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BỘ TÀI CHÍNH
Số: 74/GP/KDBH

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
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 Nghị định số 215/2013/NĐ - CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ - CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật
Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;
Xét đơn và hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm
nhân thọ MB Ageas ngày 18 tháng 01 năm 2016 và các tài liệu bổ sung;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập doanh nghiệp bảo hiểm
Cho phép các chủ đầu tư có tên dưới đây:
1. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB)
- Địa chỉ giao dịch: 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Ngày tháng năm thành lập: 14/9/1994
- Giấy phép hoạt động số: 0054/NH - GP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100283873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/09/1994
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Đức
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Quốc tịch: Việt Nam
2. Ageas Insurance International NV
- Địa chỉ giao dịch: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Hà Lan
- Ngày tháng năm thành lập: 25/07/1983
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 30069838 do Cơ quan đăng ký kinh doanh Hà Lan cấp
ngày 25/07/1983
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bart De Smet
- Chức vụ: Giám đốc điều hành
- Quốc tịch: Bỉ
3. Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

- Địa chỉ giao dịch: 250 đường Rachadaphisek, phường Huay Khwang, quận Huay Khwang, Băng
Cốc, Thái Lan
- Ngày tháng năm thành lập: 01/02/1951
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0107555000406 do Bộ Thương mại Thái Lan cấp ngày
01/10/2012
- Người đại diện theo pháp luật:
(1) Ông Sara Lamsam
- Quốc tịch: Thái Lan
- Chức vụ: Chủ tịch và Giám đốc điều hành
(2) Bà Pakineenard Tiyachate
- Quốc tịch: Thái Lan
- Chức vụ: Phó Chủ tịch điều hành cấp cao được thành lập:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS
Tên đẩy đủ, tên viết tắt và tên giao dịch:
- Tiếng Việt: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas
- Tên tiếng Anh: MB Ageas Life Insurance company limited
- Tên viết tắt: MB Ageas Life
- Tên giao dịch: MB Ageas Life
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Hình thức pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.
Để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm,
các quy định khác của pháp luật và các quy định tại Giấy phép này.
Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài
khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Điều 2: Vốn (được điều chỉnh theo giấy phép số 74/GPDDC2/KDBH của Bộ Tài chính ngày 26/12/2017)
Vốn điều lệ của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas là: 1.500.000.000.000 đồng (một nghìn
năm trăm tỷ đồng chẵn). Trong đó, tỷ lệ góp vốn của các chủ đầu tư như sau:
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Điều 3: Lĩnh vực, nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động
Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MB Ageas được phép tiến hành các hoạt động
kinh doanh như sau:
3.1. Lĩnh vực kinh doanh: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và đầu tư tài chính.
3.2. Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh:
3.2.1: Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.
Bảo hiểm trọn đời
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm tử kỳ
Bảo hiểm hỗn hợp
Bảo hiểm trả tiền định kỳ
Bảo hiểm liên kết chung thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư (được điều chỉnh theo giấy
phép số 74/GPDDC1/KDBH ngày 26/12/2017)
3.2.2 Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe.
3.2.3 Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với các nghiệp vụ bảo hiểm nhân
thọ, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe quy định tại Giấy phép này.
3.2.4. Quản lý quỹ và đầu tư vốn tại Việt Nam.
3.2.5. Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
3.3. Địa bàn hoạt động: trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
3.4. Đối tượng khách hàng: các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài.
Điều 4: Thời hạn hoạt động
Thời hạn hoạt động của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas là 50 năm kể từ ngày Giấy phép
này có hiệu lực.
Điều 5: Điều kiện hoạt động
Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas phải tuân thủ pháp luật
Việt Nam, quy định tại Giấy phép thành lập và hoạt động và Điều lệ Công ty.
Điều 6: Hiệu lực của Giấy phép
Giấy phép thành lập và hoạt động này có hiệu lực từ ngày ký. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày
được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas phải hoàn
thành các thủ tục để chính thức hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Cấp giấy phép
Giấy phép thành lập và hoạt động này được lập thành 08 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty TNHH
bảo hiểm nhân thọ MB Ageas; 01 bản gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 01 bản gửi cho Ủy bản Nhân dân
thành phố Hà Nội; 01 bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; 04 bản lưu tại Bộ Tài chính.

BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

