
BAO CÁO CUA TONG GIAM BOC 

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 
TiI BI HQI BONG CO BONG TH1JNG NIEN 2022 

KInh thwa Quj cd dóng, Quj vj dqi biu! 

Thay mt Ban Tng Giám dc Tng Cong ty c6 phAn bão him Petrolimex, tôi xin 
trinh bay báo cáo cüa Tng Giám dc v Kêt qua hot dng kinh doanh nàm 2021; Giài pháp 
va djnh hurng kinh doanh nm 2022 nhu sau: 

PHAN I 
T!NH H!NH THUC HIN ICE HOACH KINH DOANH 

1. T!NH H!NH TH4 TR1fNG 

- Giân each kéo dài khin GDP cüa Vit Nam giãm 6,17% trong qu 3/2021, trong 9 tháng du 
nm thng truâng GDP chi dat  1,42%. GDP näm 2021 tang tniâng 2,58%, thp hcm dáng k so 
vri dr báo 4,8% t?i  thin dim tháng 8/2021. 

Doanh thu cüa khi doanh nghip phi nhãn th9 tang trixing am 14% tInh riêng trong qu 3/202 1. 
Ca nãm 2021, doanh thu phi toàn thj truYng chi tang trll&ng khoáng 3,98%. 

Doanh ngbip báo him bt dAu kh&i dng li kinh doanh tir tháng 10/2021. Chinh sách giám 
50% phi truâc b di vcii o to san xut, 1p rap trong nuâc giüp kIch thIch nhu cAu mua xe mài 
cCia ngu?ii dan va tao dà tang trtiOng cho báo him ô to. 

Di vOi 2 nghip viii ban buôn là báo him tài san ki thut và hang hái, Co hi dang xut hin 
nhiu hcm. Các hoat dng du tix cong duc dy manh,  giao thuong hang hóa sôi dng dip  cui 
nàm së là dOn by d 2 nghiêp vii duy frI dâ thng tnrâng doanh thu và kéo t6c d tang trrnxng 
chung cUa toàn ngành báo him phi nhân th9. 

Ben cnh nhüng kho khAn, djch bnh Covid- 19 cling là yu t quan trQng thñc dy mnh me qua 
trInh phát trin bào him s và dy nhanh chin hxc chuyn di s cüa các doanh nghip báo 
him tai Viêt Nam. 

2. KET QUA KINH DOANH NAM 2021 

Näm 2021 l näm PJICO kinh doanh hiu qua nht, lqi nhun dat  mtc cao nht trong hon 26 
näm hoat dng vâi kt qua nhu sau: 

- Doanh thu phi bão him gc näm 2021 cUa PJICO dat  3.344 t dng, giám 4,4% so vâi 2020, 
tuong throng dat  93,8% k hoach näm (nguyen nhãn sit giám do tác dng trrc tip tir dai  djch 
Covid-19 và cac dçrt giân cách xà hOi  trên toãn quc). 

- Tng lai nhun triiâc thu dat  436,8 t) dng, hoàn thành 215% k hoach  lçii nhu.n näm và tang 
tru1ng gp 2 1n so vâi 2020. Trong d, mOt  phn 1çi nhi4n (khoãng 51,7 t' dng) dn tr vic 
hoàn nhâp các khoán trich 1p  d%r phOng phi di vâi mOt  s6 san phm báo him ban lé s1it giâm 
trong näm 2021. Ben canh  do,  dai  djch Covid- 19, các vi tn that, khiu nai  cüa các nghip vi 
báo him xe co giâi, sue khôe cUng giám so vói näm trrnc. 

- T chUc thành Cong Dai  hi dng c dong bAt thumg nam 2021: phát hành c phiu thu6ng t 
1 25% d tang vn diu I len 1.109 t' dng. Vic tang vn diu l sê giüp tang cuOng nang lrc 
tài chInE và tang src manh canh tranh hin tai  cüa PJICO khi tham gia các d%r an dâu thAu lan 
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trên thj trirmg. 

Nng suit lao dng binh quân dat  2,29 t d6ng/ngu?ii/nam, tuong duong vâi 2020. Thu thp 

binh quân dat  23,5 triu dng/nguii/tháng - tang 3% so vâi näm 2020. Luôn dam báo cong vic, 

thu thp n djnh cho ngu?i lao dng k cã trong bi khó khän do dai  djch Covid-19. 

Nãng hang  tin nhim quc t A.M.Best len B++, duy tn TOP dAu các thrnng hiu báo him uy 

tin trong 06 näm lien tic do th chirc VNReport xp hng. 

3. KET QUA THIXC HIN DOANH THU THEO CAC NHOM NGHIV V1J 
. A 

Bang ket qua thiyc hiçn doanh thu 2021 theo cac nhom nghiçp viii (DVT: triçu dong) 

STT Nghip vi BH 
K hoach 

2021 (Trd) 

Thyc 
hin 2021 

(Trd) 

T5 1 thic hiên (%) T lê bi 
thUOuig 
gifr 1j 
2021 

Tãng/giâm 
bi thtràng 

j 2020 HTKFI 
TAnglgiãm 
so vài 2020 

1 Xe co giâi 1.534.500 1.326.421 86,4% -8,2% 47,6% -3% 

1.1 Otô 1.404.500 1.220.163 86,9% -5,8% 52,4% -3% 

1.2 Xe may 130.000 106.258 81,7% -28,9% 1,6% -5% 

2 SIre khOe (*) 625.000 441.575 70,7% -38,8% 27,1% -5% 

3 Hang hoa 226.700 295.537 130,4% 35,5% 9,7% 4% 

4 Tàuthüy 253.800 261.508 103,0% 4,5% 82,4% -1% 

5 Tài san, Hn hop 717.000 796.273 111,1% 14,2% 10,4% -15% 

6 Drán,kthut 160.000 152.344 95,2% 15,4% 23,4% 19% 

7 Hàngkhông 48.000 70.112 146,1% 101,2% 32,8% 321% 

Tng cong 3.565.000 3.343.770 93,8% -4,4% 39% -3% 

(*) T 1 bi thuông giIr lai  là t' l bi thumg dã tInh bao gm các chi phi trfch 1p d%r phOng nghip 

vu. 

Biu do doanh thu phi bäo him gc theo qu 

- Doanh thu phi bão him gc Qu 3/202 1 dat  627 t ding, giãm 25,4% so vi cling kS'  2020 và 

giãm 26% so vth qu 2/2021. Nguyen nhân siit giám tnrc tip là do tác dng cIra djch bnh 
Covid- 19 và các dçrt giän cách xä hi trén toàn quc. Các nghip vi bão him ban lé du sit 

giâm math  thu o to, xe may, sire khOe,... 

- Trong qu 4/2021, v9i tInh hInh dch bnh duçic kim soát, toàn h thing PJICO dà n lirc th%rc 
hin trit d các giâi pháp dà d ra d nhanh chóng khôi phiic hoat dng kinh doanh bâo him. 

Doanh thu phi bão him gc Qu 4 dat  1.004 tSr dng, tang 13% so vOi cing k5r 2020. 
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3.1. Bão him xe co' gió'i 

Theo s lieu cüa Hip hi bão him VN, phi bão him xe co giâi toàn thj tru&ng näm 2021 giãm 
6,3%. Báo him xe co giâi cüa PJICO dat 1.326 t' dng, giám 8,2% so vói 2020 và dat  86,4% 
k hoach. Dai djch Covid- 19 và giàn cách xA hi dà chtn dung dà tang tnxâng cüa nhóm nghip 
\Tl;1fl. 

Di vâi bào him ô to, chi tInh riêng trong tháng 08&09/202 1, báo hMm o to cUa PJICO siit 
giâm khoáng 40% dn 50% - day là muc skit giãm báo him xe Co giâi lan nMt trong ljch si'r 
hoat dng cüa PJICO. Tuy nhiên, trén Co s& djch bnh duc kim soát và trin khai hang bat 
các giái pháp thüc dy, bão him o to cüa PJICO trong qu 4 dà phiic hi nhanh chóng vO'i doanh 
thu phi dat  395 t) dng, tang 2% so vai cüng k' 2020. 

3.2. Bão him sfrc khóe 

Doanh thu báo him sirc khOe cUa PJICO dat 441 t dng, giãm 39% so vói 2020, tuong throng 
dat 70% k hoach  nãm. Ben canh  ánh huâng cüa djch bnh, doanh thu bão him süc khôe qua 
các t churc tài chInh giám manh  khoáng g.n 400 t dng do PJICO không th canh  tranh Co ch 

kinh doanh vâi thj truang. 

Trong nam 2021, PJICO cüng dà ban hành và trin khai ban 02 san phm bão him bnh ung 
thu-him ngheo duçic B tài chInh phê chun. T chirc l ra mt 02 san phAm bão him ung thu 
- bnh him ngheo và tIch crc trin khai cac gói san phAm nay qua dai  l xang du Petrolimex 
trên toàn quôc. ) 

3.3. Bão him hang häi 

Bào him hang hOa toàn thj tnxang tang truâng khoãng 21% trong näm 2021. Doanh thu bão B 

him hang hóa cUa PJICO dat 295 t' ding, tang truâng 35,5%, hoàn thãnh 130% k hoach  2021. 
Trong do, doanh thu tr van phóng Tp doãn Petrolimex dat  170 t dông tang 20%. Bào hiêm 
hang hóa xäng du thng manh  trâ  la  do giá du và nhu cu tiêu dung dà ph%lc hi 1a  trng thai 

bInh thu?rng sau các dt djch Covid- 19. Bão him ngoai xäng du dat  125 t dng tang truang 
33%. 

Doanh thu b him tàu thüy: 261 t' dng tang trithng 4,6%, hoàn thành 103% k hoach nàm. 
Bão him tàu thUy dir  báo s có xu huàng tang trong thai gian toi do nhu cAu va giá cuâc vn 
tãi tang cao kich thIch các doanh nghip 4n tài dAu ti.r them tàu mai. 

3.4. Bão him Tài san — Hn hç'p — Hang không 

Day là nhóm nghip vii  có t6c d tang truYng cao bü dtp cho sr silt  giãm cüa nhóm bâo him 
ban be. Dn ht 31/12/2021, toàn thi tnx&ng tang khoáng 19%. Di vOi PJICO, doanh thu nhóm 
nghip vi  Tài san — Hn hçp — Hang khOng dat  866 t dng, tang truâng 18,3% và hoàn thành 
113% k hoach  2021. Trong do: 

+ Doanh thu phi bâo him tài sân-hn hop dat  796 t dng, tang truang 14,2% so vOi 2020, 
hoàn thành 111% k hoach nam. 

+ Doanh thu báo him hang không dat  70 t) dng, tang truang 90%, hoàn thành 146% k 
hoach Ca nam. 

Mc dü gp nhiu khó khan do dai  djch Covid- 19, hAu ht các don vj cüa PJICO du tái tc/khai 
thác mâi thành cOng các hop dng cüa các khách hang lón ma ico dà du tir nhiu th&i gian 
và cOng sirc d tip can. 

3.5. Bão hiêm Dir an k5 thuât 
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Doanh thu báo him du an, k5 thut: 152 t' dng, tang tru&ng 15,2%, tuang ducmg 95,1% k 
hoach 2021. Báo him k57 thuat  cUa toàn thj tnxng giám 1,5% so vâi 2020. 

D dat  duçc kt qua nay, Tng Cong ty dà trin khai quyt lit tip cn khai thác bào him các 
dr an trong dim v du tu cong trên khâp cac tinh thành toàn quc nhtr chui dir an cao thc Bc 
Nam, cac du an cüa ban dr an du?mg thiiy, các d an näng lucing sach,  thüy din... 

3.6. Khai thác qua môi giói 

Doanh thu khai thác qua mOi giâi dat  290 t dng, tang trumg 35% so vói näm 2020 và hoàn 
thành 129% k hoach nàm. Day là mrc tang trixâng cao cüa PJICO trong khi t l tAng tru&ng 
kênh môi giOi báo him gc cüa toàn thj tru?mg 6' khoãng müc 15%. 

T 1 tái tic tt trên 90%, thng t' l tham gia di vâi các djch vii tái tiic không cO tn that vA 
tAng truâng mnh các djch vi mâi. 

3.7. Quãn 1, phát trin kênh ban hang qua h thng d3i 1, Bancassurance 

- Doanh thu kênh Bancassurance dat  346 t3' ding, tAng 59% và hoAn thành k hoach nAm. 

Doanh thu ban báo him qua h thing cac cira hang xAng du thuc Petrolimex dat  167 tS ding 
hoàn thành 84% k hoach, giãm 15% so näm 2020 (do tác dng cüa dai  djch Covid-19 và các 
d?t giAn each xA hOi  trên toàn quc cüng nhu không cOn lvi th cUa nghj djnh 100/2019/ND-CP 
cüa Chinh Phü).Trin khai thI dim thãnh cOng irng diing ban báo him vâi nhiu tInh nAng trirc 
tuyn tai  cOng ty xAng d.0 KV1, cong ty xAng du Thanh flóa, Phü The, Bc Thai, Vinh Long, 
Ha Giang.

ci 
3.8. Hoat dng tái bão him T 

Doanh thu nhn tái bão him nAm 2021 dat  161 t dng hoàn thAnh 100% k hoach HDQT giao. 
Phi nhung tái bão him dat  998 t dng, hoa hng nhung tái dat  233 tS dng. Trong nAm 
2021, PJTCO dA thu dOi toAn b s tin bi thu?ing cãc vi bi thuO'ng lan nhix Vinapco, tàu Au 

Lac. 

4. cAc HOAT BONG QUAN Tifi KINH DOANH 

4.1. Kt quA cong tác phông chng djch Covid-19 

Tuãn thU nghiêm chinh các quy djnh v phOng chng djch cUa Nba rnxOc và chInh quyn dja 
phuang nhu yêu cu ttt Ca CBNV th%rc hin nghiém tUe quy djnh 5K cUa B y t. Dam bào môi 
tnthng lam vic an toAn, xay dmg va trin khai thirc hin các phu(mg an lAm vic gian each 
50/50 hoc lAm vic 100% tai  nhA di vâi dia bàn bj cách ly xA hOi. 

TInh hinh thuc hién tiêm chUng Vc xin Covid-19 dn th6'i dim báo cáo: S lucmg CBNV dA 
tiêm 3 mUi: 1.175 nguôi (dat t' l 79,5%); S6 lucmg CBNV dA tiêm ca 2 mUi: 1.464 ngu6'i (dat 
t l 99%); S hiçmg CBNV mOi tiêm miii 1: 12 ngu6'i (dat t 1 0,8%). S luçing CBNV chua 
tiêm: 11 ngu6'i (chim tr l 0,7%). Can b chua tiêm chU yu do thai sAn, bnh l nn hoc dang 
ch6' ljch tiêm. 

Trên ca sâ ngun lire tich lfly trong nhiu nAm, ngoài vic dAm bAo vic lam & thu nhp n djnh, 
Tng COng ty dà thirc hin h trçv ti da can b nhân viên toAn h th6ng vào dUng thôi dim 
Ngu6'i lao dng toAn h th6ng gp khO khAn nht trong nhttng thang giAn each cao dim thAng 
7,8,9,10/2021. Tng cAc khoán chi h try Covid-19 bao gm (jhUc lvi, cong doAn, chi phi 
khác,...) cho h thng khoAng 13.000.000.000 dng. 

- Di v6'i cAc tru6'ng hyp bj nhim bnh, Tng Cong ty vA th chrc cong doàn luôn kjp th6'i hOi 
thAm, dng vien, h try 4t ch.t ln tinh than cho các CBNV. Tng s6 tin kinh phi h try chng 
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djch tai cac dja phuong cO tinh hInh djch bnh phüc tp gAn 700.000.000 ding bao gm: F1à 
Ni, TP. H ChI Minh, Hái Ducing, VTnh Phüc, Bc Giang, Bc Ninh, Dà Nng,... 

4.2. Cong tác t chfrc, lao dng, dào t30 

Thànhlp mâi PJTCO Tan Binh Duong và PJICO ThU Dc, b sung mng luOi kinh doanh tai 
các khu vrc trpng dim vói tim nang thj tru&ng lan. Tip t%ic kin toàn th chirc các don vj theo 
huàng tinh gçn, hiu lrc, hiu qua. 

Tip t%lc cai thin, b sung, diu chinh, nâng cao quyn lçii, ch d cho di ngU can b chU ch& 
trong h thng nhu: ch d tin luong cho Phó Giám dc, ch d bào him than th9 cho Truang 
phông/Phii trách phông. 

Tng s lao dng dn 31/12/2021 là 1.461 ngithi; näng sut lao dng bInh quán 2,29 t 
dng/nguôi/nam, tuong throng vri 2020. Thu thp bInh quân dt 23,5 triu dng/ngu&i/tháng — 
tang 3% so vOi näm 2020. Luôn dam báo cong vic, thu nhp n djnh cho nguYi lao dng k cà 
trong b6i khó khan do di djch Covid-19. 

Trong näm 2021, mc dU khó khän do djch bnh, Tng Cong ty vn tich crc t chüc các khóa 
dào tao online trau di kin thrc, k5 näng cho can b nhân viên. Ph6i hcrp vó'i ben thU ba d t 
chUc các khóa chuyên sâu v bão him, th chUc dào to di l d cAp chUng chi di l. 

4.3. Xp hing tin nhim quc t A.M.Best 

Ngày 27/10/2021, t chUc xp htng tin nhim tài chInh hang du th giâi A.M.Best dà nãng 
hang tin nhim nang lirc tài chInh cUa PJICO tir B+ len B++ và näng 1irc tin diing cUa t chIrc 
phát hành t1r "bbb-" len "bbb", trin v9ng cUa cã hai chi tiêu nay a mUc n djIIh. 

Kt qua nay cO nghia ht sUe quan trçng di vâi h thng PJICO, giUp tto ra nhUng co hi 

thun 1i cho PJICO khi tham gia dAu thu, chào hang ctnh tranh và th%rc hin nhUng djch vçi 
bão him quy mô lan; tang cu?mg co hi và khã nang hçrp tác quc th vài các nhà Tái bão hiêm, 
Môi gióri và khách hang quc t; là nn tang vrng ch.c d PJICO tip tiic phát trin và dt duc 

nhitng thành tiru to krn hon trong tuong lai. 

4.4. Cong tác quãn l cong nc 

T6ng s cong no xAu duçc thu hi và xU l näm 2021 là 13,2 tS dng d?t  129,4% k hoch 
HBQT giao (k hoch HDQT giao 2021 là 10,2 t dng), trong do: 

Thu hi nç xAu dt 3,5 t dng dt 351% k hoch HDQT giao (k hoch HDQT giao 2021 là 
1.022 triu dng) 

XU l ng xAu dt 9,7 t dng dt 105% k hoch HDQT giao (k hoich HDQT giao 2021 là 

9,2 t) dng) 

4.5. Cong tác triên khai frng ding phn mm cong ngh thông tin 

Trin khai các dx an ntm trong chin lugc phát trin cOng ngh thông tin dà duqc HDQT phê 
duyt. Ttn diing ti da co sâ nn tang cOng ngh thông tin sn có cUa PJICO, các Ung diing cong 
ngh thu giAy chUng nhn bào him din tU, hóa don din tU d phic vii khai thác bào him. 

TIch circ trin khai phó bin các chuong trInh báo him, dào tao, hçp lam vic vài di tác, don 
vj thông qua hInh thUc Online d thUc dAy và tái kt n6i 1i cac dAu m6i lam vic. 

Trin khai kim thU UAT các d%r an nâng cAp Core Premia và Web Portal. Xây dung và kim 
thU Ung diving ban hang (APP) cho dti l và khách hang trén nn tang din thoui. 

- Trin khai áp ding thi dim cAp GCNBH din tU trén Core Premia tti mt s dja bàn trQng dim 
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bj giân cách xa hOi  do Covid-19 nhu Ha Ni, TP. H ChI Minh, Dà Nng, BInh Duong, Dng 
Nai, Khánh Hôa, Cn Tho,... 

4.6. Các cong tác quail tn khác 

Hoàn thãnh vic nãng t 1 sO hUu nrn9c ngoài ti da ( tir mic 49% len miirc 100%) theo nhu ni 
dung dä duçic Di hOi  dng c dông Tng Cong ty thông qua ti Nghj quyt s 02/2020/PJICO-
NQ-DHDCD ngày 08/06/2020. 

Lien quan dn sira di quy trInh ISO ni bô, dn thai dim hin ti, Tng Cong ty dA ban hành 
36 van bàn dã süa di, b sung/ban hành thay th& Trong do, gm 06 van bàn thuc thm quyn 
ban hành cUa Di hi dng c dông, Hi dng quán tr và 30 van bàn thuc thim quyn ban 
hành cüa Tng Giám dc. 

Thirc hin các bin pháp tit kim, chng lang phI, kim soát, rà soát các khoàn chi phi không 
cn thit d dn ngun 1%rc vao khôi phiic li hot dng kinh doanh. 

Huâng dn toàn h thng v cong tác hch toán k toán,.chüng ti1 khai thác, ho so thanh toán 
dam báo dy dü, nhanh chóng, kjp th&i va tuân thU dUng quy djnh cUa pháp 1ut và Tng Cong 
ty. 

PHAN II 
DINH HIYONG KE HOACH KINH DOANH NAM 2022 

1. DBAO T!NH H!NH TH! TRIYNG 2022 

Tng Cong ty dx kin së xây dmg k hoch kinh doanh näm 2022 d%ra trên các yu t thun 191, 
khó khän dan xen trong bi cành dti djch Covid-19: 

Trin vong kinh t Vit Nam nàm 2022 cUng ducic chia thành nhiu kjch bàn phi thuc vào tInh 
hinh dich bênh và cac chInh sách kich cu cUa ChInh PhU. Tuy nhiên, kinh t Vit Nam së có 
khà nang hi phiic li vâi tc tang truang GDP khoãng 6,5% trong nàm 2022. 

Vth khã näng phiric h6i cUa nn kinh t, thj trixâng bão him phi nhân th9 Vit Nam ciing duçic 
dr báo s1.y 1i dà tang tru&ng trén nn phi báo him silt  giám cUa näm 2021. Các doanh nghip 
bào him së cnh tranh khc lit thông qua vic h phi bào him, tang chi phi, ma rng diu 
kiên diu khoãn bào him d ly 1i tang trixmg, thj phAn trong näm 2022. 

Các linh virc bào him ban lé nhu bào him xe cci giii, sUc khOe se tip tiic chju ánh hi.râng do 
khó khän chung cUa nn kinh t. Tuy nhiên, dir kin trong bi cánh kim soát duc djch bnh, 
doanh thu phi bào him cUa cac nhóm nghip vii  nay sê phic hi trong 2022. 

Bào him hang hài dir báo sê có xu huàng tang mnh trong thai gian tai do thu cu và giá cuâc 
vn tãi tang cao kIch thIch các doanh nghip vn tâi du tu them tàu mâi. 

Các thOrn báo him con 1i nhu bão him tài san, hn hçrp, k5 thut dir  an, hang khOng, näng 
luçrng vn duy trI tc d tAng trithng lUy k 2 chU s. Day là thOrn nghip i PJICO có chucrng 
trinh tái báo him hiu qua, vi 4y trong kjch bàn tang trumg cao cUng së không ânh htrang 
trong yu tai biên khá nang thanh toán cUa PJCO. 

Vic dam phán tái tile  hçip dng tái báo him nam 2022 dir  kin se khó khän do ãnh huang cUa 
vii bi thu?ing Ion tàu Au L?c  và Vinapco. 

Doanh thu du tu tin gUi trong các nAm tip theo dr kin silt  giãm do lãi sut cUa các hp dng 
tin gUi trong nAm 2021 giãm mnh. Diu nay sê ành huông tnirre  tip dn kt qua 19i nhuan cUa 
PJICO trong giai doan tip theo. 

1 

j 
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2. D!NH  HIIONG KINH DOANH TRONG TRANG THAI "BiNH TH1fNG MO!" 

Phn du hoàn thành mic tiêu kép vra dam bão an toàn phông chng djch bnh Covid-19 vra 
n djnh, thiic dAy mnh m hot dng kinh doanh, n 1irc phAn dAu vuçrt qua mi khó khän d 

hoàn thành mic tiêu k hoach kinh doanh a müc cao nhAt. 

Tip t%ic kiên djnh vâi m%lc tiêu tang trixang bn vUng và hiu qua, tp trung phát trin, üng diing 
va chuyn di cong ngh s6 hóa vào các quy trinh hot dng kinh doanh báo him d tit giâm 
chi phi, nâng cao nang suAt lao dng, chAt hrcmg djch v',i và nang l%rc cnh tranh. 

Thông dip cUa PJICO trong näm 2022 — Näm chuyn di s: 

Näm 2022 s là näm tp trung vào chuyn di s. PJICO se là don vj tiên phong trong lTnh viic 
chuyn di s trong thj truang bão him phi than th9 và trong khi các cong ty chuyên doanh 
cUa Tp doàn Xang dAu Vit Nam vài mic tiêu nhim phiic vi hot dng kinh doanh bão him 
trén mt nn tang mài trong trng thai bInh thu&ng mOi sau di djch. 

Tip tiic kiên djnh vâi djnh huàng phát trin Bn vftng-Hiu qua-An toàn, T6ng Cong ty PJICO 
s tp trung dAy m?nh  chuyn di s6 mtnh me trong tAt cá các khâu cUa hot dng kinh doanh, 
quàn l quán trj, coi tr9ng tInh h théng, k lut k cixong va chAt luçmg djch vi khách hang, 
phn dAu hoãn thành các chi tiêu, nhiêm vi kinh doanh duçic giao, to nn tang và khâi dAu 
vüng chic cho mt giai doan mOi thành cong hon. 

3. Cm TIEU D!NH  HUNG KE HOILCH KINH DOANH NAM 2022 

K hoach  doanh thu phi bào him gc: tang tru?Yng ti thiu 10% so vâi thrc hin 2021 

Lçi nhun k toán truOc thu näm 2022: thi thiu 250 t dng. 

Chi trà c tirc: 12% 

4. CAC GIAI PHAP CU THE 

4.1. Giãi pháp kinh doanh di vói các nhóm nghip viii, kênh khai thác 

Quyt lit trin khai k hoach  kinh doanh ngay tr dAu nAm 2022 d tn d%ing co hi tang truang 
cao cUa thj truang. Luôn theo dOi sat din bin thj truYng, di thu cnh tranh d dua ra các huOng 
dn nghip vi phü hçip và kjp thii. 

Khai dng laj  va tang tc kinh doanh b&ng vic tip tiic thirc hin co cAu lai  san ph.m chü 1rc, 
xay dimg và ban hành biu phi, hu&ng dn nghip viii mai trong näm 2022 tp trung vào san 
phAm hiu qua, có kha näng canh  tranh t&. 

H trç các Don vj toãn h thng trong vic cung cAp thông tin nghip vi d duy trI t) l tái tic 
khách hang qua các kênh khai thác Dai  1, Trirc tip, Ngân hang, T chirc tài chinh,... 

T chirc cac chuong trInh Teambuilding khuyn khIch kt n6i giia các don vj thãnh viên nhm 
chia sé kinh nghim, tang cuông doàn kt, phi hçxp marketing, dào tao  và giãm ctnh tranh nôi 
b. 

DAy nhanh tin d giai quyt bi thuông, tip tic quán trit bi thu&ng viên, giám djnh vién lam 
vic trách nhim nhit tInh và dat  t' lê hâi lông khách hang cao nhAt. 

Tip tic trin khai dng b giAy chüng nhn bào him din tir cho các san phAm bão him. 

Phi hqp chat chê vOi mng luOi các Cong ty Xang dAu d thüc dAy cong táC ban hang. Trin 
khai Portal ban bão him cho he thng CHXD cüa Petrolimex trên toàn quc. 

Xây d%rng các chuorng trinh thu&ng kS'  chäm soc các khách hang, di tác iOn. Tp trung h trV 
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cac &m vj trin khai báo him cho các doanh nghip vn FDI tai  các khu cong nghip, các Tp 

doàn kinh t& doanh nghip SME trên da bàn mt cách hiu qua. 

ChU trQng phát trin nghip vu ban buôn qua các kênh ban nhu dai  l Xang dAu Petrolimex, 

Bancassurance, Môi gicn.... 

Xây dimg các chucing trinh dào tao  nghip vi chuyên sâu, nãng cao k5 näng ban hang, giám 
djnh bi thu?mg cho can bO dcm vi. 

4.2. Giäi pháp tái bão him 

Tim kim di tác tái bão him diirng dAu vâi xp hng tin thim cao và tiêm lrc tài chInh manh. 
Xây drng tiêu chi 1ra ch9n hang näm di vOi các nhà tái bâo him không có xêp hng Rating. 

Trin khai phuing an Tái bão him dã thrçic HOi  dng quãn trj phé duyt dam báo an toàn và 
hiu qua tài chInh cUa Tng Cong ty. Thirc hin kim soát chucrng trInh tái BH näm 2022, ru 
tiên rà soát di chiu, thu hi cac khoãn nv v bi thithng, phi tái bão him dam bào can di 
hiu qua hqp dng tái. 

H trçY cho cac nghip vii và &in vj trong h thng trong cong tác khai thác, nâng cao s1rc canh 
tranh vOi cac doanh nghip bão him khac, thüc dy khã näng nhn tái bão him cho các nãm 
tip theo. 

Thit 1p va ma rng quan h vâi cac di tác Tái báo hi&m trong linh vIc nàng lucmg, dâu khi, 
hang không d ph%ic vi nhu cu phát trin báo him cho nhóm nghip vi nay. 

4.3. Giãi pháp dy mnh chuyn di s và üng dijng cong ngh thông tin vào mci mt hot 
dng kinh doanh và quãn trj 

Tip tiic trin khai các d%r an CNTT n&m trong chin lugc phát trin cong ngh thông tin giai 
doan 2021-2025 dA duçc HDQT phê duyt. 

Trin khai Golive rng räi va dào tao  sü ding Portal ban hang cho h thng hcm 2.500 CHXD 
Petrolimex trên toàn quc. 

Xây drng phát trin phn mm k toán mâi vOi miic tiêu Golive vào du nam 2023. 

Trin khai ban báo him s qua các dai  l iOn nhu Vietcombank Digital, Cong ty cô ph.n truyén 
thông Song Sang, TPBank,... 

Xây drng lai  h thng báo cáo quán trj, báo cáo tp trung phân tich thng ké dtt lieu (BI). 

Báo cáo dánh giá toàn din v h thng phAn mm lôi Premia. 

4.4. Giãi pháp nhán sir, h thng 

Tip tuc kién toàn co cu t chi'rc h thing; nghiên ciru thành 1p them các dn vj tai  các khu 
vrc dja bàn tr9ng dim tiêm näng. 

Xem xét, dh giá phuang an t chüc lai  cac dcn vj quy mô nhO, hoat dng không hiu qua. Tit 
giãm lao dng gián tip, thng cuông lao dng tWc  tip kinh doanh, t chüc kinh doanh theo 
phi.wng thirc tp trung, ap diing cong ngh. Ti giân lao dng thu công, quy trinh ni b chng 
chéo, hInh thrc, không cn thit d nâng cao nãng sut, hiu qua lam vic cüa cá nhân và th 
chüc. 

Xây d%rng th thng thang bang luong mói, các chinh sách phong trào thi dua khen thuOng (thành 
l.p Ban thi dua khen thuOng) phü hçp, kt hçip dng viên vt chAt vOi tinh th&n, khai dy sir 
nhia huyM và hang say lam vic, phAn dAu cüa mi don vj, cá nhân. 

Hoach djnh ngun nhân lire mt cách hiu qua, dimg dAn (hoàn thin quy hoch nhán sr cho 
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các vj tn chü ch& ti van phông Tng Cong ty vã các don vj thãnh vien). 

Tang cx?mg cac chtrcmg trInh dào to online dxa trên các nn tang trrc tuyên. 

Náng cao chit lucmg cong tác quàn l, sü diing can bO,  dánh giá näng 1irc trInh dO thông qua k& 
qua lam vic, k& qua kinh doanh. 

Xây dmg dOi  ngü can bO vrng yang chuyên mon nghip vii, k5' nang quán l lãnh dao,  phm 
chit do thrc và sir tam huyt gn ho vâi Tng Cong ty. 

Kim soát chat djnh biên lao dng, gia thng thu nhp và näng sut lao dng. 

Trin khai cac k hoich dâo to nOi bO nghip vi chuyên sâu toàn h thng cho các nghip vi 
tài san, k thut, dir an, di 1)",... 

4.5. Giãi pháp nâng cao chat hrç'ng d1ch viii 

Tip tic trin khai cong tác giám sat dOe  1p chit lircing djch vi ti tAt cá các PhOng nghip vi 
tti Tng Cong ty, truóc mt áp diing cho Xe co giài, Tài san k5 thut, Sirc khôe. Trin khai 
Giám sat dOc  1p chAt hrcng bi thuô'ng xe 0 to di vOi các h so diiOi phân cAp a các don vj 
ngoài Ha NOi  và Thành ph6 H ChI Minh. 

D nâng cao chAt hrcing dch vi a tAt cá các nghip vii, các Phông nghip vi, các Don vj trên 
toãn h thng nghiêm tue rà soát dng bO tir con ngtrai, quy trInh tác nghip dn h thong kim 
tra kim soát nOi hO d giám thiu ti da nhUng tranh chAp ãnh huâng dn uy tin và hinh ãnh, 
thuong hiu cUa Tng Cong ty. 

Tip tue duy trI HT QLCL va h tr các phông ban trong vic cp nht/süa dôi tài 1iu ISO dáp 
tirng yêu cu kinh doanh. 

4.6. Giãi pháp du tir tài chinh 

- Da dng hóa danh miic du tu và tim kim CC co hOi,  danh mic du tu mOi d gia tang doanh 
thu d&u tu trong các nàm tip theo. Tp trung vào du tu dài hon, các ngành có tim näng thng 
truâng cao, dOi  ngü quán 1 tt, djnh giá hAp dan. 

- Theo dOi din bin cüa TTCK, din bin IPO cüa CáC doanh nghip Nha nuâc b trI mOt  ngãn 
sách hcp l' phiic vi các phuong an dAu giá c ph.n di vâi các linh vrc, nganh ngh& có iqi 
nhuan tim nang và hiu qua dAu tu cao. 

- Thumg xuyên râ soát lai danh mic du tu tài chInh, tin g11i d d xuAt phirong an thoái vn, 
ban các c phiu kern hiu qua hoc dâ dt dirçrc 1çi nhun kS'  vQng. Tip tiic tang ctr?mg quãn 
1 hiu qua h thng tài san PJICO, rà soát các din tIch thira không sr diing d có phuong an 
phühçTp. 

4.7. Các giãi pháp quãn tr khác 

- Thirc hin các bin pháp nhim tit giam chi phi yà hn ch tInh trng vuçxt chi nhu trin khai 
các doàn cOng tác rà soát, kim tra, dc bit irng diving cong ngh thông tin d giàm thiu các 

cong vic trung gian va tang näng suAt lao dOng. 

Duy tnI kt qua xp hng tin nhim B++. Trin khai rà soát l?i  tAt ca các khuyn nghj, khuyn 
cáo cüa A.M.Best d hoàn thién di lieu, thông tin, báo cáo quän trj phiic vii yêu cAu xp hng 
tin nhim Quc t. Thirc hin truyn thông kt qua Xp htng B++ tOi các Di tác trong và ngoài 
ni.rOc d lan tOa thi.rong hiu cüa PJICO ra thj truang Quc t. 

Kinh thua các Quj c dóng, các Quj vi dai bku! 
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BAO HIEM PETROLIMEX 

TOi vita trInh bay xong báo cáo kit qua hoat dóng kinh doanh cüa Tang COng ty ccl phdn 
báo hiêm Petrolimex nãm 2021, nhcmg djnh hithng, muc tiêu, giáipháp ca ban và các chi tiêu 
Ice hoach tong quát nãm 2022 cia TOng COng ly. 

NOm 2022 dwcic dc báo vn cOn nhiu khó khOn, diln biê'n khó liràng. Tuy nhiên vái nn 
tang kinh doanh ben vi?ng, PJICO së tiêp tuc vircft qua khó khãn, thách th&c dé có the phát triên 
mgnh me và hoàn thành toàn din các myc tiêu ké hoach trong giai dogn phát triên mói. 

D hoàn thin hcrn nüa cac giái pháp kinh doanh, tOi mong nhan dwçrc kiê'n gOp j cáa Quj5 
vi cô dOng dé xáy dztng, lãnh dao PJICO kinh doanh hiêu qua và ben vtng hoii, czng cO vi trI 
vfrng chOc trong nhóm doanh nghip dOn dáu thj trwàng báo hiêm phi nhán tho Viêt Nam. 

Xin trOn trQng cam o'n và kinh chic Dgi hi dclng ccl dOng thithng niên nOm 2022 cza Tdng 
Cong ty cO phán báo hiêm Petrolimex thành cong tOt dçp. 

TONG GIAM 6c 
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