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Paggawa ng aksyon sa insurance 

Enero 26, 2023 

Ipinapahinto ng gobyerno ng Alberta ang pagtaas ng halaga 
ng insurance ng pribadong pampasaherong sasakyan 
hanggang sa katapusan ng 2023. 

Maraming Albertans ang nagpahayag ng nadadagdagang pag-alaala tungkol sa 

kakayahang magbayad ng insurance ng auto para sa mga personal na sasakyan dahil sa 

kasalukuyang krisis sa inflation. Bilang karagdagan sa pansamantalang pagtigil ng mga 

halaga hanggang sa katapusan ng 2023, ang gobyerno ng Alberta ay magpapatuloy sa 

pagbuo ng mga maikli at pangmatagalang solusyon para sa matatag at mas mababang 

mga halaga ng insurance sa sasakyan. 

Bagama't walang mga bagong pagtaas ng halaga ang maaaprubahan para sa nalalabing 

bahagi ng taong ito, ang ilang driver ng Alberta ay maaari pa ring makakita ng mga pagtaas 

ng halaga sa kanilang mga pag-renew sa 2023. Maaaring ito ay dahil sa mga naunang 

naaprubahang pagbabago sa halaga, mga pagbabago sa mga talaan sa pagmamaneho 

kabilang ang mga claim sa pagkakamali at mga tiket, o mga pagbabago sa mga profile ng 

insurance gaya ng bagong address o ibang sasakyan na naka-insure. 

Narinig din ng gobyerno ng Alberta ang mga alalahanin na ang ilang mga Albertan na 

nahaharap sa mga hamon sa pagkakaroon ng ganap na pagbabayad sa paunang bayad ng 

kanilang taunang mga premium ng insurance sa sasakyan. Upang makatulong na 

matugunan ito, hinihiling ng gobyerno sa mga kompanya ng insurance na bigyan ang 

karamihan ng mga Albertan ng kakayahang magbayad ng kanilang mga premium sa 

pamamagitan ng mga plano sa pagbabayad. 

Nagpatupad ang gobyerno ng Alberta ng mga reporma noong taglagas 2020, na 

inaasahang magpapatatag ng mga halaga. Gayunpaman, ang mga salik tulad ng mga isyu 

sa inflation at supply chain para sa mga piyesa ng sasakyan ay nakaapekto sa epekto ng 

mga reporma sa maikling panahon. 



 

Classification: Public 

Ang merkado ng insurance ng Alberta ay malapit na sinusubaybayan at ang gobyerno ay 

patuloy na tinitingnan ang mga opsyon para sa karagdagang mga pagpapabuti. 

Mga tip sa consumer 

• Sa mapagkumpitensyang marketplace ng Alberta, kadalasang makakakuha ang 

mga Albertan ng mas magagandang halaga sa pamamagitan ng pamimili sa 

paligid at pagsiyasat sa kanilang mga opsyon. 

• Ang mga Albertan ay dapat na patuloy na makipagtulungan sa kanilang mga 

kompanya ng insurance o mga broker upang makuha ang pinakamahusay na 

mga halaga. 

• Ang mga driver ng Alberta ay maaaring makakuha ng mga diskwento ng 

hanggang 20 porsiyento kung pagsamasamahin ang kanilang insurance sa 

bahay at ari-arian, bilang karagdagan sa mga diskwento para sa mabuting pag-

uugali sa pagmamaneho. 

• Ang Alberta ay may natatanging proteksyon ng consumer sa grid rating system. 

Dapat tingnan ng mga taga-insurance ang grid premium at ang kanilang sariling 

mga premium at singilin ang mas mababang halaga para sa pangunahing saklaw 

ng sasakyan. 

Kaugnay na impormasyon 

• Insurance 

• Superintendent of Insurance Bulletins and Notices 

• Alberta Automobile Insurance Rate Board 

• Auto Insurance Grid Rate Calculator 

• Affordability Action Plan  

 

 

https://www.alberta.ca/insurance.aspx
https://www.alberta.ca/insurance-superintendent-bulletins-notices-enforcement.aspx#bulletins
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falbertaairb.ca%2F&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C26682b06931a4c43cf8608daffb697d1%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638103456937573310%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wCJFT%2FsKqMuDiP6EEsJdctRH9TiMyekmvgfBWWeKjqw%3D&reserved=0
https://airb-applications.alberta.ca/Grid/Calculator
https://www.alberta.ca/affordability-action-plan.aspx

