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ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ 

 

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਾਂ 
26 ਜਨਵਿੀ 2023 

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਤਿ ੂਗੱਡੀਆ ਂਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਦਿਾਂ ‘ਚ ਵਾਧ ੇਨੰੂ 

2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿੋਕ ਿਹੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤ ਸਾਿ ੇਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੌੂਦਾ ਮਰਹੰਗਾਈ ਦ ੇਸੰਕਟ ਦੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਰਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਆਟ ੋਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਦੀ 
ਪ੍ੁੱ ਜਤਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਧ ਿਹੇ ਰਿਕਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿਾਂ ‘ਤ ੇਿੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਸਰਿਿ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਿੱਖਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰਮਆਦ ਦ ੇ

ਉਪ੍ਾਅਵਾਂ ਨੰੂ ਰਵਕਸਤ ਕਿਨਾਂ ਜਾਿੀ ਿੱਖੇਗੀ।  

ਜਦੋਂ ਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਬਾਕੀ ਿਰਹੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਾਂ ‘ਚ ਰਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ 

ਐਲਬਿਟਾ ਡਿਾਈਵਿ 2023 ‘ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਇੰਸ਼ਿੈਂਸ ਨਰਵਆਉਣ ਸਮੇਂ ਰਿਿ ਵੀ ਦਿਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਗ।ੇ ਇਹ 

ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਿ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਾਰਧਆਂ ਕਿਕ,ੇ ਕਸੂਿਵਾਿ ਹੋਣ ਦ ੇਕਲੇਮਾਂ ਅਤੇ ਰਟਕਟਾਂ ਸਮਤੇ ਡਿਾਈਰਵੰਗ ਰਿਕਾਿਡ ‘ਚ 

ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਪ੍ਾਰਲਸੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਰਜਵੇਂ ਨਵਾਂ ਐਡਿੈਿੱਸ ਜਾਂ ਵੱਖਿੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ਿੈਂਸ ਕਿਵਾਉਣ 

ਕਿਕੇ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਿ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ ਰਕ ਕਝੁ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਿੂੇ ਸਲਾਨਾਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ਿੈਂਸ 

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕਿ ਸਕਣ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿਪ੍ਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਨਪ੍ਟਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਕਾਿ 

ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ੇਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਮੇੈਂਟ ਪ੍ਲੈਨਾਂ ਿਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਿ ਸਕਣ ਦ ੇਯੋਗ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਿਹੀ ਹੈ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਸਿਕਾਿ ਨੇ 2020 ਦੀ ਪੱ੍ਤਝੜ ਿੁੱਤ ‘ਚ ਸਧੁਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਜੰਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਾਂ ਨੰੂ ਹੋਿ ਅਗਾਂਹ ਸਰਿਿ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਐਪ੍ਿ, ਅਰਜਹ ੇਕਾਿਨਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਮਰਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪ੍ਾਿਟਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਚ ਆਈਆਂ 

ਮੁਸ਼ਰਕਲਾਂ ਨੇ ਿੜੋੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਸਧੁਾਿਾਂ ਦ ੇਅਸਿਾਂ ‘ਤ ੇਿਿਕ ਪ੍ਾਇਆ ਹੈ।  

ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਮਾਿਕੀਟ ‘ਤ ੇਨੇਰੜਉਂ ਰਨਗਿਾਨੀ ਿੱਖੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿ ਅਗਾਂਹ ਹੋਿ ਸੁਧਾਿਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਰਵਕਲਪ੍ਾਂ ਉੱਪ੍ਿ ਰਨਗਾਹ ਿੱਖਣੀ ਜਾਿੀ ਿੱਖੇਗੀ। 
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ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਿੁਕਤੇ  

• ਐਲਬਿਟਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਾਿਕੀਟਪ੍ਲੇਸ ‘ਚ ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿਾਂ ਪ੍ਤਾ ਕਿਨ 

ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਰਵਕਲਪ੍ ਖੋਜਣ ਦੁਆਿਾ ਅਕਸਿ ਚੰਗੇਿੀਆਂ ਦਿਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
• ਐਲਬਿਟਾ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਾਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• ਐਲਬਿਟਾ ਦੇ ਡਿਾਈਵਿ ਚੰਗੇ ਡਿਾਈਰਵੰਗ ਵਿਤਾਉ ‘ਤੇ ਰਮਲਦ ੇਰਡਸਕਾਊਂਟਾਂ ‘ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ੍ਣੇ ਘਿਾਂ  

ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸਾਂ ਨੰੂ ਬੰਡਲ ਕਿ ਲੈਣ ਦੁਆਿਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਿੇ ਰਡਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿ 

ਸਕਦ ੇਹਨ। 
• ਐਲਬਿਟਾ ਪ੍ਾਸ ਗਰਿੱਡ ਿੇਰਟੰਗ ਰਸਸਟਮ ‘ਚ ਖਤਪ੍ਕਾਿ ਦੀ ਇਕ ਰਵਲੱਖਣ ਸੁਿੱਰਖਆ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਿੂਿੀ ਤੌਿ ‘ਤੇ  ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮੱੁਢਲੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕਵਿੇਜ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਦਿਾਂ ਚਾਿਜ ਕਿਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  

• ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ 

• ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਿ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਬੁਲੇਰਟਨਜ਼ ਐਡਂ ਨੋਰਟਸਜ਼ 

• ਐਲਬਿਟਾ ਆਟੋਮੌਬਾਇਲ ਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਿੇਟ ਬੋਿਡ 

• ਆਟ ੋਇੰਸ਼ੋਿੈਂਸ ਗਰਿੱਡ ਿੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿ 

• ਅਿੋਿਡੇਰਬਰਲਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਲੈਨ   

 

 

https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx

