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PHÂN TÍCH NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ 14/2022/TT-BTC 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 50/2017/TT-BTC VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM 

VÀ THÔNG TƯ 04/2021/TT-BTC VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIÊM
DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Thông tư số 14/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 
73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư số 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết 
Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, có hiệu lực từ ngày 
28/02/2022 có 03 nội dung mới sau đây:

1. 1. Có thể thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm do dịch Covid-19

2. Được thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do dịch bệnh

     Thông tư 14/2022/TT-BTC đã bổ sung quy định vào Thông tư 50/2017/BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm như sau:
Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm hoặc 
thỏa thuận nợ phí bảo hiểm (mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm) khi đáp ứng 
đủ 02 điều kiện:

     Thông tư số 14/2022/TT-BTC cũng bổ sung một quy định mới vào Thông tư số 04/2021/TT-BTC quy định chi 
tiết Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:
Chủ xe cơ giới và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm tương ứng thời gian xe 
cơ giới không tham gia giao thông, không hoạt động do chủ xe tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tòa ổ dịch để kiểm soát 

Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc trong khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh 
theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc thuộc địa phương được xác định là có cấp độ dịch nguy cơ rất 
cao, nguy cơ cao theo Nghị quyết 128/NQ-CP.

+

Bên mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 cho 
đến khi Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19.

+

Trước đây: Thông tư 52/2017/TT-BTC không quy định về điều này. 
Quy định mới hoàn toàn dựa trên tình hình xã hội thực tế khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức 
tạp, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các hợp đồng bảo hiểm. 
Doanh nghiệp bảo hiểm cần tận dụng quy định mới này để thỏa thuận với khách hàng về việc điều chỉnh thời hạn 
thanh toán phí bảo hiểm hoặc thỏa thuận cho phép khách hàng nợ phí bảo hiểm (không cần tài sản bảo đảm 
hoặc bảo lãnh) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.



dịch bệnh COVID-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch là nguy 
cơ rất cao, nguy cơ cao theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP.
Tuy nhiên, việc thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm phải đảm bảo phù hợp pháp luật kinh doanh bảo hiểm, 
pháp luật dân sự và quy định pháp luật có liên quan.

Trước đây: Thông tư 04/2021/TT-BTC không có quy định này. Thông tư 04 cũng không quy định cụ thể về thời 
hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thông thường, thời hạn này là 01 năm. 

3. Cho phép sử dụng số dư của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới các năm trước cho một số hoạt động chi 
      Thông tư số 14/2022/TT-BTC cũng bổ sung quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTC như sau:
Từ 01/3/2021 cho đến khi Thủ tướng công bố hết dịch Covid-19, Hội đồng Quản lý Quỹ có thể đề xuất Hiệp hội 
Bảo hiểm Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính xem xét, cho phép sử dụng số dư Quỹ các năm trước cho các nội 
dung chi gồm:

Mức chi tối đa của các hạng mục nội dung trên không vượt quá 1% tổng số phí bảo hiểm thực tế thu được của 
các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới của doanh 
nghiệp bảo hiểm.

Chi hỗ trợ cho lực lượng Công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản 
lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác đề phòng, hạn chế 
tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc 
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

-

Hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt 
buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông đường bộ.

-

Chi cho hoạt động của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động của Cơ quan quốc 
gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN

-

Chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.-

Chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới-

Trước đây: Thông tư 04/2021/TT-BTC không có quy định về nội dung này.

KẾT LUẬN: Trên đây là 03 nội dung mới của Thông tư 14/2022/TT-BTC liên quan đến kinh doanh bảo hiểm và 
bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tất cả các nội dung mới này được bổ sung vào các văn bản 
trước đây nhằm phù hợp với điều kiện thực tế do dịch Covid-19 gây ra. 
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