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Dẫn nhập: 

Thưa Quý vị, trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, pháp luật về hợp đồng nói 

chung và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói riêng giữ vị trí vô cùng quan trọng và ngày 

càng được hoàn thiện phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, sự tiến bộ của xã hội 

văn minh đặc biệt là đối với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính bảo hiểm 

như ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, khi xây dựng pháp luật về hợp đồng, các quốc gia 

đều quan tâm đến quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng vô hiệu, 

vi phạm hợp đồng và việc xử lý vi phạm hợp đồng...để đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp cho các bên tham gia quan hệ hợp đồng và ổn định các quan hệ xã hội. 

Đối với bảo hiểm nhân thọ, do tính chất đặc thù của ngành, bên cạnh những quy định 

chung, pháp luật còn có thêm các quy định riêng điều chỉnh quan hệ giữa các bên 

trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy, trong phạm vi chuyên đề này, chúng tôi xin 

phép chỉ tập trung trình bày về những quy định pháp lý đặc thù trong giao kết và thực 

hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cũng như một số kinh nghiệm quốc tế trong giải 

quyết tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 

I. CÁC QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

1. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 

1.1. Các quy định của pháp luật 

Bộ luật Dân sự năm 2005 có Chương XVIII về các hợp đồng dân sự thông dụng, Mục 

11 về hợp đồng bảo hiểm bao gồm 19 điều. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã 

thay thế Bộ luật Dân sự năm 2005 kể từ 01/01/2017 và không còn chương quy định 

riêng về hợp đồng bảo hiểm. 

Luật Kinh doanh Bảo hiểm có Chương 2 quy định về hợp đồng bảo hiểm, bao gồm 19 

điều quy định chung (từ Điều 12 đến Điều 30) và 9 điều quy định riêng cho hợp đồng 

bảo hiểm con người, trong đó có bảo hiểm nhân thọ (từ Điều 31 đến Điều 39). 

Nghị Định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Kinh doanh Bảo 

hiểm. 
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Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ban hành danh mục bổ sung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 

phải đăng ký hợp đồng mẫu. 

1.2. Hợp đồng bảo hiểm - hợp đồng theo mẫu 

Theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn: 

Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo 

hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức 

khác do pháp luật quy định (Điều 14 Luật Kinh doanh Bảo hiểm). 

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, sức khỏe phải 

được Bộ Tài chính phê chuẩn quy tắc điều khoản sản phẩm và biểu phí trước khi triển 

khai (Điều 39 Nghị định 73/2016/NĐ-CP). 

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể có các sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm chính và 

các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ tai nạn, sức khỏe đính kèm. 

Theo Quyết định 35/2015/QĐ-TTg, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần được đăng ký 

mẫu với Bộ Công thương trước khi triển khai. 

Trên cơ sở các quy định về hợp đồng bảo hiểm và thực tiễn triển khai các sản phẩm 

bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường, Bộ Tài chính và Bộ Công 

thương đã cùng nhau ký kết ban hành Quy chế số 4330/QCPH/BTC-BCT ngày 

31/3/2017 về việc phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương trong việc phê 

chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với bảo 

hiểm nhân thọ (“Quy chế 4330”). Quy chế 4330 ngoài việc ban hành quy trình phối 

hợp giữa hai Bộ trong việc phê chuẩn quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm nhân 

thọ còn ban hành kèm theo bộ quy tắc điều khoản mẫu của sản phẩm bảo hiểm nhân 

thọ truyền thống để các doanh nghiệp bảo hiểm có thể sử dụng trong việc phát triển 

quy tắc, điều khoản sản phẩm của mình. 

Căn cứ vào các quy định hiện hành, một bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ bao gồm: 

(i) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; 

(ii) Chứng nhận bảo hiểm; 

(iii) Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm chính và (các) sản phẩm bảo hiểm bổ 

trợ đi kèm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn; 

(iv) Các thỏa thuận khác, nếu có, được giao kết hợp lệ giữa doanh nghiệp bảo hiểm và 

bên mua bảo hiểm trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm. 

1.3. Thời gian cân nhắc 

Thời gian cân nhắc là khoảng thời gian xác định, thường là 21 ngày kể từ ngày khách 

hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, mà trong thời gian đó bên mua bảo 

hiểm được toàn quyền đọc, kiểm tra lại bộ hợp đồng bảo hiểm, yêu cầu doanh nghiệp 

bảo hiểm chỉnh sửa thông tin chưa chính xác, cập nhật thêm thông tin và quyết định 
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có tiếp tục thực hiện bảo hiểm không sau khi hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực. Nếu 

bên mua bảo hiểm quyết định không tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo hiểm, bên mua 

bảo hiểm được quyền hủy hợp đồng bảo hiểm và nhận lại khoản phí bảo hiểm đầu tiên 

đã đóng; doanh nghiệp bảo hiểm sẽ khấu trừ lại phần chi phí khám sức khỏe cho khách 

hàng khi thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (nếu có). 

Thời gian cân nhắc là một thông lệ của ngành bảo hiểm nhân thọ vì tính chất hợp đồng 

bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng theo mẫu, thời gian cân nhắc giúp bên mua bảo hiểm 

có thời gian đọc và kiểm tra lại toàn bộ nội dung của hợp đồng bảo hiểm. Thời gian 

cân nhắc hiện nay cũng được ghi nhận trong quy tắc điều khoản mẫu của sản phẩm 

bảo hiểm nhân thọ được ban hành kèm theo Quy chế 4330. 

1.4. Giao kêt́ hợp đồng bảo hiểm 

Các bước cơ bản của một giao dịch giao kết hợp đồng bảo hiểm 
 
 
 
 
 
2. Quyền lợi có thể được bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm 

Để tham gia bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với 

người được bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm cần đánh giá việc tồn tại quyền lợi có 

thể được bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm để ngăn ngừa rủi 

ro trục lợi bảo hiểm. 

Theo Điều 3, điểm 9 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm, “quyền lợi có thể được bảo hiểm là 
quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi 
dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm.” 
Nói cách khác bên mua bảo hiểm sẽ có “quyền lợi có thể được bảo hiểm” đối với người 

được bảo hiểm nếu tử vong hay tổn thất xảy ra đối với người đó sẽ gây ra tổn thất về 

vật chất hay tinh thần đối với bên mua bảo hiểm. Trên cơ sở khái niệm quyền lợi có 

thể được bảo hiểm, Điều 31 Luật Kinh doanh Bảo hiểm xác định bên mua bảo hiểm chỉ 
có thể mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, sức khỏe cho những người sau đây: 

• Bản thân bên mua bảo hiểm; 

• Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm;  

• Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng; 

• Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm. 

Trên thực tế, ngoài các trường hợp trên, các doanh nghiệp bảo hiểm còn xác định bên 

mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm trong một 

số trường hợp khác như: quan hệ lao động, quan hệ tín dụng. 

Bên mua bảo hiểm 
kê khai theo Hồ sơ 
yêu cầu bảo hiểm 

và đóng phí  

Công ty bảo 

hiểm thẩm định 

Hồ sơ yêu cầu 

bảo hiểm 

 

Công ty bảo hiểm 
chấp nhận bảo hiểm 

– phát hành hợp 
đồng bảo hiểm  

 

Tư vấn tài 

chính tư vấn  

về HĐBH 

(nếu có) 



Hội thảo “Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ”,  
Tòa án nhân dân tối cao 

Phú Quốc, Kiên Giang, ngày 25/5/2018 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                                                               4 |Civillawinfor 

 

Một hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu nếu quyền lợi có thể được bảo hiểm không tồn tại 

tại thời điểm bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm (Điều 22 của Luật Kinh doanh Bảo 

hiểm) hoặc bị chấm dứt nếu trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, bên mua 

bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm với người được bảo hiểm (Điều 23 

của Luật Kinh doanh Bảo hiểm). 

3. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm 

Theo Điều 18.2 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ: 

“a) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp 
đồng bảo hiểm; 
b) Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo 
yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;  
c) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách 
nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo 
yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm; 
d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả 
thuận trong hợp đồng bảo hiểm;  
đ) Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của Luật này và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan;  
e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.” 
Trong các nghĩa vụ trên, nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm và nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung 

thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp 

bảo hiểm là hai nghĩa vụ quan trọng nhất của bên mua bảo hiểm. 

3.1. Nghĩa vụ kê khai trung thực và việc doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện kiểm tra 

y tế với người được bảo hiểm không thay thế nghĩa vụ kê khai của bên mua 

bảo hiểm 

Nguyên tắc “trung thực tuyệt đối” là nguyên tắc quan trọng nhất cho việc chấp nhận rủi 

ro và giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng. 

Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ là hoàn toàn tự nguyện, Luật Kinh doanh bảo 

hiểm cấm mọi hành vi ép buộc khách hàng tham gia hay giao kết hợp đồng bảo hiểm. 

Khách hàng sẽ là người tự quyết định có tham gia (mua) bảo hiểm bằng việc hoàn tất 

hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để nộp về công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ xem xét yêu 

cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng trên cơ sở các thông tin được khách hàng kê 

khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối bảo hiểm. 

Bảo hiểm về bản chất là sự chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm thông 

qua công ty bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đưa ra quyết định đồng ý chấp nhận 

hoặc từ chối yêu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng dựa vào thông tin mà khách 
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hàng kê khai hoặc cung cấp trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Điểm b, khoản 2 điều 18 

Luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định rất rõ ràng: “Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê 
khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu 
của doanh nghiệp bảo hiểm”. Điều 19 Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng nhấn mạnh 

thêm: “Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đối 
tượng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm. Các bên chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực của thông tin đó”. 
Khi quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm sẽ hoàn tất 

hồ sơ yêu cầu bảo hiểm bao gồm kê khai các thông tin về bên mua bảo hiểm, người 

được bảo hiểm, xác định số tiền bảo hiểm và loại sản phẩm bảo hiểm, khai báo đầy đủ 

chi tiết về tình trạng sức khỏe, tài chính của bản thân cũng như của người được bảo 

hiểm theo nội dung các câu hỏi trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm 

cũng có thể yêu cầu Bên mua bảo hiểm kê khai các thông tin bổ sung trên cơ sở thông 

tin đã được kê khai trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Các thông tin được kê khai bổ sung 

cũng được coi như thông tin kê khai trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. 

Bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm yêu cầu xác nhận 

hoặc ký vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để đảm bảo tính trung thực, đầy đủ và chính xác 

của thông tin được kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không 

có nghĩa vụ đánh giá tính chính xác hay đầy đủ các thông tin được bên mua bảo hiểm 

kê khai hay cung cấp trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm cần kiểm tra lại 

thông tin đã được kê khai trong bộ hợp đồng bảo hiểm đã phát hành trong thời gian 

cân nhắc(như đã trình bày tại Mục 1.3 ở trên) để đảm bảo không có rủi ro hợp đồng bảo 

hiểm bị đơn phương chấm dứt/đơn phương đình chỉ từ phía doanh nghiệp bảo hiểm. 

Tuy nhiên, để đảm bảo việc quản trị rủi ro và chia sẻ rủi ro được công bằng, ngoài việc 

đánh giá rủi ro theo thông tin được kê khai hoặc cung cấp trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, 

doanh nghiệp bảo hiểm có thể đánh giá theo xác suất bằng việc thực hiện kiểm tra sức 

khỏe đối với một tỉ lệ người được bảo hiểm nhất định. Đối với một số rủi ro lớn, ví dụ 

như số tiền bảo hiểm lớn hoặc các thông tin kê khai chưa đủ đánh giá rủi ro, doanh 

nghiệp bảo hiểm có thể thực hiện kiểm tra y tế đối với người được bảo hiểm để đánh 

giá mức độ rủi ro và qua đó xác định khoản phí bảo hiểm mà bên mua cần phải đóng. 

Việc khám sức khỏe chỉ là nghiệp vụ thẩm định của công ty bảo hiểm và được dùng để 

đánh giá, quyết định khả năng chấp nhận bảo hiểm chứ không thay thế thông tin mà 

bên mua bảo hiểm đã kê khai hay chứng minh tính trung thực của bên mua bảo hiểm 

khi kê khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. 
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Khi có sự kiện bảo hiểm phát sinh, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ “giám định/ xác minh”, 
nếu phát hiện khách hàng kê khai không trung thực thì Công ty bảo hiểm sẽ thực hiện 

quyền “đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm” và từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm. 

3.2. Đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm 

Điều 19.2 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn 
phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình 
chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm” khi Bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi 

sau đây: 

a) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả 
tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường; 
b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo 
hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật. 
Tương tự, quy tắc điều khoản mẫu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (Ban hành kèm theo 
Quy chế số 4330) cũng quy định rõ ràng về hậu quả pháp lý của việc vi phạm nghĩa vụ 

cung cấp thông tin của Bên mua bảo hiểm. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có quyền: 

“không chấp nhận bảo hiểm, doanh nghiệp không có trách nhiệm chi trả nếu xảy ra sự 
kiện bảo hiểm; “đơn phương đình chỉ hợp đồng này ngay sau khi phát hiện ra hành vi vi 
phạm của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm”. 
4. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

4.1. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

Điều khoản loại trừ (trách nhiệm bảo hiểm) là một điều khoản đặc biệt của hợp đồng 

bảo hiểm. Như ta đã biết, bản chất của bảo hiểm là chia sẻ rủi ro và bảo vệ bên mua 

bảo hiểm trước các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm và không nhìn thấy trước của bên 

mua bảo hiểm, nên trong một số trường hợp như rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra, hoặc sự 

kiện bảo hiểm xảy ra do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm, hoặc sự kiện bảo hiểm xảy ra 

mang tính hàng loạt (như do chiến tranh, bạo loạn),… thì sẽ bị loại trừ khỏi phạm vi 

bảo hiểm. 

Ví dụ: nếu người được bảo hiểm bị nhiễm virus HIV hoặc chẩn đoán bị AIDS, có nghĩa 

người được bảo hiểm sẽ không có cơ hội chữa khỏi và chắc chắn tử vong trong một 

thời gian nhất định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bảo hiểm cho trường hợp người 

được bảo hiểm nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, khi HIV/AIDS trở thành bệnh có thể kiểm 

soát hoặc chữa khỏi, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể cân nhắc bỏ điều khoản loại 

trừ này. 

Luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định nguyên tắc áp dụng điều khoản loại trừ tại Điều 
16: 
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“1. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định trường hợp doanh nghiệp bảo 
hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo 
hiểm.  
2. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm phải được quy định rõ trong hợp đồng 
bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm khi giao 
kết hợp đồng. 
3. Không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau 
đây: 
a) Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý; 
b) Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp 
bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.” 
Trên thực tế, tùy thuộc vào loại sản phẩm bảo hiểm, loại rủi ro được bảo hiểm, doanh 

nghiệp bảo hiểm xác định các trường hợp loại trừ bảo hiểm tương ứng và quy định cụ 

thể trong điều kiện, điều khoản bảo hiểm. Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, các bên sẽ phải 

căn cứ vào quy tắc điều khoản của sản phẩm bảo hiểm tương ứng với quyền lợi bảo 

hiểm đang được yêu cầu chi trả để xem xét áp dụng điều khoản loại trừ. 

4.2. Thời gian chờ / Thời gian loại trừ 

Khái niệm “Thời gian chờ” hay “Thời gian loại trừ” không được đề cập đến trong Luật 

Kinh doanh Bảo hiểm, nhưng đây là khái niệm đặc thù được áp dụng đối với một số 

sản phẩm bảo hiểm theo đó, thời gian chờ là một khoảng thời gian được ấn định mà 

nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc không xảy ra trong thời gian chờ đó, doanh nghiệp 

bảo hiểm sẽ từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm, hay nói cách khác, đây là một dạng của 

loại trừ bảo hiểm. Việc đưa điều khoản thời gian chờ vào hợp đồng bảo hiểm nhằm 

ngăn ngừa khả năng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm và giúp doanh nghiệp bảo hiểm giữ 

phí bảo hiểm ở mức hợp lý. 

Trong thực tiễn, thời gian chờ thường được quy định trong khoảng từ 30 ngày đến 90 

ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp 

đồng bảo hiểm. 

Dưới đây là một số điều khoản về thời gian chờ:  

- “Thời gian chờ là thời gian 90 ngày kể từ Ngày phát hành Hợp đồng hoặc 
Ngày khôi phục hiệu lực Hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau. Công ty sẽ không 
chi trả Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo cho các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong Thời gian 
chờ.”; hoặc 
- “DNBH sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của người được 
bảo hiểm nếu người được bảo hiểm có các triệu chứng liên quan đến bệnh mắc phải 



Hội thảo “Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ”,  
Tòa án nhân dân tối cao 

Phú Quốc, Kiên Giang, ngày 25/5/2018 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                                                               8 |Civillawinfor 

 

hoặc được chẩn đoán mắc bệnh trong thời gian 90 ngày kể từ ngày HĐBH bắt đầu có 
hiệu lực hoặc ngày HĐBH được khôi phục hiệu lực gần nhất”; hoặc 
- “DNBH sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của người được 
bảo hiểm nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời gian 30 ngày kể từ ngày người 
được bảo hiểm lần đầu tiên được chẩn đoán mắc phải bệnh hiểm nghèo”. 
- “Tai nạn (trong trường hợp có quyền lợi do tai nạn): là một sự kiện hoặc một 
chuỗi sự kiện liên tục, khách quan, xảy ra do tác động của một lực, một vật bất ngờ từ 
bên ngoài, không chủ động và ngoài ý muốn lên cơ thể của Người được bảo hiểm. Sự 
kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên nhân trực tiếp, duy nhất và không liên 
quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người 
được bảo hiểm trong vòng … ngày (doanh nghiệp chủ động quy định phù hợp với 
từng sản phẩm, tối đa là 180 ngày) kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó.” 
Ví dụ minh họa: Trong hợp đồng bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn 

(thường sẽ cao hơn quyền lợi tử vong không do tai nạn) của doanh nghiệp bảo hiểm 

A có quy định thời gian chờ là: “Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nêu trên phải là nguyên 
nhân trực tiếp, duy nhất và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra 
thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm trong vòng 90 ngày kể từ ngày 
xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó.” 
Trong trường hợp này, nếu người được bảo hiểm gặp tai nạn, được đưa vào bệnh viện 

điều trị và không rơi vào trường hợp loại trừ bảo hiểm, việc chi trả quyền lợi bảo hiểm 

sẽ có 2 tình huống xảy ra: 

- Nếu người được bảo hiểm tử vong trong vòng 90 ngày kể từ ngày xảy ra tai 

nạn, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn; 

- Nếu người được bảo hiểm từ vong sau 90 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn thì 

doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn. 

4.3. Bảo hiểm tạm thời 

Theo thông lệ, bên mua bảo hiểm nhân thọ sẽ được hưởng quyền lợi “bảo hiểm tạm 

thời” trong thời gian hợp đồng bảo hiểm chưa được phát hành. Cụ thể, sau khi bên 

mua bảo hiểm hoàn thành việc kê khai hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng khoản phí bảo 

hiểm đầu tiên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ cần thời gian để thẩm định và phát hành hợp 

đồng bảo hiểm. Trong thời gian này, người được bảo hiểm chưa được bảo hiểm theo 

quy tắc, điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm yêu cầu tham 

gia. Mặc dù vậy, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi “bảo hiểm tạm thời” nếu 

người được bảo hiểm gặp rủi ro tử vong do tai nạn trong khoảng thời gian doanh 

nghiệp bảo hiểm tiến hành thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Quyền lợi “bảo hiểm 

tạm thời” thường được ấn định bằng một số tiền cụ thể (ví dụ: 100 triệu hoặc 200 
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triệu đồng), không phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm yêu cầu được 

bảo hiểm. Quyền lợi “bảo hiểm tạm thời” sẽ chấm dứt khi hợp đồng bảo hiểm được 

phát hành / bị từ chối phát hành, hoặc khi bên mua bảo hiểm yêu cầu hủy bỏ hồ sơ 

yêu cầu bảo hiểm. 

 

II. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

1. Giải quyết tranh chấp về bảo hiểm tại Singapore và HongKong: Cơ chế 3 cấp 

Cấp 1: Cơ chế giải quyết khiếu nại của khách hàng tại doanhg nghiệp bảo hiểm 

- Pháp luật Singapore và HongKong có những quy định tương tự về vấn đề 
này; 
- Pháp luật yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải có quy trình rõ ràng về xử lý 

khiếu nại của khách hàng; 

- Cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò giám sát trong việc DNBH giải quyết 

khiếu nại của khách hàng, bảo đảm mọi khiếu nại được xử lý thỏa đáng. 

Cấp 2: Giải quyết tranh chấp thông qua một cơ quan độc lập (independent alternative 
dispute resolution). 
- Chủ yếu là cơ chế trung gian hòa giải; 

- Thuộc sự quản lý trực tiếp của nhà nước; 

- Nhằm bảo vệ khách hàng cá nhân không đủ khả năng tài chính để theo đuổi 

các vụ kiện. 

Ưu điểm: 
- Độc lập; 

- Là “cơ quan một cửa” bảo vệ người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực: ngân 

hàng, bảo hiểm và thị trường vốn; 

- Thành viên là những người có kinh nghiệm trong ngành; 

- Chi phí thấp; 

- Cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. 
Singapore Hong Kong 

Trung tâm giải quyết tranh chấp tài chính 

(FIDReC) ra đời năm 2015 là một trong 

những cơ quan giải quyết tranh chấp về 

bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức 

khỏe. 

Đối với bảo hiểm sức khỏe: Bộ Y tế có 

quyền điều tra, chất vấn công ty bảo 

1. Cơ quan giải quyết tranh chấp 

tài chính (FDRC): giải quyết tranh chấp 

liên quan đến tổ chức tài chính. Người 

tiêu dùng có thể đệ đơn lên để yêu cầu 

giải quyết tranh chấp thông qua hòa 

giải hoặc trọng tài. 

2. Cục giải quyết khiếu nại bảo 

hiểm (ICB):  
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hiểm về những khiếu nại của khách hàng 

liên quan đến việc tiếp thị, bán sản phẩm.  

Đối với Bảo hiểm nhân thọ, Cơ quan 

quản lý tiền tệ Singapore là cơ quan có 

thẩm quyền. 

Hội đồng của FIDReC gồm 1 Thẩm phán 

của Tòa án tối cao đã nghỉ hưu, 3 thành 

viên có kinh nghiệm trong ngành và 3 
thành viên ngoài ngành. 

-  Hội đồng quản trị của ICB gồm 

chủ yếu là các thành viên ngoài ngành 

để bảo đảm tính độc lập và Chủ tọa là 

một thành viên ngoài ngành độc lập. 

-  Quy trình giải quyết tranh chấp 

độc lập và hiệu quả về chi phí; giải 

quyết tranh chấp liên quan đến hợp 

đồng bảo hiểm có giá trị đến 1 triệu 
HKD (US$ 128.000). 
-  Theo quy định, để được cấp 

phép hoạt động, tất cả các công ty bán 

bảo hiểm cá nhân phải là thành viên 

của ICB. 

 
Cấp 3: Giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục tố tụng tại Tòa án. 

2. Tham khảo Quan điểm của Tòa trong trường hợp: 

- Bên mua bảo hiểm gian lận/khai báo gian dối; và 

- Bên mua bảo hiểm không khai báo thông tin trọng yếu cho doanh nghiệp 

bảo hiểm. 

2.1. Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm có hành vi gian lận/khai báo gian dối 

- Nếu doanh nghiệp bảo hiểm chứng minh được bên mua bảo hiểm gian lận, 

doanh nghiệp có quyền kết thúc hợp đồng bảo hiểm. 

+ Gian lận đượcchứng minh khi doanh nghiệp bảo hiểm có đầy đủ bằng chứng 

về việc Bên mua bảo hiểm cung cấp thông tin sai là (i) có chủ ý hoặc (ii) không tin nó 

là thật, hoặc (iii) bất cẩn và không cần biết thông tin mình đưa là đúng hay sai. 

+ Trạng thái tâm lý chủ quan của bên mua bảo hiểm khi cung cấp thông tin 

cũng được xem xét khi nhận định họ có gian lận hay không. Trạng thái chủ quan phải 

được xác định bởi Tòa án căn cứ trên các chứng cứ khách quan có được.  

+ Trong một vụ kiện tại Tòa án Hong Kong, doanh nghiệp bảo hiểm đã không 

thanh toán quyền lợi tử vong và hủy hợp đồng bảo hiểm vì việc gian lận của người 

được bảo hiểm. Trong trường hợp này, Tòa án nhận định rằng người được bảo hiểm 

biết được tình trạng bệnh của ông ta nghiêm trọng hơn nhiều so với việc chỉ mắc viêm 

gan siêu vi B (bệnh mà ông ta đã khai báo) đó là bị xơ gan. Việc này dẫn đến vi phạm 

“khai báo không trung thực” do trong đơn yêu cầu bảo hiểm, ông ta cam kết “khai báo 
trung thực dựa trên hiểu biết và tin tưởng của tôi”. Nhưng ông ta đã không làm đúng 

như vậy. 



Hội thảo “Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ”,  
Tòa án nhân dân tối cao 
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2.1. Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không khai báo thông tin trọng yếu 

cho doanh nghiệp bảo hiểm 

+ Không khai báo “Thông tin trọng yếu” được hiểu là việc bên mua bảo hiểm 

không khai báo những thông tin mà nếu biết được những thông tin đó doanh nghiệp 

bảo hiểm đã không chấp nhận bảo hiểm hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí cao 

hơn. 

+ Thông thường, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hủy hợp đồng vì bên mua bảo hiểm 

không khai báo các “thông tin trọng yếu” nếu họ phát hiện trong khoảng thời gian truy 
xét. “Thời gian truy xét” là khoảng thời gian trong đó hiệu lực của một hợp đồng bảo 

hiểm có thể được xem xét lại, thông thường là từ 01 đến 02 năm. 

+ Đối với các hợp đồng bảo hiểm có điều khoản miễn truy xét, các yêu cầu giải 

quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ không bị từ chối sau khi hợp đồng đã tồn tại được một 

tới hai năm, kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng, trừ 

trường hợp gian lận, không thanh toán phí bảo hiểm hoặc thuộc trường hợp loại trừ. 

+ Thời gian truy xét và Điều khoản miễn truy xét không bắt buộc mà là thực 

tiễn áp dụng được các doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận. 

+ Theo thông lệ trong ngành bảo hiểm của Singapore, nếu doanh nghiệp bảo 

hiểm chứng minh được bên mua bảo hiểm gian lận, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền 

chấm dứt hợp đồng ngay cả sau “thời gian truy xét”. 

 
 

SOURCE: HỘI THẢO “PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ”, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO,  NGÀY 

25/5/2018. PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG  

 


