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Thưa Quý vị, 

KẾT QUẢ NĂM NGHIỆP VỤ NHÓM 1 VÀ 2 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thông qua kết quả năm nghiệp vụ cập nhật nhất đến tháng 

02/2011 tại cuộc họp HĐQT ngày 25/5. 

Báo cáo tài chính cách đây một năm tiếp tục tốt  trong năm 2010. 

Dòng tiền dương và doanh thu đầu tư lớn trên 45 triệu USD (8,7%) từ các tài sản có khả năng 

thanh khoản đã góp phần làm tổng số tài sản thuần của Hội tăng 11% lên gần 700 triệu USD, đây 

là mức cao nhất trong lịch sử của Hội. 

Với sự cải thiện của tỷ lệ kết hợp và việc giảm các khiếu nại ước tính cho các năm 2008 và 2009, 

dự phòng tự do đã tăng thêm 8% đạt 183 triệu USD. 

Đồng thời, cũng có sự tăng cường thêm trong các quy định chung được áp dụng cách đây một 

năm đối với các khiếu nại chưa được báo cáo. Tỷ lệ dự phòng cho các khiếu nại đã phát sinh 

nhưng chưa được báo cáo (IBNR) trong tổng dự phòng bồi thường chưa giải quyết đã được tăng 

lên. 

HĐQT đã ghi nhận rằng để tiếp tục duy trì kết quả tốt này trong các năm tới, các Hội viên có rủi 

ro cao và liên tục có lịch sử khiếu nại xấu đã không được tái tục trong trường hợp mức phí bảo 

hiểm yêu cầu cho năm 2011 không được đáng ứng. Điều này dẫn đến tổng GT tham gia với Hội 

giảm xấp xỉ 49 triệu GT nhưng kết quả là vị thế vốn và danh mục rủi ro của Hội đã được cải 

thiện đáng kể. 

NHÓM 1 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÃ ĐÓNG (2007 VÀ TRUỚC ĐÓ) 

Trong 12 tháng qua không có thay đổi về số liệu bồi thường của các năm nghiệp vụ đã đóng kể 

cả của Hội viên và Pool. Thặng dư của các năm nghiệp vụ đã đóng duy trì ở mức 35 triệu USD. 

 

 

 



CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG 

2008/2009 

Năm nghiệp vụ 2008 hiện đã được đóng mà không gọi thêm phí đóng thêm. Tổng bồi thường 

ròng dự kiến cho năm này giảm xấp xỉ 3 triệu USD so với số liệu tháng 2/2010. 

2009/2010 

Bồi thường thuộc năm nghiệp vụ 2009 đã cải thiện hơn so với dự kiến một năm trước đây. Việc 

giảm quy mô và tần suất các khiếu nại lớn hơn 500.000 USD đã làm tổng chi phí bồi thường 

ròng dự kiến được cải thiện gần 14 triệu USD nên dự kiến có thặng dư cho năm nghiệp vụ này. 

HĐQT đã xác nhận rằng dự kiến không gọi thêm đóng phí thêm và phí rời Hội sẽ giảm từ 30% 

xuống còn 15%. Năm nghiệp vụ này dự kiến sẽ đóng vào tháng 5/2012. 

2010/2011 

Bồi thường của Hội viên cũng như của Pool thuộc năm nghiệp vụ 2010 cao hơn cùng kỳ năm 

2009. Tần suất yêu cầu bồi thường giữ ở mức thấp song số lượng các yêu cầu bồi thường lớn cao 

hơn năm 2009. Đến thời điểm này, dự tính kết quả cho năm nghiệp vụ này không thay đổi vì còn 

quá sớm để xác định liệu xu hướng phát triển có tương tự như trong năm 2009. 

HĐQT đã xác nhận rằng 30% phí đóng thêm phải được thanh toán trước ngày 20/8/2011. Phí rời 

Hội vẫn duy trì ở mức 30% phí đóng trước. 

NHÓM 2 (FD&D) 

CÁC NĂM |NGHIỆP VỤ ĐÃ ĐÓNG (2005 VÀ TRƯỚC ĐÓ) 

Dự kiến bồi thường cho các năm nghiệp vụ đã đóng được duy trì khá ổn định trong 12 tháng qua. 

Lãi nghiệp vụ của các năm đã đóng hiện là 15,2 triệu USD so với mức 15,7 triệu USD một năm 

trước đây. 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG 

2006/2007 

HĐQT đã phê chuẩn rằng năm nghiệp vụ 2006 sẽ được đóng mà không phải gọi thêm bất kỳ 

khoản đóng phí nào. 

2007/2008 

Bồi thường dự kiến cho năm 2007 đã tăng kể từ tháng 2/2010 nhưng dự kiến không gọi thêm phí. 

Phí rời Hội 15% không thay đổi. Năm nghiệp vụ này dự kiến đóng vào tháng 5/2012. 



2008/2009 

Như đã nhận định ở năm trước, bồi thường dự kiến cho năm 2008 cao hơn các năm trước đó do 

khủng hoảng tín dụng và ngân hàng. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không gọi thêm phí đóng thêm nữa. 

Phí rời Hội 15% không thay đổi. 

2009/2010 

Bồi thường dự kiến cho năm 2009 tương tự như năm 2008 cách đây một năm, nhưng bồi thường 

phải gánh chịu không cùng xu hướng với bồi thường của năm 2008. HĐQT đã phê chuẩn rằng 

mức phí gọi thêm dự kiến 20% phải được thanh toán trước ngày 20/8/2011. HĐQT cũng đã 

quyết định rằng phí rời Hội giảm từ 30% xuống 15% phí đóng trước. 

2010/2011 

Tại thời điểm này còn quá sớm để dự báo kết quả của năm 2010. bồi thường phát sinh tương tự 

như năm 2009. HĐQT đã xác nhận rằng phí đóng thêm dự kiến 30% sẽ không đổi và sẽ đến hạn 

thanh toán vào tháng 8/2012. Phí rời Hội 30% không thay đổi. 

Như thường lệ, số liệu chi tiết năm nghiệp vụ 2010/11 đối với Nhóm 1 và Nhóm 2 sẽ được công 

bố vào tháng 8 trong Báo cáo Thường niên và Báo cáo Kế toán của Hội. 

Trân trọng, 

Thay mặt:    West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A. 

                    (Với tư cách là các Quản lý) 

 

P E Spendlove 

Giám đốc Điều hành 

 


