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1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Mã số: KL621

1.2. Trình độ: Thạc sỹ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 30; BT: 0; TH: 0)
1.4. Học phần tiên quyết: Không có

Mã số: không có

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật thương mại;

Khoa: Luật.

1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Lan Hương
Học hàm, học vị: TS
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 3832.569,
2.

Email: nlhuong@ctu.edu.vn

MÔ TẢ HỌC PHẦN
-

Môn học này chưa được giảng dạy chuyên sâu trong chương trình đào tạo
cử nhân.

-

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp luật về bảo
hiểm, về việc thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản của doanh nghiệp Bảo
hiểm, về hợp đồng bảo hiểm

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học xong học phần đó
- Kiến thức:
- Hiểu và nắm vững những quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh
doanh bảo hiểm
- Vận dụng tốt những kiến thức pháp lý đã có vào thực tiễn để giải quyết
những vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật về kinh doanh bảo hiểm như tư vấn,
đàm phán, soạn thảo, giao kết các hợp đồng bảo hiểm, tư vấn các thủ tục thành lập
doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm….
- Đánh giá được những điểm hợp lý và bất cập trong quy định của pháp luật
và đưa ra những đề xuất hoàn thiện những quy định pháp luật về kinh doanh bảo
hiểm.
- Kỹ năng:
+ Làm việc nhóm
+ Phản biện
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+ Hợp tác
+ Tư duy sáng tạo
- Thái độ:
+ Trung thực
+ Tỗ chức kỹ luật
+ Học tập suốt đời
+ Đạo đức nghề nghiệp tốt
4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chƣơng
Chương 1 : Những vấn đề chung về bảo hiểm

Tiết
(LT/BT/TH)
7

1.1. Sự cần thiết của bảo hiểm và sự phát triển của bảo hiểm.
1.2. Một số khái niệm cơ bản trong bảo hiểm.
1.3. Cơ sở kỹ thuật của bảo hiểm

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[2][3]
Chương 2: Địa vị pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức

8

trung gian trong hoạt động bảo hiểm
2.1. Thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
2.2. Hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
2.3. Giải thể, phá sản doanh nghiệp bảo hiểm.
2.4. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
2.5. Đại lý bảo hiểm

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1],[2].[3].
Chương 3: Hợp đồng bảo hiểm
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3.1. Khái niệm và tính chất của hợp đồng bảo hiểm.
3.2. Giao kết hợp đồng bảo hiểm.
3.3. Thực hiện hợp đồng bảo hiểm.
3.4. Đặc trưng pháp lý của một số loại hợp đồng bảo hiểm

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3]
Chương 4: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
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4.1. Rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hải
4.2. Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và trách nhiệm của
người bảo hiểm đối với tổn thất hàng hoá.
4.3. Giám định tổn thất, khiếu nại và bồi thường trong bảo hiểm hàng
hoá xuất nhập khẩu.

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2]. [3]
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5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.2. Phƣơng pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy gồm 30 tiết lý thuyết.
Trong quá trình học, học viên sẽ kết hợp thảo luận và thuyết trình.
5.3. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 30 % và thi cuối kỳ: 70 %
6.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. ThS. Bùi Thị Hằng Nga, Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, NXB ĐH QG TP. HCM,
2015
2. Giáo trình Luật thương mại phần 1, Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2015
3. TS. Nguyễn Hợp Toàn, Giáo trình Luật kinh tế, NXB ĐH KTQD, 2012
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