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

Số: 65/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 thảng 9 năm 2019 

THÔNG Tư 
Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận 

chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 

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

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, 
Luật sở hữu trí tuệ sổ 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Nghị định sổ 73/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thỉ hành Luật Kinh doanh bảo hiếm và Luật sửa đôi, bo sung một so 
điều của Luật Kinh doanh bảo hiếm; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính; 

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

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định nội dung đào tạo, 
thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ ừ-ợ bảo hiếm. 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lể Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụ 
trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước; quy định việc công nhận 
đối với chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp. 

2. Thông tư này không quy định về việc đào tạo, thi, cấp và công nhận 
chứng chỉ về tính toán bảo hiếm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: 

1. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính); Trung tâm Nghiên cứu 
và đào tạo bảo hiểm (thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm). 

2. Các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 
có chức năng đào tạo về bảo hiếm (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo). 
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3. Các cá nhân dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là thí 
sinh dự thi). 

4. Các cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước 
ngoài cấp có yêu cầu được công nhận tại Việt Nam. 

5. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đào tạo, tổ chức thi, cấp, công 
nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. 

CHƯƠNG II 
NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THI, CẤP CHỬNG CHỈ 

VỀ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁC cơ SỞ ĐÀO TẠO 
Ở TRONG NƯỚC 

Điều 3. Các ỉoại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 

1. Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định tại Thông tư này bao gồm: 

a) Chúng chỉ tư vấn bảo hiểm. 

b) Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm. 

c) Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm. 

d) Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm. 

2. Các chứng chỉ quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này được chi tiết 
theo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. 

3. Chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được chi tiết theo: Bảo 
hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiếm hàng hải, bảo hiếm hàng không); bảo hiếm 
hàng hải; bảo hiểm hàng không. 

Điều 4. Đào tạo chứng chỉ về phụ trọ' bảo hiểm 

1. Hình thức đào tạo: 

a) Đào tạo tại các cơ sở đào tạo. 

b) Tự học. 

2. Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm: 

a) Phần kiến thức chung: 

- Pháp luật Việt Nam về kinh doanh bảo hiểm; 

- Nguyên lý cơ bản về bảo hiếm. 

b) Phần kiến thức chuyên môn: 

- Đối với chứng chỉ tư vấn bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng bảo hiểm; 
kiến thức về nghiệp vụ bảo hiểm; quy trình tư vấn bảo hiểm (về chương trình 



3 

bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng hạn chế tổn 
thất). 

- Đối với chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng bảo 
hiểm; kiến thức về quản lý rủi ro; quy trình đánh giá rủi ro. 

- Đối với chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm: Kiến thức về đối tượng 
bảo hiểm; kiến thức về nghiệp vụ bảo hiếm; quy trình giám định tốn thất bảo 
hiểm. 

- Đối với chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm: Kiến thức về 
đối tượng bảo hiểm; kiến thức về nghiệp vụ bảo hiếm; quy trình giải quyết bồi 
thường bảo hiếmể 

Điều 5. Tổ chức thi 

1. Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Trung 
tâm) là đơn vị tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm quy định tại khoản 1 
Điều 3 Thông tư này. 

2. Hình thức thi: thi tập trung. 

3. Việc tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được thực hiện hằng 
tháng. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Trung tâm thông báo cụ thế thời gian, 
địa điểm tổ chức thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm của năm kế tiếp trên trang 
thông tin điện tử của Trung tâm. 

Điều 6. Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 

1Ế Việc đăng ký dự thi được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện 
tử của Trung tâm tại địa chỉ: https://irt.mof.gov.vn trước ngày thi tối thiếu 10 
ngày. 

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm đăng ký cho các thí sinh là học viên của cơ 
sở đào tạo. Các thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp với Trung tâm. Hồ sơ 
đăng ký dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

a) Thông tin cá nhân của thí sinh; 

b) Tên kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; 

c) Loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm dự kiến đăng ký thi; 

d) Ngày thi, địa điểm thi; 

đ) Các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi. 

3. Chi phí dự thi: 

Thí sinh có trách nhiệm nộp chi phí dự thi. Mức chi phí dự thi do Trung 
tâm thông báo. Các thí sinh do cơ sở đào tạo đăng ký dự thi nộp chi phí dự thi 
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qua cơ sở đào tạo để nộp cho Trung tâm, các thí sinh tự do nộp chi phí dự thi 
trực tiếp cho Trung tâm. 

4. Trước ngày thi 03 ngày làm việc, Trung tâm thông báo danh sách thí 
sinh dự thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (đối với các trường hợp đã 
nộp đủ hồ sơ và chi phí dự thi). 

Điều 7. Ra đề thi 

1. Đề thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được ra dưới dạng trắc nghiệm. 
Mỗi đề thi gồm phàn kiến thức chung và phần kiến thức chuyên môn. số lượng 
câu hỏi liên quan đến phần kiến thức chung chiếm 40%, số lượng câu hỏi liên 
quan đến phần kiến thức chuyên môn chiếm 60% tổng số lượng câu hỏi mỗi đề 
thi. 

2ệ Đe thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được lấy từ Ngân hàng câu hỏi do 
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm xây dựng. Ngân hàng câu hỏi được xây dựng 
theo từng loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định tại Điều 3 Thông tư này 
và dựa trên nội dung đào tạo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

Điều 8. Thông báo kết quả thi 

1. Căn cứ vào kết quả thi, Trung tâm có trách nhiệm phê duyệt kết quả thi 
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Thí sinh dự thi đạt từ 70% tổng số điểm của bài 
thi trở lên được coi là thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. Trung tâm ra 
Quyết định phê duyệt kết quả thi theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

2ễ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi, kết quả thi 
sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và trang thông tin 
điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. 

Điều 9. Cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 

1. Căn cứ Quyết địnli phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 
của Trung tâm: 

a) Cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ là 
học viên của cơ sở đào tạo. 

b) Trung tâm cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho thí sinh thi đồ là thí 
sinh tự do. . 

2. Việc cấp chứng chỉ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
Quyết định phê duyệt kết quả thi có hiệu lực. 

3. Mau chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Phụ lục số 2 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 10. Phúc tra và xử lý kết quả phúc tra 
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1. Thí sinh dự thi có quyền phúc tra về điểm thi của minh. Đơn phúc tra 
được gửi về Trung tâm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo 
Thông tư này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thông báo chính thức kết quả thi 
trên trang điện tử của Trung tâm. 

2. Trung tâm thực hiện chấm phúc tra và có văn bản trả lời kết quả phúc tra 
cho thí sinh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị 
phúc tra của thí sinh. 

3. Căn cứ kết quả phúc tra, Trung tâm phê duyệt điều chỉnh kết quả thi 
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (nếu có). Cơ sở đào tạo, Trung tâm cấp chứng chỉ 
về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Điều 9 Thông tư này hoặc thu hồi chứng 
chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. 

Điều 11. Thu hồi, cấp đổi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 

1. Cơ sở đào tạo, Trung tâm thực hiện thu hồi, cấp đổi chứng chỉ về phụ trợ 
bảo hiểm mà cơ sở đào tạo, Trung tâm đã cấp trong các trường hẹyp quy định tại 
khoản 2 Điều này. 

2. Các trường hợp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bị thu hồi, cấp đổi: 

a) Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm không có hiệu lực và bị thu hồi trong các 
trường hợp sau: 

- Cá nhân được cấp chứng chỉ nhưng không tham dự kỳ thi chứng chỉ về 
phụ trợ bảo hiểm hoặc không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do 
Trung tâm tổ chức theo quy định tại Thông tư này; 

- Cá nhân được cấp chứng chỉ đã giả mạo, gian lận về thông tin kê khai 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này; 

- Người được cấp chứng chỉ nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đó; 

- Kết quả phúc tra bài thi của thí sinh không đủ điểm đỗ theo quy định tại 
Thông tư này; 

- Người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ. 

b) Người bị thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều này (trừ trường hợp thu hồi do kết quả phúc tra bài thi) không 
được dự thi các kỳ thi về phụ trợ bảo hiểm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có 
Quyết định thu hồi chứng chỉ. 

c) Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được cấp đổi trong trường hợp một trong 
các thông tin cá nhân của người được cấp chứng chỉ bị nhẩm lân, sai sót: 

- Họ/Tên đệm/Tên; 

- Ngày tháng năm sinh; 
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- Số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu; 

- Ngày cấp, nơi cấp Thẻ căn cước công dân/Giấv chứng minh nhân dân/Hộ 
chiếu. 

3. Đơn vị cấp chứng chỉ thực hiện việc thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm đã cấp theo Quyết định thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm. Mau Quyết 
định thu hồi chửng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được quy định tại Phụ lục số 4 ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định thu hồi chứng chỉ, đơn 
vị cấp chứng chỉ có trách nhiệm thông báo danh sách các chứng chỉ về phụ trợ 
bảo hiểm không có hiệu lực và bị thu hồi trên trang thông tin điện tử của đơn vị 
cấp chứng chỉ và thông báo cho Trung tâm. Thông tin về chứng chỉ không có 
hiệu lực và bị thu hồi được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của 
Trung tâm và trang thông tin điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm. 

CHƯƠNG III 
CỒNG NHẬN CHỨNG CHỈ VÈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM 

DO CỜ SỞ ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI CẤP 

Điều 12. Nguyên tắc công nhận chửng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do các 
CO' sở đào tạo ở nước ngoài cấp 

Cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo ở nước 
ngoài cấp để được công nhận chứng chỉ tại Việt Nam cần đáp ứng đầy đủ các 
quy định sau: 

1. Có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm: 

a) Chứng chỉ do cơ sở đào tạo cấp sau khi cá nhân thi đỗ kỳ thi do cơ quan 
quản lý bảo hiểm của nước ngoài tổ chức thi hoặc đơn vị do cơ quan nhà nước 
thành lập để thực hiện tổ chức thi chứng chỉ; hoặc 

b) Chứng chỉ do các tổ chức đào tạo bảo hiểm quốc tế cấp: Viện Bảo hiểm 
và Tài chính úc và New Zealand (ANZIIF), Viện Bảo hiểm Hoàng gia Anh 
(CII), Viện Đào tạo bảo hiểm Canada (IIC), Viện Quản trị rủi ro Anh (IRM), 
Viện Quản trị rủi ro úc (RMIA), Viện Giám định Hoàng gia Anh (CILA), Viện 
Giám định Hoàng gia úc (AICLA), Học viện Hàng hải Lloyd; hoặc 

c) Chứng chỉ do các tổ chức đào tạo thuộc các quốc gia có thỏa thuận thừa 
nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm lẫn nhau với Việt Nam cấp. 

2. Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của cơ sở đào tạo ở 
nước ngoài phải đảm bảo tương ứng với tùng loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiêm 
đề nghị được công nhận tại Việt Nam. 
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3. Hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định tại 
khoản 2 Điều 13 Thông tư này. 

Điều 13. Thủ tục công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do các cơ 
sở đào tạo ỏ' nước ngoài cấp 

1. Cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài 
cấp để được công nhận tại Việt Nam cần gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận 
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm về Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiếm) theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo 
ở nước ngoài cấp bao gồm: 

a) Đơn đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở 
nước ngoài cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư 
này; 

b) Một (01) bản dịch công chứng sang tiếng Việt chứng chỉ đề nghị được 
công nhận; 

c) Khung nội dung chương trình đào tạo hoặc bảng kê các môn học của 
chương trình đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đã học tại cơ sở đào tạo ở 
nước ngoài; 

d) Bằng chứng chứng minh cá nhân đã thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ 
bảo hiểm do cơ quan quản lý bảo hiểm của nước ngoài tổ chức thi hoặc đơn vị 
do cơ quan nhà nước thành lập để thực hiện tổ chức thi (đối với chứng chỉ quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư này); do tổ chức đào tạo bảo hiếm 
quốc tế quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư này tổ chức thi (đối với 
chứng chỉ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư này); do tổ chức đào 
tạo thuộc các quốc gia có thỏa thuận thừa nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm 
lẫn nhau với Việt Nam tổ chức thi (đối với chứng chỉ quy định tại điếm c khoản 
1 Điều 12 Thông tư này); 

đ) Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người 
đề nghị được công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước 
ngoài cấp (bản sao công chứng). 

3. Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại 
khoản 2 Điều này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có văn bản công nhận chứng 
chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp theo mẫu quy định 
tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong trường hợp từ chối, 
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phải có văn bản nêu rõ lý do. Danh sách người 
có chúng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp được 
công nhận tại Việt Nam được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của 
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và trang thông tin điện tử của Trung tâm. 
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CHƯƠNG IV 
TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm 

1. Ban hành Quy chế thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. 

2. Xây dụng Ngân hàng câu hỏi thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy 
định tại Thông tư này. 

3. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm. 

4. Công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài 
cấp và thông báo công khai danh sách người có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm 
do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp được công nhận tại Việt Nam trên trang 
thông tin điện tử của Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm. 

5. Lưu trữ hồ sơ công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định 
của pháp luật về lưu trữ. 

Điều 15. Trách nhiệm của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo 
hiểm 

1. Thông báo thời gian thi, địa điểm tổ chức thi, danh sách thí sinh dự thi, 
kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm trên trang thông tin điện tử của Trung 
tâm. 

2. Ra đề thi, tổ chức thi, phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm. 

3. Tổ chức phúc tra kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. 

4. Cấp, thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với thí sinh tự do. 

5. Thông báo danh sách cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm không 
có hiệu lực và bị thu hồi trên trang thông tin điện tử của Trung tâmề 

6. Lưu trữ hồ sơ về việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm thuộc phạm vi trách nhiệm của Trung tâm theo quy định của pháp luật về 
lưu trữ. 

Điều 16. Trách nhiệm của CO' sở đào tạo 

1. Cơ sở đào tạo thực hiện đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo nội 
dung quy định tại Điều 4 Thông tư này. 

2. Đăng ký danh sách thí sinh dự thi với Trung tâm (đối với thí sinh là học 
viên của cơ sở đào tạo). 
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3ế Cấp, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ về phụ ừợ bảo hiểm. 

4. Thông báo danh sách cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm không 
có hiệu lực và bị thu hồi trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. 

5. Thực hiện đúng quy định về đào tạo, thi, cấp, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ 
về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này. Trong trường hợp vi phạm 
quy định về cấp, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, cơ sở đào tạo 
không được cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. 

6. Lưu trữ hồ sơ về việc cấp, thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm thuộc 
phạm vi trách nhiệm của cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

Điều 17. Trách nhiêm của thí sinh dư thi, cán bô coi thi, cán bô chấm •  •  7  •  7  •  

thi 

1. Trách nhiệm của thí sinh dự thi: 

a) Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, chính xác thông tin trong hồ 
sơ dự thi; 

b) Đóng khoản chi phí dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm; 

c) Tuân thủ Quy chế thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. 

2. Trách nhiệm của cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi: Tuân thủ Quy chế thi 
chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm. 

Điều 18. Hiệu lực của Thông tư 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.I.JỊ̂  

Nơi nhận: |U-
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Yăn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Yăn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện kiểm sát nhân dần tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND tỉnh, thành pho trực thuộc TW; 
- Yăn phòng Ban chì đạo TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Cơ quan TW của các hội và đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Công báo, Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Hiệp hội Bao hiểm, DNBH, DNTBH, DNMGBH, CNNN, 

các tổ chức cung cấp dịch vụ phụ ừợ bảo hiểm; 
- Lưu VT, Cục QLBH. 

TRƯỞNG 
IƯỞNG 

Huỳnh Quang Hải 



Phụ Ịục 1 - MẲU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KÉT QUẢ THI CHỨNG CHỈ 
PHỤ TRỌ BẢO HIỂM 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 65/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2019) 

CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BẢO HIỂM ' Độc lập-Tụẳ do-Hạnh phúc 

TRUNG TÂM NGHIÊN cứu ẵ- : : 

VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIẺM 

Số: /QĐ-NCĐT Hà Nội, ngày ... tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phc duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trọ' bảo hiếm 

GIẢM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN cứu VÀ ĐÀO TẠO BẢO HÍẺM 
Căn cứ Thông tư số... /2019/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính quy định 

về nội dung đảo tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm; 

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-BTC ngày .... của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo 
bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm; 

Căn cứ kết quả thi chứng chỉ .... (tư vấn bảo hiếm/ đánh giá rủi ro bảo 
hiểm/giám định tổn thất bảo hiểm/hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiếm) loại 
hình...., tô chức ngày..ệ., tại ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm của ... thí 
sinh, tại kỳ thi mã số .... , tố chức ngày ... , tại , trong đó: ... thí sinh đỗ (danh 
sách tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này), ... thí sinh không đỗ (danh sách tại 
Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này). 

Điều 2 ("tên CO' sỏ '  đào tạo") ch ịu trách nhiệm cấp chứng ch ỉ  cho 
các thí sinh thi đỗ tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyế t  đ ịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỷ ("tên CO 1  sở 
đào tạo"), Trưởng phòng , Trưởng phòng Hành chính - Tài vụ - Quản trị của 
Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiếm và các thí sinh có tên ỏ' Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Noi nhận: GIÁM ĐÕC 
-  Như Điều 3;  
- Cục QLBH (đổ báo cáo); 
- Lưu: VT, Phòng..,.(02b). 



Phụ lục 1 -  MẤU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KÉT QUẢ THI CHÚNG CHỈ  PHỤ TRỢ BẢO HIẺM 
(Ban hành kèm theo Thông lư số 65/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2019) 

PHỤ LỤC 1 -  DANH SÁCH THÍ SINH THI ĐỎ ,  ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÁP CHỬNG CHỈ  VỀ PTBH 

(Ban hành kèm iheo Quvểt định sổ /OĐ-NCĐTngày ... cùa Giám đốc Trung lâm Nghiên cún và đào tạo bảo hiểm 
về việc phê duvệt kếl quả thi chứng chỉ vê phụ írợ bảo hiềm) 

Chứng chi: ...(Tư vân bảo hiêm/Đánh ^íứ rủi ro bảo hiếm/Giám đinh tốn t/iât bảo hiếm/Hô trợ giải quyết bôi thường bảo hiêm) 

Loại chứng chí:.... 

Kỳ thỉ mã số: ; Ngày tlii: ; Địa điểm tlĩỉ: 

STT Họ và tên Ngày sinh Quốc tịch 
Thẻ CCCD/Giấy CMND/ Hộ chiếu Điểm 

thi 

Tên cơ sỏ' đào 
tạo/Thí sinh tự 

do 
Mã chứng chỉ STT Họ và tên Ngày sinh Quốc tịch 

Số Ngày cấp Noi cấp 

Điểm 
thi 

Tên cơ sỏ' đào 
tạo/Thí sinh tự 

do 
Mã chứng chỉ 

1 Nguyễn Văn A 

2 . . .  

Tổng số: Người 



Phiểi lục 1 - MẢU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUVỆT KÉT QUẢ THI CHỨNG CHỈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngàv 16 tháng 9 riăm 2019) 

PHỤ LỤC 2 -  DANH SÁCH THÍ SINH THI KHÔNG ĐỎ KỲ THI CHÚNG CHỈ  VỀ PHỤ TRỌ BẢO HIỂM 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ /QĐ-NCĐTngày ... của Giảm đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiềm 
về việc phê duyệt kết quả thi chứng chỉ vê phụ trợ bảo hiểm) 

Chứng chi: ...(Tư vấn bảo hiểm/Đánh giá rủi ro bảo hiểm/Giám định tổn thất bảo hiểm/HỖ trự giãi quyết bồi thường bảo hiểm) 

Loại chúng chỉ: 

Kỳ tlĩi mã so: ; Ngày thi: ; Địa điếm thi: 

STT Họ và tên Ngày sinh Quốc tịch 
Thẻ CCCD/Giấy CMND/ Hộ chiếu Điểm 

thi 
Tên CO' sỏ' đào 

tạo/Thí sinh tự do STT Họ và tên Ngày sinh Quốc tịch 
SỐ Ngày cấp Noi cấp 

Điểm 
thi 

Tên CO' sỏ' đào 
tạo/Thí sinh tự do 

1 Nguyễn Văn A 

2 ề . .  

Tổng số: nguòi 



Phụ lục 2a -  MÂU CHÚNG CHỈ  VỀ PHỤ TRỌ BẢO HIÊM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65 /2019/TT-BTC ngàv 16 tháng 9 nám 2019 của Bộ Tài chính) 

LOGO Cơ SỞ 
ĐÀO TẠO 

TÊN Cơ SỞ ĐÀO TẠO 

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI 

CHỨNG CHỈ Tư VÁN BẢO HIỂM «> 
Loại hình: (VD: Nhân thọ/phi nhân thọ/sức khỏe)(2) 

Anh 3x4 

(phông nền 
trang, đóng 

dấu của CSĐT 
(dấu nổi)) 

Mà chửng chỉ: (4) 

Số vào sô: (4) 

Căn cứ Quyết định số ẵ.. ngàyệ... của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo 
hiểm về việc phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trọ' bảo hiểm(2): 
Co' sỏ' đào tạo bảo hiểm (2): (3) 

Cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm cho: Ông/Bà (2): 
Ngày sinh: /;ể.../ (2)Quốc tịch:. 
Thẻ CCCD/Giấy CMND/HỘ chiếu số: 
Cấp ngày: .Tại: 
Đã đạt kv thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (2) 

(2) 

(2) 

" ( 2 )  

TÔ chức ngày /.ế../Ể.ẽ tại 
~ */ • 

(2) 

(4) ngày thảng năm 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (3) 

(Ký, ghi rỗ họ tên và đóng dấu) 

(1) Phôna chữ Timcs Ncw Roman, loại chữ in hoa, cõ' chữ 22, kiểu chữ đứno và đậm; 
(2) Phôntĩ chữ Timcs Ncw Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiổu chữ đứng và đậm; 
(3) Phônsì chữ Timcs Ncvv Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm; 
(4) Phông chữ Timcs Nc\v Roraan, loại chù' in thường, cõ' chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 
Mã chứns; chỉ ghi theo mã tại Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả thi của Trung tâm. Sô vào sổ ghi theo sô của đơn vị câp chứng chỉ. 



Phụ lục 2b -  MẦU CHỨNG CHỈ  VỀ PHỤ TRỌ BẢO HIỂM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/20ỉ 9/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính) 

LOGO Cơ SỚ 
ĐÀO TẠO 

TÊN Cơ SỞ ĐÀO TẠO 

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI 

CHỨNG CHỈ ĐÁNH GIÁ RỦI RO BẢO HIỀM <» 
Loại hình: (VD: Nhân thọ/phi nhân thọ/sức khỏe)(2) 

Anh 3x4 

(phông nền 
trắng, đóng 

dấu của CSĐT 
(dấu nổi)) 

Mã chứng chỉ: ^ 
Số vào sổ: 

Căn cứ Quyết định số ... ngàyẾ... của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo 
hiểm về việc phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trọ* bảo hiểm(2): 
Co' sở đào tạo bảo hiểm (2): (3) 

Cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm cho: Ông/Bà (2): 
Ngày sinh: / / (2)Quốc tịch:. 
Thẻ CCCD/Giấy CMND/HỘ chiếu số: 
Cấp ngày: Tại: 
Đã đạt kỳ thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (2) 

•(2) 

(2) 

" (2 )  

TÔ chức ngày /..../ẻễẻ tại (2) 

(4) ngày thảng năm 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (3) 

(Kỷ, ghi rô họ tên và đóng dấu)(4> 

(ì) Phông chừ Times Ncw Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 22, kiểu chữ đứng và đậm; 
(2) Phông chữ Times Ncvv Romaa, loại chừ in thường, cỡ chữ 14, kiêu chữ đứng và đậm; 
(3) Phông chữ Timcs New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm; 
(4) Phông chừ Timcs Ncw Roman, loại chữ in thu'0'ng, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 
Mã chứng chỉ ghi theo mã tại Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả thi của Trung tâm. số vào sổ ghi theo số của đơn vị cấp chứng chỉ. 



Phụ lục 2c -  MẪU CHỨNG CHỈ  VÈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 65/2019/TT-BTC rigày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính) 

LOGO Cơ SỞ 
ĐÀO TẠO 

TÊN Cơ SỜ ĐÀO TẠO 

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI 

CHỨNG CHỈ GIÁM ĐINH TỎN THẤT BẢO HIỀM <ấ> 
Loại hình: (VD: Phi nhân thọ/Hàng hải/ Hàng không) (2) 

Ảnh 3x4 

(phông nền 
trắng, đóng 

dấu của CSĐT 
(dấu nổi)) 

Mã chứng chỉ: ^ 
So vào so: (4) 

Căn cứ Quyết định số ề.. ngàyề... của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo 
hiêm vê việc phê duyệt kêt quả thi chứng chỉ vê phụ trợ bảo hiêm(2): 
Cơ sở đào tạo bảo hiểm (2): (3) 

Cấp chứng chí phụ trợ bảo hiểm cho: Ông/Bà (2): 
Ngày sinh: / / (2)Quốc tịch: 
Thẻ CCCD/Giấy CMND/HỘ chiếu số: 
Cấp ngày: Tại: 
Đã đạt kỳ thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (2) 

Tổ chức ngày /..ẻệ/Ề.Ế tại (2) 

, ngày thảng năm ^ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP (3) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

(2) 

(2) 

" ( 2 )  

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 22, kiểu chữ đứng và đậm; 
(2) Phông chữ Times Nevv Roman, loại chừ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm; 
(3) Phông chữ Times New Ro man, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm; 
(4) Phông chữ Times Nevv Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 
Mã chứng chỉ ghi theo mã tại Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả thi của Trung tâm. số vào sổ ghi theo số của đơn vị cấp chứng chỉ. 



Phụ lục 2d -  MẢU CHÚNG CHỈ  VỀ PHỤ TRỢ BẢO HIẾM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 9 riám 2019 của Bộ Tài chính) 

LOGO Cơ SỞ 
ĐÀO TẠO 

TÊN Cơ SỞ ĐÀO TẠO 

ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI 

CHỨNG CHỈ HỎ TRỢ GIẢI QUYÉT BÒI THƯỜNG BẢO HIỂM » 
Loại hình: (VD: Nhân thọ/Phi nhân thọ/ Sức khỏe) (2) 

Ảnh 3x4 

(phông nền 
trắng, đóng 

dấu của CSĐT 
(dấu nổi)) 

Mã chứng chỉ: 
Số vào số:. (4) 

Căn cứ Quyêt định sô ệ.. ngày.... của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo 
hiểm về việc phê duyệt kết quả thi chứng chỉ về phụ trọ1 bảo hiêm(2): 
Cơ sở đào tạo bảo hiểm (2): (3) 

Cấp chứng chỉ phụ trọ bảo hiểm cho: Ông/Bà (2): 
Ngày sinh: / / (2) Quốc tịch: 
Thẻ CCCD/Giấy CMND/HỘ chiếu số: 
Cấp ngày: Tại: ẳ̂ . 
Đã đạt kỳ thi cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (2) 

Tổ chức ngày /..../.Ếẵ tại (2) 

ngày thảng năm 

(2) 

(2) 

" ( 2 )  

(4) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
(Ký, ghi rõ họ tên và đỏng dâu) 

(3) 
(4) 

(1) Phông chữ Times New Roman, loại chừ in hoa, cỡ chữ 22, kiểu chữ đứng và đậm; 
(2) Phông chữ Timcs Ncw Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm; 
(3) Phông chữ Timcs New Roman, loại chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng và đậm; 
(4) Phông chữ Timcs New Roman, loại chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ nghiêng. 
Mã chứng chỉ ghi theo mã tại Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt kết quả thi của Trung tàm. số vào sổ ghi theo số của đơn vị cấp chứng chỉ. 



Phụ lục 3 - MẲU ĐON PHÚC TRA BÀI THI CHỨNG CHỈ 
VỀ PHỤ TRỌ BẢO HIỂM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2019) 

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

ĐƠN XIN PHÚC TRA 
BÀI THI CHỨNG CHỈ VỀ PHỤ TRỌ BẢO HIỂM 

Kính gửi: Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiếm 

Tôi tên là: 
Sinh ngày: 
Số thẻ CCCD/CMND/HỘ chiếu: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Số điện thoại liên hệ: 
Địa chỉ liên hệ Email: 
Tôi đã tham dự kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm Nghiên cứu 
và đào tạo bảo hiểm tổ chức. 
Mã số kỳ thi: Ngày thi: 
Địa điểm thi: 
Điểm bài thi: 
Tôi đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm xem xét, chấm phúc tra 
bài thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiếm của tôi tại kỳ thi nói trên. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn. 

ngày thảng....năm 
Nguòi iàm đon 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



Phụ lục 4 - MẪU QUYÉT ĐỊNH THƯ HÒI CHỦNG CHỈ 
VÈ PHỤ TRỌ BẲO HIỀM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2019) 

("TÊN ĐƠN VỊ CẤP VÀ THU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỒI CHỨNG CHỈ") Ế Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Sô: ,iắií ngày .ế. thảng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc thu hồi chứng chỉ về phụ trọ' bảo hiếm 

"NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA co SỎ ĐON VỊ CẤP/ THU HỒI 
CHỨNG CHỈ PHỤ TRỌ BẢO HIỂM" 

Căn cứ Thông tư số... /2019/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính quy định 
về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiêm; 

Căn cứ (văn bản của các CO' quan có liên quan vê các 
trường hợp thu hồi chứng chỉ); 

Xét đề nghị của , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chứng chỉ , mã chứng chỉ câp ngày của Ông/ Bà 
không có hiệu lực và bị thu hồi. 

Điều 2. Lý do thu hồi: ... (nêu ỉỷ do thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 
theo quy định tại trường họp nào tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số ... 
/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công 
nhận chửng chỉ vê phụ trợ bảo hiếm). 

Điều 3. Ông/Bà có tên tại Điều 1 không được dự thi kỳ thi chứng chỉ về 
phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiếm tô chức trong 
thời gian 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (Điều này không áp 
dụng trong trường hợp thu hôi do kêt quả phúc tra). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng/ban...., 
và Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

A7//ắ nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
- Như Điêu 4; /J^ỷ ị£n đóng dấu) 
- Lưu: VT, Phòng ... (02b). 



Phụ lục 5 - MẪU ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẢN CHỨNG CHỈ 
VÈ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM DO co SỞ ĐÀO TẠO Ỏ NƯỚC NGOAI CẤP 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 65/2019/TT-BTC ngày 16 thảng 9 năm 2019) 

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

ĐƠN ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ 
VÈ PHỤ TRỌ BẢO HIỂM DO co SỎ ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI CẤP 

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm - Bộ Tài chính 

Tôi tên là: 
Sinh ngày: 
Số Thẻ CCCD/CMND/HỘ chiếu: 
Ngày cấp: Nơi cấp: 
Số điện thoại liên hệ: 
Địa chỉ liên lạc email: 
Tôi đã đô kỳ thi cấp chứng chỉ (chứng chỉ tư vấn bảo hiếm/đánh giá rủi ro 
bảo hiếm/giám định tổn thất bảo hiểm/hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm) tổ 
chức ngày .... , tại .... và được ("tên cơ sở đào tạo ở nước ngoài") cấp 
chứng chỉ. 
Số chứng chỉ: Ngày cấp: 
Tôi đề nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm xem xét, công nhận chứng chỉ về 
phụ trợ bảo hiếm cho tôi theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 
Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin tại hồ SO' đề nghị công nhận 
chứng chỉ về phụ trợ bảo của tôi là hoàn toàn chính xác. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

Các tải liêu kèm theo: , ngày tháng....năm 
- Thẻ CCCD/CMND/HỘ chiếu (bản I I Nguòi làm đo'n 

sao công chửng) (Kỷ và ghi rõ họ tên) 
- Chừng chi phụ trợ bảo hiềm (bản sao I I 

công chứng) 
- Khung nội dung chương trình hoặc 

bản kê các môn học của chương trình I 1 
đào tạo chửng chỉ phụ trợ bảo hiềm 
đã học 

- Băng chứng chứng minh đã thi đô 
kỳ thi chửng chỉ về phụ trợ bảo hiểm I 1 



Phụ lục 6 - MẢƯ VẢN BẢN CÔNG NHẬN CHỨNG CHỈ 
VÈ PHỤ TRỢ BẢO HIÈM DO co SỞ ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI CẤP 
(Ban hành kềm theo Thông tư số 65/20ỉ9/TT-BTC ngày 16 thảng 9 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢO HIẺM —: 1 : 

SỐ: /QLBH-.. Hà Nội, ngày tháng năm 
V/v công nhận chứng chỉ vê phụ 
trợ bảo hiểm do CO' sở đào tạo ở 

nước ngoài cấp 

Kính gửi: Ông (Bà) 

Căn cứ Thông tư số... /2019/TT-BTC ngày ... của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ 
bảo hiểm; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở 
đào tạo ở nước ngoài cấp của Ông (Bà) gửi Cục Quản lý, giám sát 
bảo hiếm ngày.... tháng... năm.... 

Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm công nhận: 

Chứng chỉ 

Của Ông/Bà: 

Ngày tháng năm sinh: Quốc tịch: 

Số thẻ CCCD/CMND/HỘ chiếu: 

Số chứng chỉ: 

Do ("tên tổ chức nước ngoài cấp chứng chỉ") 

cấp ngày 

được sử dụng đế cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. 

Cục Quản lý, giám sát bảo hiếm thông báo đế Ông (Bà) biết và thực hiện. 

Nơi nhận: cục TRƯỞNG 
- Như trcn; 
- Trung tâm NCĐTBH; 
- Lưu: VT, Phòng.... (03b). 


