tiêt 

theo loại sàn phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiem nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm.

- Công thức tinh tỷ lệ hủy bỏ:

Sổ họp đồng trong nàm hợp đồng thứ n hủy bo trong kỷ

Tỷ lệ =

0.5
Số Hỉ) ữong năm 
hợp đống thứ Ĩ1 cỏ 

hiệu lực đầu kỳ

Số HĐ ừong năm hợp 
+ đồng thứ n có hiệu lực 

cuối kỳ

Số HĐ ưong năiử' 
+ hợp đồng thứ n hủ} 

bỏ trong kỳ

- Năm hợp đồng thứ nhất: Tù ichi phát hành đến hết 12 tháng 
Níărn hợp đồng thứ hai: Tử tháng thứ 13 đến hết tháng thứ 24 
Các năm hợp đồng s;ìu: Tù tháng thứ 25 trở đi.
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Mẩu số 6-NT (A)
BÁO CÁO TRÍCH LẬP D ự  PHÒNG TOÁN HỌC BẢO HIỀM NHÂN THỌ

(Ban hành kèm theo Thông tư số I56/2007/TT-BTC ngày 20 íháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo h iểm :................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm ):................................... t ừ ....................................đến ...........................................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu
Dụ phòng toán 

học đã trích 
lập đầu kỳ

Dự phòng toán 
học phải trích 

lập cuôi kỳ

Trích lập dự phòng 
toán học trong kỳ

(1) (2) (3)

CM1roII*3"

1. Bào hiểm trọn đời
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sán phẩm bao hiểm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm
+ Sàn phàm bào hiềm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm 
2....

Cộng:

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

.... , ngày ...... tháng ........n ăm ........

Nguòi lập biểu Tong giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bao hiểm mà doanh nghiệp bào hiểm được phcp triền khai, chi tiết 
theo loại sản phâm bảo hiếm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm.

- “Dự phòng toán học dã trích lập đầu kỳ”: số dư đầu kỳ của dự phòng toán học dã trích lập kỳ trước.
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- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm). .......................t ừ .................................... đến .................................................

Đơn vị: triệu đồng

Mầu số 6-NT (B)
BÁO CÁO TRÍCH LẶP Dự PHÒNG PHÍ CHƯA Dược HƯỞNG BẢO HIẺM NHÂN THỌ

(Ban hành kem theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Chỉ tiêu
Dự phòng phí chưa 

được hưởng đã 
trích ỉập đầu kỳ

Dự phòng phí chưa 
đuợc hirởng phải 
trích lập cuối kỳ

Trích lập dự phòng; 
phí chira được 

hưởng trong kỳ

(1) (2) (3) (4) = (3 ) - (2 )

1 Bảo hiểm từ kỳ
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhâ.n
- Sản phẩm bào hiểm nhóm
2..

Cộng:

Chúng tôi xin đảm bàci những thôrtg tin trên là đúng sự thực.

...., ngàv ......th án g .......  n ă m ......

Nguời lập biểu Tổng giám Ớ9C (Giám đốc)
(Kỷ và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiếm mà doajih nghiệp bao hiểm được phép triển khai, chi tiết 
theo loại san phârn bào hiểm cá nhản, bảo hiểtn nhóm và theo thời hạn từ 5 lăm trờ xuống và trên 5 năm

Dư phòng phi chua được hưởng đã trích lập đầu kỳ” số dư đầu k> cùa dự phòng phí chưa được hướng đã
trích lập kỳ trước.
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-Tên doanh nghiệp bào h iểm :.................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm ):...................................t ừ ...............................đến ................................................

Mầu số 6-NT (C)
BÁO CÁO TRÍCH LẶP D ự  PHÒNG CHIA LÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Dự phòng 
chia lãi đã 
trích lập 
đầu kỳ

Dự phòng 
chìa lãi 

phải trích 
lập cuối kỳ

Lãi chia 
đã thanh 

toán 
trong kỳ

Trích lập dự 
phòng chia lãi 

trong kỳ

(1) (2) (3) (4) (5) = (3 )+ (4) 
•(2)

1. Bảo hiểm trọn đời
- Sàn phẩm bảo hiểm cá nhân
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
- Sàn phấm bảo hiểm nhóm
+ Sản phấm bao hiêm thời hạn 5 năm trở xuống
+ Sản phâm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm
2 ...

Cộng:

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

.... , n g ày ......th án g ........ n ầm ........

Người lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)

Ghi chú:
- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết 

theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm
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- Tên doanh nghiêp bảo hiểm .................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm ):.................................từ ..................................đến ...............................................

Mẩu số 6-NT (D)
BẢO CÁO TRÍCH LẶP D ự  PHÒNG BỒI THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số J56/2007/TT-BTC ngàv 20 tháng ỉ 2 năm 2007 của Bộ Tàì chính)

Đơn vị: triệu đông

Chỉ t iêu
Dụ phòng BT 
đã trích lập 

đầu kỳ

ĩ)ự phòng BT 
phải trích lập 

cuối kỳ

Trích lập dự' 
phòng BT trong kỳ

(1) . ..U ) _ (3) II 1 'to _

1 Bảo hiềm trọn đời
-Sản  phẩm bảo hiêm cá nhân 
+ Sán phẩm bào hiểm thời han 5 năm trở xuống 
+ Sản phẩm bão hiểm thời hạn trên 5 năm 
- Sàn phầin bảo hiểm nhóm 
+ Sàn phấm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuổne; 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời han trên 5 năm
2

Cộng

Chứng tôi xin đáin bảo nhũng thông tin trên là đúng sự thực

...... , n g ày ......tháng ........ năm ...........
Nguời lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và ghi rò họ tên) (Kv và đóng dấu)

Ghi chú:
- Các nục 1. 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiềm được phép triển khai, chi tiết 

theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm
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Mẩu số 6-NT (E)
BÁO CÁO TRÍCH LẬP D ự  PHÒNG BẢO ĐẢM CÂN ĐÓI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/20Q7/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Tên doanh nghiệp bảo hi êm: .....................................................................

Báo cáo quý (năm ):................................. t ừ ...................................... đến

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu Năm trước Năm nay Tăng (giảm)

(1) (2) (3) 1IIí?

Lợi nhuận trước thuế 
Dự phòng bảo đảm cân đối

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

.... , ngày ...... tháng ........ n ăm ........

Người lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)
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- Tên doanh nghiệp bảo hiềm: .................................................................................................................
- Báo cáo quv (năm):.......................... từ ........................ đ ế n ................................................................

Mầu số 7-NT (A)
BÁO CẢO HOẠT BỌNG ĐÀU T ư  TỬ NGƯỎN VÓN CHỦ SỞ HỬU

(Ban hành kèm theo Thông tư sô 156/2007/TT-BTC ngàv 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

I. NGƯỔN VỐN ĐÀU T ư :
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vố n đầu tu'
Sổ đầu 

kỳ
Tảng 

trong kỳ
Giảm 

trong kỳ

nẤ  Ắ  •So cuôi 
kỳ

Ket quả 
đầu tu'

Nệiiồn vốn chủ sở hữu
---------- Đầu tư ừong nước từ nguồn V011 chủ sờ hữu

+ Cho vay, đầu tu ừở Lai cho các cô đông hoặc 
người có liên quan

+ Đầu tu tưang ứng VỚI biên khả năng thanh toán 
tối thiểu của doanh nghiệp

+ Các khoản đầu tư khác
Đầu tư ra nước: ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu

II. ĐÀU TU NGUỒN VÓN CH Í SỞ HỮU TƯƠNG ỨNG VỚI BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN r ố i
THIẾU

_______________Đom vị: Tnệu áồng

Danh mục đầu tu' Số đầu 
kỳ

Tăng
trong

kỳ

Giảin 
trong kỳ

Số cuối 
kỳ

Tỷ lệ % biên khả năng 
thanh toán toi thiếu

- Mua trái phiêu Chính phủ:
- Mua trái phicu doanh nghiệp (có bảo lãnh):
- Gửi tiền tại các tổ chức tín đung:

Cộng:
- Mua cố phiếu:
- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bảo lành):
- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Cộng:
- Kinh doanh bất đông sản:
- Cho vay

Cộng
Tống cộng:

Chúng tôi xin đàm bảo những thông tin trên ià đứng sự thực.

.... , ngày ...... th án g ........nàm
Ngu ởi ỉập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và ghi rõ bọ tên) (Ký và đóng dấu)
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Mẩu số 7-NT (B)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU T ư  TỪ DỤ PHÒNG NGHIỆP v ụ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 nảm 2007 cùa Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo h iểm :.................................................................................................................
- Báo cáo quý (năm ):.......................... t ừ ........................ đ ế n ................................................................

I. NGUÒN VÓN ĐẦU Tư:
Đom vị: Triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư Số đầu 
kỷ

Tăng 
trong kỳ

Giảm 
trong kỳ

nẤ Ắ •So CU01 

kỳ
Kết quả 
đầu tư

Tổng dự phòng nghiệp vụ:
- Dự phòng toán học
- Dự phòng phí chưa được hưởng
- Dự phòng bồi thường cho khiếu nại chưa giải quyết
- Dự phòng chia lãi
- Dự phòng bảo đảm cân đối

Gưi tại cac to chiurc tin dụng hoạt đọng tại viẹt Nam để tra 
tiền bảo hiểm thường xuyên trong kỳ
Vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiêp vụ

II. ĐẦƯ T ư  VÓN NHẢN RỎI TỪ D ự  PHÒNG NGHIỆP VỤ:
__________________ Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục đầu tư
SỐ

đầu
kỳ

Tăng
trong

kỳ

Giảm
trong

kỳ

SỐ
cuối
kỳ

Tỷ lệ % vốn 
nhàn rẫi từ 

DPNV

Kểt 
quả 

đầu tư
- Mua trái phiéu Chính phủ :
- Mua trái phiếu doanh nghiệp (có bảo lãnh):
- Gửi tiền tại các tố chức tín dụng:

Cộn :̂
- Mua cố phiếu:
- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bảo lành):
- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Cộng:
- Kinh doanh bất động sàn:
- Cho vay

Cộng:
Tồng cộng:

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

.... , ngày ......th áng ........năm

Người lập biểu Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)
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Mẩu số 8-NT 
BÁO CẢO KHẢ NĂNG THANH TOÁN

(Ran hành kèm theo Thông tư số ỉ 56/2007/ĨT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo h iểm :.................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm)............................  t ừ .....................................đến ................................................
Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Giá
trị

hạch
toán

Tỷ lệ 
loại 
trừ

Giá trị loại 
trừ tính 
biên khả 

r ăng thanh 
toán

1 Chênh lệch giữa giá ƯỊ tài sản và các khoản nợ phải trả
2 Các tài san đirơc chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán
- Tiền mặt. tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, trái phiếu chính phủ.
- Các tài sàn tương ứng với các hợp đồng bảo hiêm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đâu tư

0%
0%

3 Các tài sán bị loai trừ toàn bộ giá trị hạch toán:
- Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Các tải sản tương ứng với quỹ khen thưởng, phúc lơi
- Các khoản nợ không có khả nàng thu hồi theo quy định của pháp luật sau khi trừ di các 
khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng
-T ài sản cố dỊnh vô hình trừ phần mềm máy tính
- Chi phỉ. trà trước, các khoản cho vay không có bảo lãnh; các khoản tạm ứng; trang thiết 
bị và đồ dùng văn phòng; các khoản phải thu nội bộ
- Phải thu phí bảo hiêm. phí nhận tái bao hiềm quá hạn ưên 2 nám sau khi trừ đi các khoản 
trích lâp dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật
- Các khoản cha vay. đầu tư ữở lại cho các cố đông hoặc người có liên quan

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

4 Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán
4.1 Các tài sản đầu tư:
+ Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh 
+ Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lănh 
+ Cố phiếu được niêm yết 
+ Cổ phiếu không được niêm yết
- Đầu tư trực tiếp vào bất động sàn do chính doanh nghiệp sử dụng

Đầu tư trực tiếp và.0 bất động sản đẽ cho thuê, cho vay thươne; mại có bảo lãnh 
+ Vốn góp vào các doanh nghicp khác trừ doanh nghiệp bảo hiểm:
4.2 Các khoán phải thu:
-  Phải thu phi bảo hiêm và phi nhận tái bảo hiêm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 1 năm sau khi 
trù đi các khoản trich lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định
+ Phải thu phí bảo hiểm và phí lửiận tái bảo hiểm quá hạn từ 1 năm đếm dưới 2 năm sau khi 
trừ đi các kiioán trích lập đụ phòng nợ khó đoi tương ứng theo quy định
4.3 Tài sảri cố định hữu hình, phần mềm máy tính và hàng tồn kho 
4 .4. Tài sảri khác

1%
3%
15%
20%
8%
15%
20%

30%

50%

25%
15%

5. Biên khả nàng thanh toán cùa doanh nghiệp
6 Biên khả năng thanh toán tổi thiều
- Đối với các h<?p đồng bào hiểm có thời hạn 5 năm trở xuống
- Đối với các h<prp đồng bảo hiềm có thời hạn trên 5 năm
7 So sánh 5 và 6: - Theo số tuyệt đồi

- Theo tỷ lệ '%
Ciúng tôi xin đảm bảc những thông tin trên là đúng sự thực.

.... , n g ày ......th án g ........năm

Người lập biều Tổng giám đốc (Giám đốc)
(Ký và ghi rõ họ tên) (Kỷ vả đóng dấu)
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Mầu SỐ 9-NT 
BÁO CÁO ASEAN

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ J56/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)
- Tên doanh nghiệp bảo h iểm :........................................................................................... .....................

- Báo cáo năm............................. t ừ .....................................đ ế n ............................................................

Đơn vị: nghìn USD

I. BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BẢO HIÉM

Tiêu chí Sô lư r̂ng 
hợp đông

Sô luọmg chứng 
nhân bảo hiêm

Số tiền 
bảo hiểm

A. HỢP ĐỒNG KHAI THÁC MỚI
1. Các hợp đong không phải là bảo hiếm trả tiền định kỳ
a) Bảo hiểm cá nhân
1. Bào hiểm tử kỳ
ii. Bảo hiểm khác
iii. Bảo hiểm liên kết đầu tư
b) Bảo hiểm nhóm

TỒNG SỐ
2. Bảo hiểm trả tiền đinh kv
B. HỢP HÒN'" \ 0  HIỂM  c ỏ  HIỆU L ự c
1. uong không phải là bảo hiểm trả tiền định kỳ
a) Bảo hiêm cá nhân
1. Bảo hiểm tử kỳ
ii. Bảo hiểm khác
iii. Bảo hiểm liên kết đầu tu
b) Bảo hiểm nhóm

TỒNG SỒ
2. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

II. BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

TÀI SẢN Sô
tiền CÔNG NỢ VÀ NGUỎN VỐN Sô

tiền
Trái phiếu chính phủ Vốn và các quỹ
Tài sản cố định Vốn điều lệ đã góp

Bất động sản Các quỹ
Đầu tư vào bất động sản Dự phòng đánh giá lại tài sản
Tài sản cố định khác Thặng dư quỹ chủ hợp đồng chưa chia

Cho vay thế chấp Dự phòng nghiệp vụ
Chứng khoán doanh nghiệp có lãi suất cố định Dự phòng toán học
Cổ phiếu và các chứng khoán khác Dự phòng phí
Cho vay theo hợp đồng bảo hiểm Dự phòng bồi thường
Các khoản cho vay khác Dự phòng khác
Tiền Thấu chi ngân hàng

Tiền gửi ngân hàng Bồi thường phải trả
Tiền rnặt và tài khoản thanh toán Nợ thuế

Các khoản đầu tư khác Chi phí bảo hiểm dồn tích
Thuế được hoàn trả Đặt cọc phi bảo hiêm
Phải thu phí bảo hiểm
Phải thu từ DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm Phải trả DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm
Các tài sản khác Công nợ khác

Tổng tài sản Tổng công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu
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III. BÁO CÁO KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mục Chỉ tiêu Số tiền
1 Thu nhập phi bảo hiếm ròng
2 Thu nhập đầu tư ròng
3 Thu nhập khác
4 Tồng 1+2+3
5 Quyền lợi bảo hiếm phát sinh

a. Đáo hạn
b. Từ vong
c. Trả giá trị hoàn lại
d. Trà tiền định kỷ 
d Khác

6 Bảo tức trả chủ hợp đồng
7 Tăng (gỉảm) dự phòng ng hiệp vụ
8 Tong 5+6+7
9 Hoa hỏng
10 Thuế, phí và lệ phí
11 Chi phí chung cho hoạt động kinh doanh bảo hiềm
12 Chi phí khác
13 Tổng (8+9+10+11+12)
14 Thu nhập ròng từ hoạt đong kinh doanh chưa tính đến các khoản lãi và lỗ từ vốn, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, cồ tức trả cổ đông và các khoản phân bồ khác (4-13)
15 Lài và lỗ từ vốn đã đươc thưc hiên
16 Thuế thu nhập doanh nghiệp p tiải nộp
17 Cô tức trả cho cô đông
18 Các khoản phân bổ khác
19 Tồng (16+17+18)
20 Thu nhầ.p ròng đã tinh đến các khoan lài và lồ từ vốn, thuể thu nhâp (ioanh nghiệp, cố 

tức trả cổ đông va các khoản phân bổ khác (14+15-19)

55



Mẩu số 1-MGBH 
BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚ I BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Thônẹ tư sổ 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 cùa Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp: ........................................
- Báo cáo quý (năm): ................................ từ đến

Số
khá ch hàng 
b ào hiểm 
ừong kỳ

Trong
kỷ

Lũy
ke

Sàn phẩm 
bảo hicm

1 Sô hợp đỏng báo hiêm 
đ ã  thu x ế p  VỚI 

doanh nghiệp bảo hiềm 
(Đơn v ị : hợp đồng)

Trong kỷ

Trong
nước

Ngoài
nước

Tông
SỐ

Lũy
kế

Số phí bào hiêm đã thu xếp 
(Đơn vị:triệu đồng)

Phí bảo hiểm

Trong
nước

Ra ngoài 
nước

Trong kỳ

Phí tái bào hiêm

Trong
nước

Ra
ngoài
nước

Nhận từ 
nước 
ngoài

Tồng
số

Lũy
kể

Số tiền hoa hồng inôi giới bào hiểm thu được 
(Đơn vị: triệu đồng)

Môi giói bào 
hiêm

Trong
nước

Ra
ngoài
nước

Trong kỷ

Môi giới tái bảo hiểm

Trong
nước

Ra
ngoài
nước

Nhận từ 
nước 
ngoài

TôngẤ
SÔ

¥7kê

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) (?) (9) ( 10) (11) ( 12) ( 13) (14) ( 15) (16) ( 17) ( 18) ( 19) (20) (21)

Tổng số

Bào hiêm sức khỏe và bâo hicm Lai nạn con người
Bảo hiêm tài sàn và bào hiểm thiệt hại
Bao hiểm hàng hóa vận chuyên
Bao hiểm hàng không
Bào hiểm xe cơ giới
Bào hiểm cháy, nô
Bảo hiểm thân làu và trách nhiệm dàn sự chủ tàu
Bảo hiểm trách nhiệm chung
Bào hiểm tín dụng và rủi ro tài chính
Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
Bào hiểm nông nghiệp______________________

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

.... , ngày ...... th án g ........n ã m ........
Người lập biểu Tồng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và ghi rõ họ ten) (Ký và đóng dẩu)



MỈU số 1-CBTT 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hàììh kèm theo Thông tư sổ ì S6/2007/TT-BTC ngày 20 thánị’ 12 năm 2007 của Bộ Tài chinh)

- Tên doanh nghiệp bảo hièm, doanh nghiệp môi giới bảo hiềm... - Năm báo cáo...

I. Lịch sừ lioạt động của (loanh nghiệp

- Những sự kiện quan trọng:
+ Việc thành lập 
+ Các sự kiện khác

- Quả trình phát triền
~ Ngành tighề kinh doanh
-  Tình hình hoạt động

- Định hướng phát triên
-  Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp 
+ CJ iến lược phát triền trung và dài hạn

II. Báo cáo ciia Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có hội đồng quán trị trong cơ cấu tổ chức)

- Những nét nồi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình tài chính tại thời điểm cuổi năm
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chinh và lợi nhuận so vói kế hoạch)
- Những thay đổi chủ yếu 1rong năm (những khoản đầu tu lởn, thay đổi chiến lược kinh doanh. .)
- Triển vọng và kế hoạch trong tưong lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)

UI. Báo cảo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính
- Khả Iiăng sinh lời, khả níLng thanh toán

Phân tích những biến động, thav đổi lớn so VỚI dự kiến và nguyên nhân dẫn đên biến động
- Những thay đổi về vốn chủ sở hữu

2. Báo cảo kết quả hoat cilộng kiinh doanh
Phân tích ìồng quan vé hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động kinh
doanh trước đây

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đà đirợc kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế ĩoán.

V. Bản giải trình bảo các tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiềim toán độc lập
- Đơn VỊ kiểm  toán  đôc lập
- Ý kiến kiểm toán độc lập*
- Các Iihận xét đặc biệt (thư quán lý)

2. Kiếm tcián nội bộ
- Ý kiến kiểm toán nội bộ
- Các nhâii xét ciặc biệt

VI. Các bên có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn ệóp của tổ chức, công ty
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do to chức, công ty nắm giữ
- Tình hình đầu tư vào các công ty có lien quan

Tóm tẳt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

VII. TỔ chức và nhân sự
- Cơ cẩu tỏ chức của doanh nghiẽp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bào hiểm
- Tóm tát ý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
- Thay đôi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm
- Số lượng cán bộ. nhân viên và chính sách đối với người lao động
- Thay đổi thành viên Hội đồng quàn trị

S ĩ



Mâu sô 2-CBTT 
BẢO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Ban hành kèm theo Thông tư số Ỉ56/2007/ĨT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................. ..............................
- Kỳ báo cáo: .................................... t ừ ............................. đến ....................;..........................................

I. BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN

STT Nội dung Sô dư đâu kỳ Sô dư  cuôi kỳ
TAI SAN

I Tài sản lưu động và đâu tu ngăn hạn
1 Tiền
2 Các khoàn đàu tư tai chính ngăn hạn
3 Các khoán phải thu
4 Tài sản lưu dộng khác

II Tài sản cô đinh và đâu tư  tài chính dài han
1 Tài sản cô đinh

- Nguyên ậiá
- Khẩu hao iuỹ kể

2 Các khoản đâu tư tài chinh dài hạn
3 Ký quỹ
4 Tài sản khác

III Tông tài sản

CÔNG N ơ  VÀ VỐN CHÚ SỚ HỬU
IV Công nợ
] Nợ ngăn hạn
2 Nợ dài hạn
3 Nợ khác
4 Dự phòng nghiệp vụ

V Nguôn vôn chủ sở hũ 11
1 Nguồn vốn kinh doanh
2 Các quỳ
3 Lợi nhuận chưa phân phôi
4 Nguồn vốn khác

VI Tong công nợ và vổn chủ sơ hữu



I). KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Kỳ báo 
cáo

Luỹ kê

1 Tông doanh thu
Doanh thu từ hoại: độnị; kinh doanh bảo hiềm, môi giới bảo hiểm
Doanh thu về hoạt động tải chính
Doanh thu khác

2 Tông chi phí
Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiếm, môi giới bảo hiểim
Chi phỉ hoat động tài chính
Chi phí quỉín lý doanh nghiỗp
Chi phí khác

3 Lợi nhuận trước thuê
4 Thuế thu irihập phải nộp
5 Lợi nhuận sau thuê

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH c ơ  BẢN
(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
Kỳ trước Kỳ báo cáo

1 Co cấu tài sàn
- Tài sàn cố định/Tổng tài sản
- Tài sản luu độnạ/Tổng tài sản

%

2 Cơ câu nguồn von
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
- Nguồn vốn chu sơ hữu

%

3 Khả năng thanh toán
- Kha nẳng thanh toán nhi'inh
- Khá năng thanh toán hiện hàrkh

Lần

4 Tỷ suất lợi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản
- Tỳ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

%

N g à y ..... thảng....năm ....
Tổng Giám (lấc/Giám đổc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




