Họp báo
HỘI BẢO HIỂM P&I MIỀN TÂY NƯỚC ANH vững bước
phát triển ổn định
Luân đôn, ngày 27 tháng 9 – Hội Bảo hiểm P&I Miền Tây nước Anh (The West of England
P&I Club), Hội hàng đầu, đã tổ chức họp Hội nghị Thường niên tại Luxembourg vào ngày 21
tháng 9. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng quyết toán Năm nghiệp vụ giữa kỳ phản ánh sự ổn
định liên tục của các năm trước và rằng các yêu cầu bồi thường cho Năm nghiệp vụ hiện tại
(2011) vẫn nằm trong phạm vi dự báo.
Sau khi thực hiện các biện pháp cho mùa tái tục vào tháng 2 năm 2011, chi phí bồi thường được
dự báo là thấp hơn đáng kể so với năm 2010. Cụ thể, sau khi thực hiện những thay đổi trong khai
thác bảo hiểm từ khi tái tục đến nay, Hội ít chịu rủi ro hơn đối với các yêu cầu bồi thường cho
thương tật cá nhân kéo dài, vấn đề này sẽ được phản ánh rõ trong kết quả của niên độ. Số lượng
và giá trị của các yêu cầu bồi thường được báo cáo cho đến nay, như dự báo, thấp hơn cùng kỳ
các năm trước đó.
Các kết quả giữa kỳ là sự cập nhật đáng khích lệ về tình hình tài chính của Hội, xây dựng trên
các con số được ghi nhận trong báo cáo thường niên 2010/2011 và sổ sách kế toán được phát
hành tháng trước. Sổ sách kế toán cho thấy Hội đã báo cáo tổng số tài sản thuần trị giá 693 triệu
USD, giá trị cao nhất trong lịch sử và tăng dự phòng tự do gần 183 triệu USD.
Hội thừa nhận rằng hiện tại là thời điểm khó khăn ở cả các thị trường giao nhận vận tải và đầu
tư và do vậy những thông tin trong Thông báo gửi các Thành viên (phát hành ngày 26 tháng 9
năm 2011) nêu rằng vào ngày 20 tháng 8 năm 2011 Dự phòng tự do của Hội duy trì sát với mức
dự trữ vào ngày 20 tháng 2 năm 2011, điều đó cho thấy sự tăng trưởng ổn định nhằm thúc đẩy
sự phục hồi tình hình tài chính của Hội trong những năm vừa qua.
Ông Peter Spendlove, Giám đốc Điều hành cho biết: “Song song với thành quả tài chính được
củng cố của chúng tôi, trong năm vừa qua chúng tôi cũng đã đạt được bước tiến triển hơn nữa
trong việc tăng cường cơ cấu hoạt động vì lợi ích của các thành viên, bao gồm cả việc tổ chức lại
các nhóm phụ trách bồi thường của chúng tôi ở Luân Đôn, Hồng Kông và Piraeus,” “Hoạt động
phát triển đang diễn ra của Hội cũng được ghi dấu với việc nâng cấp hệ thống website của chúng
tôi và khai trương hệ thống mạng Extranet mới, hệ thống này được ghi nhận là một phương tiện
hàng đầu trong ngành đối với các Thành viên Hội và những nhà môi giới nhằm tiếp cận được cơ
sở dữ liệu thực sự về các yêu cầu bồi thường và bồi thường tổn thất”.

