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TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM CONG HOA xA HQI UIU NGH1AVIF NAM 
PETROLIMEX Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 14/2021/PJICO-NQ-HDQT Ha N3i, ngày 14 tháng 07 nám 2020 

PG INSURANCE 

NGH! QUYET 

PHIEN HQP HO! BONG QUAN TR! LAN THt 11 

NHIM K( THANH VIEN HO! BONG QUAN TRI 2019-2024 TONG CONG TY 

HO! BONG QUAN TRI TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Can ct Lust  Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 thang 06 näm 2020; 

CAn c.ir Luat kinh doanh Báo him s6 24/2000/QH1O ngày 19/12/2000 và Lut 

sra di, b sung mOt  s6 diu Lust  kinh doanh bAo him s 61/2010/QH12 ngày 

24/1 1/2010; 

CAn cir giAy phép thành 1p và ho?t dng s 67/GPKDBH, ngày 26/10/20 11 và 

các Giy phép diu chinh cüa B TAi chInh; 

CAn cü Diu 1 Tng cong ty c phAn BAo him Petrolimex ngày 19/04/2021; 

CAn ctr Quy ch hoat dng cüa HOi  dng quAn trj T6ng cong ty; 

CAn cr kt 1un tai  Biên bàn phiên h9p 1n thu 11 Nhim k' TV HDQT 20 19-
2024 cüa lông cong ty cô phân BAo hiêm Petrolimex ngày 14/07/202 1, 

QUYET NGHj: 

Biu 1. Hi dng quãn trj T6ng cong ty c6 phn BAo him Petrolimex (TCTy) 
thng nht các nOi  dung sau: 

1.1. Thông qua báo cáo cüa Tng Giám d6c v k& quA uàc thirc hin k hoch 
kinh doanh 6 tháng dAu nAm 2021 cüa TCTy: 

* T6ng doanh thu phi bAo him gc xâc dat: 1.715 t dng, giAm 2,8% so vâi 
cüng kS'  nAm 2020 vA hoAn thành 48,1% k hoach nAm 2021. Trong do: 

- Doanh thu bAo him g6c không bao gm bAo him sirc khôe nguii vay qua 
chrc tin dirng và bAo him tàu cá theo Ngh djnh 67/2014/ND-CP là: 1.715 t' dng, 
tang tnrâng 14,5% so vài cUng k' nAm 2020 và hoàn thành 52,5% k hoch nAm 2021. 

- Doanh thu bAo him sirc khOe ngi.r?ii vay qua các t chirc tin dung chua phát 
sinh doanh thu trong 6 thang dAu nAm 2021. 

* Lçii nhun truâc thu i.râc dat:  135 t dng, twing thrcmg cUng kS'  nAm 2020 và 
hoàn thành 66% k hoach nAm 2021. 

* Nhn djnh, dánh giá chung: Hi dng quAn trj ghi nhn vA dánh giA cao k& 
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qua trin khai các nghip vi báo him truyn thng nhu báo him ô to, hang hóa, tài 
san - k thut trong 6 tháng dAu näm 2021. D nghj Ban diu hãnh tiêp tic nghiên cru 
CO them các giái pháp phU hqp d tip tic dAy mnh doanh thu nhftng nghip viii nay 
trong 6 thang cui näm 2021. 

1.2. Dng diu chinh mt s6 chi tiêu k hotch v tin lucing näm 2021 theo d 
ngh cUa Tng Giám dc ti T?i trInh HDQT s 2045/PJICO-TTr-TGD ngày 
09/07/2021. 

Uy quyn Chü tjch HDQT ban hành quy& djnh diu chinh chi tiêu k hoch v 
tin krang d di.rçic HOi  dng quán trj phê duyt theo quy djnh hiên hành cüa TCTy. 

1.3. Thông qua Báo cáo cüa Tng Giám dc si 582/PJICO/TTRJTGD/2021 
ngày 03/03/202 1 "V/v: Báo cáo k& qua tái tiic hqp dng tái bão him 2021" và Báo cáo 
s 13 89/PJICO-BC-TGD ngày 31/05/2021 "Va kt qua t6 tiing tr9ng tài v11 tranh chAp 
tn thAt tàu Aulac Fortune và các cong vic tip theo". 

1.4. Dng thành 1p Cong ty Bâo him PJICO Thu Dirc trrc thuOc Tng Cong ty 
c phAn Báo him Petrolimex theo d nghj cüa Tng Giám d6c ti Th trInh HDQT s 
2055/PJICO-CV-TGD ngày 12/07/202 1 "V/v thânh 1p dan vj mâi và b nhim nhân sr 
1nh dao".  Cu th& 

- Tri s Cong ty: Dt t?i  Thãnh ph ThU Dire. 

- Chirc näng nhim vi: T6 chirc hot dng kinh doanh báo him phi nhân th9 theo 
quy djnh cUa Diu 1 TCTy va quy djnh cUa pháp 1ut. 

Nhân sir länh do COngty: Theo d xuAt t?i  T trInh HDQT s 2055/PJICO-CV- 
TGD cua Tong Giám dôc ngày 12/07/202 1. TONG 

Giao Tng Giám de t chire thirc hin hoàn thành các thu tlic theo quy djnh  GA Y  
hin hành cUa pháp 1ut d trInh ca quan quán 1 Nhà nuOc chAp thun vic TCTy 'ETROLIM 
thành 1p Cong ty báo him PJICO ThU Dire; chuAn bj các diu kin cAn thi& v M 
chirc b may, nhân sir va ca s& vt chAt theo nhu D an Thành 1p Cong ty d sm di.ra -2A 
Cong ty Bão him PJICO Thu Dire chInh thire di vao hoat dông trong Qu 3/2021. 

1.5. Thông qua Báo cáo s 2038/PJICO-THO ngày 08/07/2021 cUa Tng Giám 
dc "V/v: Báo cáo tin d rà soát, sira di, b sung, ban hành h thng van ban quán trj 
ni b cUa Tng Cong ty PJICO". D6i vâi các Quy ch thuc thAm quyn Hi dng 
quán trj quyt djnh ban hanh yeu cAu t chirc thijc hin hoàn thành trong näm 2021. 

1.6. Cp nht tin dO thirc hién các dir an cong ngh thông tin dã thrçic phe duyt 
dAu ti' theo Báo cáo HOi  dng quãn trj ngay 10/07/2021 cUa Trtxing Ban dir an "V/v: 
Thirc hin chin hrçc Cong ngh thông tin giai doan 20 19-2024 tAm nhIn 2030". 

1.7. Thông qua Báo cáo dánh giá kt qua thirc hin Nghj quyêt, Quy& djnh cUa 
Di hOi  dng c dOng va HOi  dng quán trj TCTy nAm 2021; 

Diu 2. Giao ChU tjch HOi  dng quán trj Tng Cong ty chi dao  t chirc trin khai 
thrc hin các nOi  dung trên theo quy djnh hin hành. 
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Diu 3. Các Thành vién Hi dng quán trj, Tng giám d6c, Truàng các Ban Hi 
dng quãn trj, K toán trrnrng, các t chiic, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hãnh Quy& nghj nay. 

Nghj quyt nay có hiu 1irc k ti ngày k./. Ii- 

Noinhn. TM. i ....QUANTRI 
- UBCK, Sâ GDCK TP H ChI Minh; 
- Các thành vien HDQT; 
- Tp doân xang du Vit Nam; 
- Ban TGD; 
- Ban Kim toán ni b; 
- Ltiu Ban TH. 
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