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Kính thưa các ngài 

BÁO CÁO CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH NĂM NGHIỆP VỤ CHO BẢO HIỂM NHÓM 1 VÀ 2 

Hội đồng quản trị đã xem xét tình hình tài chính mới nhất vào thời điểm tháng 2 năm 2012 trong 

cuộc họp của Hội đồng ngày 16 tháng 5. 
 

Sự tiến bộ tài chính tích cực được báo cáo một năm trước đây vẫn tiếp tục tiến triển trong năm 

2011 dù là một năm khó khăn và không ổn định cho đầu tư dẫn tới lãi đầu tư của năm chỉ đạt có 

2%. 
 

Việc tăng cường vị tài chính của Hiệp hội chủ yếu là do số tiền bồi thường thuận lợi nhất 

từ Các Hội viên lâu năm của Hiệp hội trong năm 2011 từ nhiều năm nay. Kết quả chứng minh 

tính đúng đắn của quyết định không tái tục cho một số Hội viên có tiền sử khiếu kiện và hồ sơ 

bất lợi kéo dài. Kết quả này cũng phản ánh sự ổn định liên tục về  số tiền bồi thường đối với các 

Hội viên cho tất cả các năm nghiệp vụ gần trước 2011. Tỷ lệ kết hợp (combined ratio) trong 

năm đã được cải thiện 108,7%, giảm so với con số 118% một năm trước đây. 
 

Biến động liên quan đến các bồi thường trong Pool không cải thiện mấy. Chi phí cho các khiếu 

kiện thuộc Pool được thông báo tăng mạnh trong năm 2011. Đồng thời yêu cầu bồi thường bảo 

hiểm theo Nhóm năm Hợp đồng bảo hiểm cùng thời gian trước đó từ các Hiệp hội khác cũng 

giảm đi bất ngờ, đặc biệt là năm 2007 

 

Mặc dù lợi nhuận đầu tư hạn chế, con số khả quan bồi thường của các Thành viên Hiệp hội dẫn 

tới khoản dự phòng tự do không thay đổi so với một năm trước đây khoảng gần 180 triệu USD 

 

Tổng số tấn trọng tải tham gia bảo hiểm tương hỗ vào 20 Tháng Hai năm 

2012 là 50,5 triệu tấn; theo số liệu gần đây số tấn trọng tải tham gia bảo hiểm tương hỗ là 

51,7 triệu gt với số tấn trọng tải bảo hiểm trách nhiệm người thuê tàu ước tính là 

khoảng 15 triệu gt cho cả năm. 

NHÓM 1  

CÁC NĂM BẢO HIỂM ĐÓNG ( 2008 VÀ TRƯỚC ĐÓ) 

Yêu cầu bồi thường phát sinh đối với các Hội viên trong các năm hơp đồng bảo hiểm đóng nhìn 

chung vẫn không thay đổi, hoặc đã được cải thiện kể từ tháng 2 năm 2011. Mặc dù có một 

số biến chuyển bất lợi từ các yêu cầu bồi thường của các yêu cầu bồi thường theo Nnóm của 

Hiệp hội khác nhưng  thặng dư năm kết thúc năm vẫn ổn định. 
 



CÁC NĂM BẢO HIỂM MỞ 

2009/2010 

Năm bảo hiểm 2009 kết thúc mà không gọi thêm phí. Chi phí yêu cầu bồi thường thực tế dự kiến 

cho năm đã một lần nữa giảm phản ánh thực tế là một tần suất yêu cầu bồi thường thấp bao gồm 

cả thấp hơn so với các yêu cầu bồi thường thường lớn hơn trong năm nay. 

2010/2011 

Như đã báo cáo trước đó,  tổng số yêu cầu bồi thường phát sinh vẫn ở mức thấp trong năm 

2010, nhưng tần suất tổn thất lớn hơn tăng lên đáng kể so với năm 2009. Sự phát triển yêu cầu 

bồi thường đối với các Thành viên của Hiệp hội trong mười hai tháng qua mặc dù vẫn dương 

nhưng thành quả dự kiến cho năm đã giảm hơn so với con số một năm trước. 
 

Hội đồng đã xác nhận rằng không dự kiến có khoản gọi phí gọi thêm nào và phí rời Hội 

sẽ giảm từ 30% xuống 15% của phí đóng trước. Năm này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 

2013. 

2011/2012  

Giá trị yêu cầu bồi thường phát sinh cho năm 2011 thấp hơn so với bát kỳ năm hợp đồng bảo 

hiểm nào gần đây đối với các Hội viên. Tổng thể số lượng yêu cầu bồi thường ở mức thấp 

nhất trong hơn 10 năm qua và tần suất các tổn thất lớn cũng ở mức thấp. Tuy nhiên, chi phí dự 

kiến yêu cầu bồi thường theo POOL khác cao hơn so với bất kỳ năm nào kể từ năm 2007 phản 

ánh đặc biệt ở các chi phí đóng góp cho tổn thất của tàu  COSTA CONCORDIA và Rena. Do 

vậy, tổng chi phí yêu cầu bồi thường của năm mà hiện tại chưa dự tính có khả năng thấp hơn 

đáng kể so với năm 2010. 

 

Hội đồng đã xác nhận rằng phí đóng sau là 30% của phí đóng trước sẽ phải trả vào ngày  20 

Tháng Tám 2012. Phí rời Hội không thay đổi ở mức 30% phí đóng trước 

NHÓM 2 (FD&D) 

CÁC NĂM BẢO HIỂM ĐÓNG (2006 VÀ TRƯỚC ĐÓ) 

Chi phí yêu cầu bồi thường dự kiến cho các năm hợp đồng bảo hiểm kết thúc đến và bao gồm 

cả 2006 đã xẩy ra như dự đoán cách đây một năm. 

CÁC NĂM BẢO HIỂM MỞ 

2007/2008 

Các yêu cầu bồi thường phát sinh trong năm 2007 giảm nhẹ trong mười hai tháng qua. Hội 

đồng đã quyết định kết thúc năm mà không có phí gọi thêm. 
 



2008/2009 

Các yêu cầu bồi thường phát sinh trong năm 2008 cao hơn so với bất kỳ năm hợp đồng bảo hiểm 

nào gần đây, phản ánh khủng hoảng tín dụng ngân hàng đã ảnh hưởng đặc biệt đến năm đó. Dự 

kiến không có phí gọi thêm và phí rời Hội từ 15% đã được giảm xuống bằng không. Năm này dự 

kiến kết thúc vào tháng 5 năm 2013. 

2009/2010  

Các yêu cầu bồi thường phát sinh hiện nay thấp hơn mức độ trải nghiệm trong năm 2007 và 

2008, và  hầu như đã không thay đổi kể từ tháng 2 năm 2011. Hội đồng đã xác nhận rằng phí rời 

Hội từ 15% sẽ  giảm xuống bằng không.  

 

2010/2011 

 

Phí đóng sau là 30% sẽ thanh toán vào ngày 20 tháng tám 2012. Đền bù khiếu nại phát 

sinh là tương tự như khiếu nại xẩy ra trong năm 2009. Do vậy Hội đồng xác nhận rằng phí rời 

hội sẽ giảm từ 30% xuống 15% của phí đóng trước 

2011/2012  

Khiếu nại phát sinh trong năm 2011 xem ra gần giống với hai năm bảo hiểm trước đó, nhưng ở 

giai đoạn này, sẽ là quá sớm để đánh giá những chi phí đền bù khiếu nại có thể phát sinh. 

30% phí đóng sau phải trả vào ngày  20 Tháng Tám 2012. Hội đồng quản trị đã quyết định 

không thay đổi khoản phí rời Hội 30% của phí đóng trước. 

 

Như thông lệ số liệu chi tiết năm bảo hiểm cho Nhóm 1 và Nhóm 2 sẽ được xuất bản vào tháng 

Tám cùng với Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của Hiệp hội cho năm tài chính kết 

thúc vào ngày 20 Tháng Hai năm 2012. 

 

Trân trọng 

Gíam đốc: West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A. 
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