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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM  

 ----------------------  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1 Tên môn học:  Luật Kinh doanh bảo hiểm  - Mã môn học:BLAW4205 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3 Số tín chỉ:  2 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Nội dung môn học Luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm những vấn đề sau đây: 

 Lý luận cơ bản về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo hiểm; 

 Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm; 

 Những vấn đề chung về hợp đồng bảo hiểm; 

 Pháp luật về bảo hiểm tài sản; 

 Pháp luật về bảo hiểm con người; 

 Pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự; 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu tổng quát: 

Môn học giúp sinh viên có kiến thức tổng quát về pháp luật về bảo hiểm và thị 

trường bảo hiểm tại Việt Nam. Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động 

tư vấn pháp luật và giải quyết các tình huống liên quan đến bảo hiểm trong thực tế công 

việc hoặc thực tế cuộc sống của bản thân và gia đình mình. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

 Kiến thức: 

Luật kinh doanh bảo hiểm cung cấp các kiến thức pháp luật cơ bản về hoạt động 

kinh doanh bảo hiểm, các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hợp 

đồng bảo hiểm, bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, quản 

lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo 

hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

 Kỹ năng: 

 Thông qua môn học này, sinh viên sẽ có kỹ năng sau: 

 Nhận diện được bản chất, đặc thù của các loại bảo hiểm. 
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 Nhận diện được bản chất, đặc thù của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. 

 Tự soạn thảo hoặc tư vấn soạn thảo hợp đồng bảo hiểm. 

 Tự bảo vệ quyền lợi hoặc tư vấn bảo vệ quyền lợi trong quan hệ bảo hiểm. 

 Thái độ:  

Sinh viên có ý thức tuân thủ pháp luật trong quá trình tư vấn pháp luật liên quan đến 

bảo hiểm hoặc có thể vận dụng pháp luật bảo hiểm để bảo vệ lợi ích của bản thân, gia 

đình và xã hội. 

4. Nội dung chi tiết môn học 

Tên chƣơng Mục  Nội dung khái quát 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

Chương 1: 

Lý luận chung 

về Kinh doanh 

bảo hiểm và 

pháp luật kinh 

doanh bảo hiểm: 

1. Những vấn đề 

về kinh doanh bảo 

hiểm. 

2. Những vấn đề 

cơ bản về pháp 

luật kinh doanh 

bảo hiểm 

Nội dung bài học cung 

cấp cho sinh viên các 

khái niệm cơ bản về 

bảo hiểm và quy định 

của pháp luật về hoạt 

động kinh doanh bảo 

hiểm. 

3 2 1 0 TS Phạm 

Văn 

Tuyết, Bảo 

hiểm và 

pháp luật 

kinh 

doanh bảo 

hiểm tại 

Việt Nam. 

Nxb Tư 

pháp, 2007 

Chương 2: 

Các chủ thể 

kinh doanh bảo 

hiểm 

1. Doanh nghiệp 

bảo hiểm 

2. Doanh nghiệp 

môi giới bảo hiểm 

3. Đại lý bảo hiểm 

Người học nhận biết 

đầy đủ về các chủ thể 

tham gia hoạt động kinh 

doanh bảo hiểm, cách 

thức tổ chức hoạt động 

và trách nhiệm pháp lý 

của các chủ thể trong 

kinh doanh bảo hiểm. 

5 3 2 0 

Chương 3: 

Những vấn đề 

chung về hợp 

đồng bảo hiểm 

1. Khái niệm, phân 

loại hợp đồng bảo 

hiểm. 

2. Nội dung hợp 

đồng bảo hiểm 

3. Giao kết và thực 

hiện hợp đồng bảo 

hiểm 

4. Tranh chấp hợp 

đồng bảo hiểm và 

phương thức giải 

quyết 

Cung cấp kiến thức 

pháp luật về hợp đồng 

kinh doanh bảo hiểm, 

nhận biết các loại hợp 

đồng kinh doanh bảo 

hiểm, các nguyên tắc ký 

kết hợp đồng , phương 

thức giải quyết tranh 

chấp hợp đồng bảo 

hiểm 

5 3 2 0 
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Tên chƣơng Mục  Nội dung khái quát 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

Chương 4: 

Pháp luật về bảo 

hiểm tài sản 

1. Khái niệm và 

đặc trưng của bảo 

hiểm tài sản 

2. Phân loại bảo 

hiểm tài sản 

3. Quyền và nghĩa 

vụ của các bên 

trong hợp đồng 

bào hiểm tài sản 

4. Giải quyết bồi 

thường bảo hiểm 

tài sản 

Cung cấp kiến thức về 

bảo hiểm tài sản, người 

học biết được các loại 

bảo hiểm tài sản, hiểu 

rõ quyền và nghĩa vụ 

của các bên trong hợp 

đồng bảo hiểm tài sản 

và việc bồi thường 

trong bảo hiểm tài sản 

5 3 2 0 

Chương 5: 

Pháp luật về bảo 

hiểm con người 

1. Khái niệm và 

đặc trưng của bảo 

hiểm con người 

2. Phân loại bảo 

hiểm con người 

3. Quyền và nghĩa 

vụ của các bên 

trong hợp đồng 

bảo hiểm con 

người 

4. Giải quyết bồi 

thường bảo hiểm 

con người 

Cung cấp kiến thức về 

bảo hiểm con người, 

người học biết được các 

loại bảo hiểm 

con người, hiểu rõ 

quyền và nghĩa vụ của 

các bên trong 

hợp đồng bảo hiểm con 

người và việc bồi 

thường trong bảo hiểm 

con người 

5 3 2 0 

Chương 6: 

Pháp luật về bảo 

hiểm trách 

nhiệm dân sự 

1. Khái niệm và 

đặc trưng của bảo 

hiểm trách nhiệm 

dân sự 

2. Phân loại bảo 

hiểm tránh 

nhiệm dân sự 

3. Quyền và nghĩa 

vụ của các bên 

trong hợp đồng 

bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự 

Cung cấp kiến thức về 

bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự, người học biết 

được các loại bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự, 

hiểu rõ quyền và nghĩa 

vụ 

của các bên trong hợp 

đồng bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự 

và việc bồi thường 

trong bảo hiểm trác 

5 3 2 0 
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Tên chƣơng Mục  Nội dung khái quát 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

4. Giải quyết bồi 

thường bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự 

nhiệm dân sự. 

Ôn tập 2 0 2 0 

Tổng cộng 30 19 11 00 

5. Học liệu 

5.1 Tài liệu bắt buộc 

[1] TS Phạm Văn Tuyết, Bảo hiểm và pháp luật kinh doanh bảo hiểm tại Việt 

Nam. Nxb Tư pháp, 2007 

[2] Các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 

5.2 Tài liệu tham khảo 

[1] PGS. TS Nguyễn Văn Định, Giáo trình bảo hiểm. – Hà nội: Nxb Đại học kinh 

tế Quốc dân, 2008 

[2] Website Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: avi.org.vn 

1. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 
100% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

2. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 BÀI 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ PHÁP 

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1. Những vấn đề về kinh doanh bảo hiểm. 

2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

2 Buổi 2 BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH BẢO HIỂM 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm 

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

3. Đại lý bảo hiểm 

 

3 Buổi 3 BÀI 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG  

BẢO HIỂM 

1. Khái niệm, phân loại hợp đồng bảo hiểm. 

2. Nội dung hợp đồng bảo hiểm. 

3. Giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm. 

4. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm và phương thức giải quyết. 

 

4 Buổi 4 BÀI 4: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TÀI SẢN 

1. Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm tài sản. 

2. Phân loại bảo hiểm tài sản. 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bào hiểm 

tài sản. 

4. Giải quyết bồi thường bảo hiểm tài sản. 

 

5 Buổi 5 BÀI 5: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM CON NGƢỜI 

1. Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm con người. 

2. Phân loại bảo hiểm con người. 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm 

con người. 

4. Giải quyết bồi thường bảo hiểm con người. 

 

6 Buổi 6 BÀI 6: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM 

DÂN SỰ 

1. Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 

2. Phân loại bảo hiểm tránh nhiệm dân sự. 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự. 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

4. Giải quyết bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 

7 Buổi 7 Ôn tâp, kiểm tra 60 phút (lấy điểm 30%)  

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 BÀI 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ PHÁP 

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM 

1. Những vấn đề về kinh doanh bảo hiểm. 

2. Những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

 

2 Buổi 2 BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH BẢO HIỂM 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm 

2. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 

3. Đại lý bảo hiểm 

 

3 Buổi 3 BÀI 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG  

BẢO HIỂM 

1. Khái niệm, phân loại hợp đồng bảo hiểm. 

2. Nội dung hợp đồng bảo hiểm 

3. Giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm 

4. Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm và phương thức giải quyết 

 

4 Buổi 4 BÀI 4: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TÀI SẢN 

1. Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm tài sản 

2. Phân loại bảo hiểm tài sản 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bào hiểm 

tài sản 

4. Giải quyết bồi thường bảo hiểm tài sản 

 

5 Buổi 5 BÀI 5: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM CON NGƢỜI 

1. Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm con người 

2. Phân loại bảo hiểm con người 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm 

con người 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

6 Buổi 6 BÀI 5: (Tiếp theo) 

4. Giải quyết bồi thường bảo hiểm con người 

BÀI 6: PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM TRÁCH 

NHIỆM DÂN SỰ 

1. Khái niệm và đặc trưng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

2. Phân loại bảo hiểm tránh nhiệm dân sự 

 

7 Buổi 7 BÀI 6: (Tiếp theo) 

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự 

4. Giải quyết bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

 

8 Buổi 8 Ôn tập, kiểm tra 60 phút (lấy điểm 30%)  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2014 

 TL. HIỆU TRƢỞNG 

 KT. TRƢỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

 PHÓ TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 Dƣ Ngọc Bích 

 


