
Chương Trình Đào Tạo 

CÁC KHÍA CẠNH PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM  

VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
 
 Cán bộ phụ trách các vấn đề về pháp chế của doanh 

nghiệp bảo hiểm. 
 
 Cán bộ phụ trách bồi thường của các doanh nghiệp bảo 

hiểm. 
 

 Các cán bộ phụ trách nghiệp vụ và soạn thảo hợp đồng 
bảo hiểm của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. 

 
 Cán bộ lãnh đạo, cán bộ nguồn của doanh nghiệp, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm . 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC 
 
 Các khía cạnh pháp lý của hợp đồng bảo hiểm 

trong hoạt động của các doanh nghiệp bảo 
hiểm. 

 
 Nắm rõ nguyên tắc, quy trình chuẩn pháp lý 

trong việc giải quyết khiếu nại bồi thường.  
 
 Kinh nghiệm tham gia các tranh chấp về giải 

quyết bồi thường tại tòa án. 

NỘI DUNG 
 
 Hợp đồng bảo hiểm dưới các góc nhìn pháp lý. Các lưu ý 

quan trọng. 
 
 Công tác giải quyết bồi thường và các vấn đề pháp lý 

trong doanh nghiệp bảo hiểm. Thực tiễn ứng dụng của 
pháp luật trong việc giải quyết các quan hệ bồi thường 
trong doanh nghiệp bảo hiểm.  

 
 Các nguyên tắc, quy trình tố tụng, tranh tụng tại các cơ 

quan có thẩm quyền như Tòa án, cơ quan Trọng tài khi 
xảy ra tranh chấp. 

 
 Các đánh giá của luật sư dưới khía cạnh pháp lý khi giải 

quyết tranh chấp tại Tòa án. 
 
 
 
 

 

CHỨNG CHỈ 
 
Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ 
hoàn thành khóa học của Học viện Tài chính. 
 
THỜI GIAN 
 
21&22, tháng 11, năm 2013 tại Hà Nội 
28&29, tháng 11, năm 2013 tại Tp Hồ Chí Minh 
 
ĐỊA ĐIỂM 
Sẽ được cập nhật và thông báo sau 

 
HỌC PHÍ 
 
Học phí chương trình là: 
3.500.000 vnd/học viên 
Giảm 10% khi đăng ký trước 15/11/2013  
hoặc với nhóm 5 người trở lên. 

LỜI GIỚI THIỆU 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo kiến thức nghiệp vụ về các vấn 

đề liên quan đến pháp lý trong hợp đồng bảo hiểm và công tác 

giải quyết khiếu nại bồi thường, GINET Việt Nam Ltd, đơn vị 

điều hành Webbaohiem.net - Cổng thông tin Thị trường Bảo 

hiểm Việt Nam, kết hợp với Học Viện Tài Chính đồng tổ chức 

khoá đào tạo “Các Khía Cạnh Pháp Lý Về Hợp Đồng Bảo Hiểm 

Và Ứng Dụng Trong Giải Quyết Bồi Thường” nhằm giúp cho học 

viên nắm vững và nâng cao năng lực chuyên môn trong việc 

giải quyết khiếu nại bồi thường và các vấn đề pháp lý trong 

hoạt động bảo hiểm. 



 

GIẢNG VIÊN 

GiNET Vietnam Ltd., Co.  

Add: Unit 3A, 11 floor, Harec building, 4A Lang Ha str, Hanoi, Vietnam. 

Tel: (84-4) 373 67 654 / Fax: (84-4) 377 28 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Ngày 1 

Ngày 2 

 

 
 
Ông Nguyễn Hoàng Hải 

Chức danh: Luật sư   
 
Trưởng Văn phòng luật sư NG Hoàng Hải & Cộng sự, với 14 năm kinh nghiệm 
hành nghề luật sư, trong đó 8 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực 
bảo hiểm, đã tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp bảo hiểm lớn và phức 
tạp đồng thời tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm về hợp đồng và 
các văn bản luật pháp. Hiện nay, ông là Luật sư tư vấn thường xuyên cho các 
doanh nghiệp bảo hiểm lớn như: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO, Tập 
đoàn Bảo Việt, Vietinbank Insurance, MSIG, MIC… 

 

 
 

 
 
 Ông: Thái Văn Cách 

 
Chức danh: Luật sư   
 
Ông là người có bề dày đào tạo, nghiên cứu cũng như làm việc với hơn 20 
năm kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm. Ông từng là Trưởng phòng pháp 
chế Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Phó tổng Giám đốc công ty bảo hiểm Viễn 
Đông. Hiện tại, ông là Lãnh đạo giải quyết bồi thường của Công ty bảo hiểm 
Hàng không (VNI). Với nền tảng kiến thức chuyên môn sâu rộng của mình, 
ông đã tham gia viết một số cuốn sách rất quý cho ngành bảo hiểm Việt 
Nam: Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu, Bảo Hiểm Hàng hải… Ông Cách là 
tác giả của nhiều bài báo đăng trên các Tạp chí Ngoại Thương và Bảo hiểm. 
Ngoài ra ông còn tham gia giảng dạy tại các trường đại học lớn như: Trường 
đại học Công đoàn, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh… 

 

LIÊN HỆ 

Hà Nội 
 

Mr. Phan Bá Cường 

Add:Unit 3A – Tầng 11 – Số 4A – Láng Hạ - Hà Nội. 

Tel: (04) 373 67 654 - ext ( 113) / 0988 681 607.  
Email: cuongpb@ginet-vn.com 

Tp Hồ Chí Minh 
 

Miss. Lưu Bảo Trâm 

Add: Tầng trệt, Tòa nhà 100-102 Điện Biên Phủ,  

P.Đa Kao,Quận 1, Tp HCM.  

Tel: (84 8) 3820 3055 -ext2  / 0168 205 2575 
Email: tramlb@ginet-vn.com 

 


