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Nhóm 1 (P&I) và Cập nhật Tài chính Giữa 
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Tháng 9/2011 

Thưa Quý vị, 

CÂN ĐỐI NĂM NGHIỆP VỤ LOẠI 1 (P&I) VÀ CẬP NHẬT TÀI CHÍNH GIỮA KỲ, 

THÁNG 8/2011 

Tại cuộc họp ngày 21 tháng 9  năm 2011, Hội đồng Quản trị đã xem xét cân đối năm nghiệp vụ 

gần nhất tính đến tháng 8/2011 so với tình hình tài chính vào tháng 02/2011 và tình hình tài 

chính chung của Hội vào giữa kỳ. 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ ĐÓNG (2008 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC)  

Kể từ tháng 2/2011 không có sự chuyển biến đáng kể nào về chi phí dự tính của các yêu cầu bồi 

thường cho tất cả các năm đóng hoặc đối với các Thành viên của Hội hoặc đối với POOL. 

CÁC NĂM NGHIỆP VỤ CHƯA ĐÓNG 

2009/2010  

Năm nghiệp vụ 2009 tiếp tục triển khai với tần suất yêu cầu bồi thường ở mức thấp hơn so với 

các năm trước đó và không có nhiều các yêu cầu bồi thường có giá trị lớn. Chi phí chung dự tính 

của niên độ giữ nguyên không đổi từ tháng 2/2011 và niên độ được dự báo có lợi nhuận. 

Tỷ lệ giải trừ giữ nguyên không đổi ở mức 15% phí đóng trước và niên độ được dự kiến đóng 

vào tháng 5/2012. 

2010/2011  

Giống như năm 2009, năm nghiệp vụ 2010 có tỷ lệ yêu cầu bồi thường khá thấp song lại có các 

đơn yêu cầu bồi thường có giá trị lớn hơn so với các năm trước đó. Tuy nhiên, chi phí cho yêu 

cầu bồi thường chung vẫn duy trì ổn định với chi phí dự tính không đổi so với tình hình vào 

tháng 02 năm 2011. 

Phí bổ sung cho niên độ là 30% đã được tính vào tháng 8 năm 2011 phù hợp với dự báo ban đầu 

và niên độ dự kiến được đóng vào tháng 5 năm 2013 mà không có thêm phí bổ sung. 

Tỷ lệ giải trừ giữ nguyên ở mức 30% của phí đóng trước. 



2011/12 

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 hoạt 

động kinh doanh bảo hiểm tại thời điểm và từ khi tái tục, Hội ít phải chịu 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 niên độ đến nay, như dự báo, thấp 

hơn các năm trước đó tại cùng giai đoạn phát triển.  

Phí bổ sung cho niên độ là 30% giữ nguyên không đổi và dự kiến phải sẽ trả vào tháng 8 năm 

2012. Tỷ lệ giải trừ giữ nguyên ở mức 30% của phí đóng trước. 

THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

Chiến lược đầu tư đa dạng của Hội đến nay đã bảo toàn vốn trong bối cảnh các điều kiện thị 

trường không ổn định và triển vọng kinh tế xấu kể từ khi bắt đầu năm tài chính. Vào ngày 20 

tháng 8 lợi nhuận đầu tư chung duy trì ổn định ở mức khoảng 3,5 triệu USD do vậy dự phòng tự 

do của Hội tại giữa kỳ nhìn chung không đổi so với tình hình tài chính vào tháng 2 năm 2011. 

 


