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Tang giám d6c/Ngiiii di din theo Pháp 1ut

- Ni dung cong b thông tin: Quyt dnh thành 1p Cong ty Bão him PJICO Thu Dfrc
Thông tin nay dã duçrc cong b trên website cüa PJICO theo duông dan:
https :/Iwww.pj ico.com. vnldanh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong
Tôi cam kt các thông tin cong b duâi day l dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim
truâc pháp lut ye ni dung các thông tin da cOng bô.I.
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TONG CONG TV CO PHAN BAO mEM CONG HOA xA 1101 CHU NGHIAVIF NAM
Bc 1p - Tii' do - Hinh phüc
PETROLIMEX
S6: 47/202 1/PJICO/QD-HDQT

Ha N5i, ngày 20 (hang 09 näm 2021

PG INSURANCE

QUYET BJNH
Công
Báo hiêm PJIC'O Thz Dzk"
"V/v: Thành 1p
HQI BONG QUAN TRT TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
Can ci.r Luat Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngãy 17/06/2020;
Can cir Luat Kinh doanh bão him, Nghj djnh và Thông tu huóng dn cUa Bô Tài chInh;
Can CIiI giy phép thành 1p và hot dng s 67/GPKDBH ngày 26/10/20 11 và Giy phép
diu chinh s 67/GPDC14/KDBH ngày 24/08/2021 cña Bô Tài ChInh;
Can cir Diu 1 Tng Cong ty Co ph.n Báo him Petrolimex ngày 19/04/2021;
Can cü Quyt djnh s 21/2016/PJICO-QD-HDQT ngày 01/12/2016 "V/v ban hành Quy
ch quân l thirc hin cong tác t churc, can b và lao dng tin luang cüa Tng cOng ty c phn
Báo him Petrolimex";
Can dr Nghj quyt s 14/202 1JPJICO-NQ-HDQT ngày 14/07/202 1 cCia Hi dng quán trj;
Can cr Ta trinh s 2226/PJJCO-TTr-TGI) ngày 07/09/2021 "vi vic thành 1p dan vj m6i
và b nhim can be" cüa Tng Giám d6c Tng cong ty,
QUYET BjNH:
Biéu 1. Thành lap Cong ty Bão him PJICO ThU Drc trirc thuc Tng cong ty c
phân Báo hiêm Petrolimex ci,i the nhu sau:
Ten gQi: Cong ty Bão hiêm PJICO ThU BO'c;
Ten vit tht: PJICO ThU BuTrc;
Dja dim dt vAn phông: S6 186, Din Biên PhU, Phir?mg VO Thi Sáu, Quan 3,
ThAnh phô Ho ChI Minh.
Biu 2. Chjirc nAng, nhim vll, quyn hn và Co cu t chirc cUa Cong ty BAo him
PJTCO ThU DUc theo Quy chê dmnh kern.
Biu 3. Giao Tng Giám dc chi dao thrc hin các thU tiic tip theo theo quy djnh hin
hanh; hoàn chinh co câu bO may to chUc cUa Cong ty bAo him PJTCO ThU DUe vA dAm bAo các
diêu kiên ca sU vat chat dê sOm dua Cong ty chInh thUc di vAo hot dng.
Biu 4. Các ThAnh viên HDQT; Ban Tng Giám dc; các Ban thuc Hi dng quAn Uj;
Kê toán tnrâng; Giám doe eác don vj trirc thuc; các to chirc vA cA nhân lien quan chju trách
thim thi hành quyêt djnh nay.
Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hAnh k tU ngAy k. i
No'! nhân:
- Nhi.r diêu 4;

- Dãng u' Tong cOng ty;
- LiiuBanlH,VT.

QUY CI-IE yE CHI5'C NANG, NHIM VJ, QUYEN HN VA TO CIIU'C BQ MAY
CUA CONG TY BAO HIEM PJICO THU DU
('DIn/i kern Quye't din/i so' 47/2021/PJJCO/QD-HDQT ngày 20/09/2021)
I. CHU NANG CUA CONG TY BAO HIEM PJICO THU DU'C.
I. COng ty bào him PJICO Thu Dc là rnt Cong ty trijc thuc Tng Cong ty cô
phân báo hiêm Petrolimex (PJICO), hoat dng kinh doanh báo hiêm phi nhân thQ theo
quy djnh cüa Pháp lust; Diêu lê và quy dnh cüa Tong Cong ty trên dja bàn Thành phô
I-Jo ChI Minh.
2. COng ty bão hirn PJICO ThU Düc là rnt don vj hch toán k toán phii thuOc,
CO COfl dâu riêng dé giao djch, duc ma tài khoãn ti ngán hang, Co tr sa t?i dja diem
thich hçrp trên dja bàn.
3. K hoch doanh thu và chi phi cUa Cong ty báo him PJICO ThU DUe duc
Tong Cong ty giao ci th trong chi tiêu k hoach tirng näm.
II. NHIM V1J CUA CONG TY BAO HIEM PJICO THU oU'c.
1. ChU dng xây drng kE hoch kinh doanh báo hirn trên dja bàn duçic phân
cOng và t1c hin ké hoch do sau khi duqc Tong Giám doe Tong COng ty phé duyêt.

2. Thng xuyen theo dOi và nm vüng nhüng din bin, thay di cUa thj tnthng
báo hirn, kjp thai báo cáo Tong Giám dôc Tong Cong ty dê cO huóng chi do kinh
doanh thIch hçip, dáp Ung nhu câu cUa thj trithng báo hiêm trén dja bàn thành phO ThU
DUc. TO chUc tOt vic tuyên truyên thông tin, quâng cáo, thu hUt và gi uy tin vài khách
hang nhãrn ma rng thj truang kinh doanh báo hiêm cUa Tong Cong ty ti dja bàn707
Thành phO HO ChI Minh.
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3. Co nhim vi trirc tiêp khai thác cap don báo hiêm cho các dOi tuçlng báo hiê * t BAQ
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theo phãn cap cUa Tong Cong ty.
4. Chu tráeh nhim giám djnh, thu thp h so tai nan và giãi quyt bôi thithng
hoc bao cáo dé nghj giâi quyêt bôi thuang theo quy djnh và phân cap cUa Tang Cong
ty. Tat cá các ho so bôi thuang truâc khi xét duyt theo quy djnh thI dêu phái thông qua
ke toán dê xác nhn so phi báo hiêm dä np hay chua np vào thai gian nao.
5. Thirc hin dy dii ch d tài chInh, k toán, thng kê theo quy djnh cUa Nhà
nu6c và huang dn cUa Tong Cong ty. Quán 1 và sU ding tot tài san duqc giao.
6. Thirc hin vic th6ng ké, báo cáo cong tác khai thác, bi thuang các nghip vi
báo hem thuang xuyên và dung th&i gian quy djnh. Tat cà vic khai thác, bOi thuang
các nghip vii dêu phãi ma sO theo dOi chi tiêt. DOng thai phãi chju trách nhim báo
quán tat cá ho so tài Iiu, an chi duqc giao theo dung quy djnh cUa TOng COng ty. Giüa
nãm và cuôi nãm, Cong ty bão hiêm PJICO ThU DUc phài 1p bang quyêt toán tài chinh,
báo cáo ye Tong Cong ty theo chi do hixàng dan. Can cU vao tInh hInh thirc té, khá
näng triên khai d 1p k hoch dê nghj Tng Cong ty xin cap các loai an chi, tài 1iu
vâi phirccng châm dii, tiét kim, CO hiu qua, bão dam phiic vi tot cOng tác.
7. Quàn l", huâng dn nghip vii cho các di 1, cong tãc vien khai thác báo
hiêm cUa TOng Cong ty trén dja bàn thânh phO HO ChI Minh và kiêm tra hoat dng cUa
các dOi tl.rçing nay.

8. Chp hành ch dci, chInh sách và pháp 1ut cüa Nhà nuOc v kinh doanh bâo
hiêm, thuc hiên day du ché do nôp ngân sach Nba nuc tai dia phi.wng, thtrc hiên tot
chê d tiên llxGng, tiên thuâng, bão hiêm xâ hi, an toàn bão h Lao dng dôi vâi can b,
cOng nhân viên có hcp dong Lao dng tti &m v mmnh.
9. Phi hqp va tranh thu sr giUp dc mi mt cüa các cu quan chinh quyn dja
phtrong d to chtc hoat dng kinh doanh cO hiu qua.
III. QUYEN HN CUA CONG TY BAO HIEM PJICO THU oirC.
1. Di.rqc quan h, giao djch vâi các c quan chi.rc näng cUa dja phucing thuc dja
bàn ye lTnh vrc kinh doanh bâo hiêm dê hoàn thành thim vi duçic giao.
2. fhrçic k kt và thirc hin các hçip dng bâo him thuc phm vi, nhim vi
kinh doanh vâi các to chi.'rc, cá nhân trong rnrâc trên dja bàn duqc phân cong theo quy
djnh, phân cap cüa Tong Cong ty.
3. Dugc quyn chU dng trong hot dng kinh doanh bão him theo phân cp
quãn 1 cüa Tong Cong ty.
IV. TO CHU'C BQ MAY CUA CONG TY BAO HIEM PJICO THU D1J'C.
1. Bô may t chuc cüa Cong ty báo him PJICO Thu Dirc gm có mt Giám dc
(Phó Giám dôc phi trách), mt hoc hai Phó Giám doe và mt so phOng nghip v1i,
quán 1 to chuc phU hp vâi tirng giai don phát triên cüa Cong ty.
2. Giám d6c Cong ty bão him PJICO Thu Due chju trách nhim trirOc pháp 1ut
và Tong Giám doe ye mi hoat dng cüa Cong ty bào hiêm PJICO Thu Due.

