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Hành động về bảo hiểm 
Taking action on insurance 

Ngày 26 Tháng Một 2023  

Chính phủ Alberta đang tạm dừng tăng phí bảo hiểm 
phương tiện xe khách tư nhân cho đến cuối năm 2023. 

Nhiều người dân Alberta đã bày tỏ những lo ngại ngày càng tăng về khả năng chi trả bảo 

hiểm xe hơi cho các phương tiện cá nhân trong bối cảnh khủng hoảng lạm phát hiện nay. 

Ngoài việc tạm dừng các mức phí cho đến cuối năm 2023, chính phủ Alberta sẽ tiếp tục 

phát triển các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm ổn định và hạ thấp mức phí bảo hiểm xe 

hơi. 

Mặc dù sẽ không có sự tăng giá mới nào được chấp thuận trong thời gian còn lại của năm 

nay, nhưng một số tài xế ở Alberta vẫn có thể thấy mức phí tăng khi họ gia hạn vào năm 

2023. Điều này có thể là do những thay đổi về phí đã được chấp thuận trước đó, những 

thay đổi đối với các hồ sơ lái xe bao gồm cả khiếu nại do lỗi và vé phạt, hoặc những thay 

đổi với hồ sơ bảo hiểm chẳng hạn như địa chỉ mới hoặc phương tiện khác được bảo 

hiểm.    

Chính phủ Alberta cũng đã nghe thấy những quan ngại rằng một số người dân Alberta phải 

đối mặt với những thách thức khi phải trả trước toàn bộ phí bảo hiểm xe hơi hàng năm của 

họ. Nhằm giúp giải quyết vấn đề này, chính phủ đang yêu cầu các công ty bảo hiểm cung 

cấp cho hầu hết người dân Alberta khả năng thanh toán phí bảo hiểm của họ thông qua 

các kế hoạch thanh toán.   

Chính phủ Alberta đã thực hiện các cải cách vào mùa thu năm 2020, dự kiến sẽ ổn định 

hơn nữa mức phí. Tuy nhiên, những yếu tố như lạm phát và các vấn đề về chuỗi cung ứng 

phụ tùng xe hơi đã tác động đến ảnh hưởng của cải cách trong ngắn hạn. 

Thị trường bảo hiểm của Alberta đang được giám sát chặt chẽ và chính phủ sẽ tiếp tục 

xem xét các lựa chọn để cải thiện hơn nữa.   
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Lời khuyên người tiêu dùng 

• Trong thị trường cạnh tranh của Alberta, người dân Alberta có thể thường xuyên 

nhận được mức phí tốt hơn bằng cách khảo giá xung quanh và khám phá các 

lựa chọn của họ.  

• Người dân Alberta nên tiếp tục làm việc với các công ty bảo hiểm hoặc công ty 

môi giới của họ để có được mức phí tốt nhất.   

• Người lái xe ở Alberta có thể nhận được giảm giá lên tới 20 phần trăm khi gộp 

gói bảo hiểm nhà và tài sản, thêm vào đó còn được giảm giá cho hành vi lái xe 

tốt.  

• Alberta có sự bảo vệ người tiêu dùng độc đáo trong hệ thống đánh giá grid. Các 

nhà cung cấp bảo hiểm phải xem xét phí bảo hiểm grid và phí bảo hiểm của 

chính họ và tính mức phí thấp hơn cho bảo hiểm xe hơi cơ bản. 

Thông tin liên quan 

• Bảo Hiểm Insurance 

• Giám Đốc Bản Tin và Thông Báo Bảo Hiểm Superintendent of Insurance 

Bulletins and Notices 

• Hội Đồng Phí Bảo Hiểm Xe Hơi Alberta Alberta Automobile Insurance Rate 

Board 

• Cách Tính Phí Bảo Hiểm Xe Hơi Grid Auto Insurance Grid Rate Calculator 

• Kế Hoạch Hành Động về Khả Năng Chi Trả Affordability Action Plan  

 

 

https://www.alberta.ca/insurance.aspx
https://www.alberta.ca/insurance-superintendent-bulletins-notices-enforcement.aspx#bulletins
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://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

