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Заходи для підвищення доступності 
автострахування 
26 січня, 2023  

Уряд Альберти призупиняє підвищення ставок на 
страхування приватних пасажирських транспортних 
засобів до кінця 2023 року. 

Останнім часом багато жителів Альберти висловлювали занепокоєння щодо 
доступності страхування особистих транспортних засобів у зв’язку з поточною 
інфляційною кризою. Окрім призупинення підвищення ставок до кінця 2023 року, уряд 
Альберти продовжить розробляти коротко- та довгострокові рішення для 
забезпечення стабільних та нижчих ставок автострахування. 

Незважаючи на те, що до кінця цього року нове підняття ставок не проводитиметься, 
деякі водії Альберти все ще можуть відчути на собі підвищення ставок при поновленні 
автострахування у 2023 році. Це може бути пов’язано з раніше затвердженими 
змінами ставок, внесенням до водійських записів інформації про судові позови у 
зв’язку з ДТП чи накладені штрафи, або змінами у персональних даних, наприклад, 
зміною адреси проживання чи транспортного засобу, що підлягає страхуванню. 

Уряд Альберти також взяв до уваги той факт, що деякі мешканці Альберти зіткнулися 
з необхідністю сплачувати свої щорічні внески автострахування наперед та у повному 
обсязі. Для вирішення цієї проблеми уряд вимагає від страхових компаній надати 
більшості жителів Альберти можливість сплачувати внески згідно з погодженим 
страховим планом. 

Восени 2020 року уряд Альберти запровадив реформи, які, як очікується, сприятимуть 
подальшій стабілізації ставок. Однак такі фактори, як інфляція та проблеми з 
постачанням автозапчастин, вплинули на результативність реформ у 
короткостроковій перспективі. 
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Уряд Альберти ретельно відстежує страховий ринок і продовжить розглядати варіанти 
його подальшого вдосконалення.  

Поради водіям транспортних засобів 

• Мешканці Альберти мають шанс отримати кращі ставки, ретельно вивчивши 
конкурентний ринок Альберти та всі доступні на ньому варіанти. 

• Для того, щоб отримати найкращі ставки, жителі Альберти повинні 
співпрацювати зі своїми страховими компаніями або брокерами. 

• Окрім знижок за «хорошу поведінку» на дорозі, водії Альберти можуть 
отримати знижки до 20 відсотків на комплексне страхування свого будинку та 
майна.  

• Альберта пропонує унікальний захист прав споживачів згідно з рейтинговою 
системою. Страховики зобов’язані розраховувати величину страхових внесків 
на основі рейтингових показників та стягувати меншу ставку за базове покриття 
автомобіля.  

Додаткова інформація 

• Страхування 
• Інспектор страхових бюлетенів та повідомлень 
• Комісія з тарифів автострахування в Альберті 
• Калькулятор ставок автострахування 
• План дій, спрямованих на підвищення доступності автострахування 

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
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