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إخباري بيان  
 

 اتخاذ إجراءات بشأن التأمين 

 2023 كانون الثاني/يناير 26

 

التأمين على سيارات الركاب الخاصة حتى  أسعارزيادات لحكومة ألبرتا مؤقتًا  إيقاف

 . 2023نهاية عام 
 

ذلك  بات ومركالأعرب العديد من سكان ألبرتا عن مخاوفهم المتزايدة بشأن القدرة على تحمل تكاليف التأمين على 

ار مؤقتًا حتى نهاية عام  األسعزيادة الشخصية في ضوء أزمة التضخم الحالية. باإلضافة إلى إيقاف  للسيارات

تأمين على ال بيت وخفض أسعارلتثوطويلة األجل األجل ستواصل حكومة ألبرتا تطوير حلول قصيرة  ،2023

 السيارات. 
 

إال أن بعض سائقي   العام،زيادات جديدة في األسعار للفترة المتبقية من هذا  ةفي حين أنه لن تتم الموافقة على أي

. قد يكون هذا بسبب تغييرات  2023زيادات في األسعار عند تجديداتهم في عام   ألبرتا قد يستمرون في رؤية

أو تغييرات في  ،لمخالفاتوا الحوادث مطالباتاألسعار المعتمدة مسبقًا والتغييرات في سجالت القيادة بما في ذلك 

 عنوان جديد أو مركبة مختلفة يتم التأمين عليها.ضافة إمثل عليه الملف التأميني للمؤمن  اتمحدد
 

مخاوف من أن بعض سكان ألبرتا يواجهون تحديات مع االضطرار إلى دفع التا أيًضا إلى استمعت حكومة ألبر

تطلب الحكومة من شركات    األمر،أقساط التأمين السنوية على السيارات بالكامل مقدًما. للمساعدة في معالجة هذا 

 التأمين تزويد معظم سكان ألبرتا بالقدرة على دفع أقساطهم من خالل خطط الدفع.
 

فقد   ذلك،والتي من المتوقع أن تزيد من استقرار األسعار. ومع   ،2020ذت حكومة ألبرتا إصالحات في خريف  نف

 طع غيار السيارات على تأثير اإلصالحات على المدى القصير.قتوريد   شاكلم أثرت عوامل مثل التضخم و

 من التحسينات. ا مزيدً تحقق نظر في خيارات تتم مراقبة سوق التأمين في ألبرتا عن كثب وستواصل الحكومة ال
 

 مستهلكللنصائح 
 

غالبًا ما يحصل سكان ألبرتا على أسعار أفضل من خالل التسوق واستكشاف   ألبرتا،في السوق التنافسي في   • 

 خياراتهم. 

 يجب أن يستمر سكان ألبرتا في العمل مع شركات التأمين أو الوسطاء للحصول على أفضل األسعار.   • 

باإلضافة إلى    وممتلكاتهم،منازلهم   عند تأمين٪ 20ئقي ألبرتا الحصول على خصومات تصل إلى يمكن لسا   • 

 .القيادة أثناء السير والسلوكحسن لقائد المركبة الذي لديه سجل من خصومات 



 

Classification: Public 

  موظفي التأمينيجب على  .التأميني  جدول التسعير  ومةخالل منظ  منتتمتع ألبرتا بحماية فريدة للمستهلك   • 

قل األ سعر الوتحصيل ها يقدموأسعار التأمين التي أقساط التأمين ومقارنة ذلك ب رتسعينظر إلى جداول ال

 .سياراتالنية األساسية على للتغطية التأمي

 

 معلومات ذات صله 

 تأمين ال  •

 نشرات وإخطارات التأمين مركز إدارة • 

 مجلس أسعار التأمين على السيارات في ألبرتا  • 

 على السيارات  ي التأمين وللجدطبقًا لأسعار التأمين  حاسبة  • 

 تكاليف المعيشةالقدرة على تحمل  تحقق خطة عمل  • 
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