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tháng 02 nãm 2021

V/v góp DVthào ho so
Luât Kinh doanh bào hiêm (sira dôi)

Kính gú'i: Ban lãnh

Quj Hiêp hêi/Doanh nghiêp

Hién tai, Bê Tài chính dang soan tháo DV tháo Luât Kinh doanh báo hiêm
(sira dôi) (sau dây gei tát là DV tháo) và lây kiên cúa Các dôi turqngchiu tác dêng.

DVtháo sira dôi, bô sung quy dinh vê: khái niêm, nguyên tác hoat dông, quyen

và nghia vu cia Cácdoanh nghiêp có hoat dông liên quan den báo hiem, Các
quy dinh liên quan dên h0'P dong bio hiêm; quy dinh vê tài chính, hach toán
kê toán và chá dô báo cáo...Dv kiên vãn bàn trên sê ành hu&ng dên hoqt dêng cüa

doanh nghiêp bio hiêm, doanh nghiêp tái bio hiêm, doanh nghiêp môi gió'i báo
hiêm,
IS báo hiêm, tô chúc cung cap dich vu phll trv báo hiêm.
Dê báo dám tính hqp l}, khà thi cüa vãn bán, bio dám quyen và lvi ích cüa

doanh nghiêp, Phàng Thuong mai và Công nghiêp Viêt Nam (VCCI) rât mong
Qui Hiép hêi/Doanh nghiêp dóng góp kiên dôi vói CácDVtháo.

Toàn vãn DV tháo duqc dãng tái trên trang web cüa VCCI tai dia chi
http://vibonline.com.vn —Muc DV tháo. VCCI rât mong nhân dugc

kiên qui báu

cúa Qui Don vi tru&c ngày 25/02/2021 dê kip tông hp•pgiri Ban soan thào.

Vãn bàn vui lông giri tói dia chi (có thê giri truóc qua fax hoãc email):

Ban Pháp chá vccl- SÓ 9 Dào Duy Anil, Dóng Da, Hà Nêi
Dien thoqi.•024.35770632/024.35742022- máy lé.•355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com
Trân trpng cám on

Nainh@n.
- Nhtrtrên;
- Ban Thu¿mgtrvc (dé b/c);
-

VT, PC.
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