Vietnamese / Tiếng Việt

BẢO ĐẢM CHO BẢO
HIỂM BÊN THỨ BA
BẮT BUỘC (CTP)

Kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2016, công ty cung cấp
bảo hiểm Bên Thứ Ba Bắt Buộc (CTP) của quý vị sẽ
thay đổi, nhưng hãy yên tâm, việc bảo hiểm của quý
vị vẫn như cũ.

BẢO HIỂM CTP LÀ GÌ?
Phí bảo hiểm Bên Thứ Ba Bắt Buộc của quý vị hay CTP được thanh toán
cùng lúc khi quý vị trả tiền đăng ký xe có động cơ của mình. Giống như
việc đăng ký xe của quý vị là bắt buộc, thì bảo hiểm CTP cũng vậy.
Điều quan trọng là, Bảo Hiểm CTP cung cấp bồi thường thương tật cá
nhân cho những người bị thương tật trong các vụ tai nạn đường bộ khi
người lái xe hay chủ của một chiếc xe được đăng ký tại Nam Úc bị lỗi.
Khi thanh toán phí bảo hiểm CTP của mình, quý vị sẽ tự bảo vệ cho mình
khỏi bị trách nhiệm có thể xảy ra đối với những thiệt hại trong trường hợp
quý vị gây ra thương tật cho những người khác trên đường.
Các thương tật nghiêm trọng có thể tốn đến hàng trăm ngàn cho việc hồi
phục và chi phí y khoa, do đó điều quan trọng là quý vị với tư cách là người
lái xe hay chủ xe phải được bảo vệ để không phải tự cá nhân mình chi trả
cho những phí tổn này.

ĐIỀU GÌ SẼ THAY ĐỔI?
Công ty cung cấp bảo hiểm CTP tại Nam Úc sẽ thay đổi. Từ ngày 1 tháng
Bảy năm 2016, việc cung cấp bảo hiểm CTP của quý vị sẽ được giao cho
một trong bốn công ty bảo hiểm tư nhân nổi tiếng đảm trách.
Trong ba năm đầu, giá cả CTP sẽ được tính theo sự gia tăng giống như Chỉ
Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (khoảng ba phần trăm trung bình mỗi năm).
Dù với công ty bảo hiểm nào cũng không có lợi hơn. Mức bảo hiểm và
giá của bảo hiểm giống nhau và việc bồi thường quý vị nhận được, trong
trường hợp quý vị bị thương tật, cũng giống nhau không cần biết là công
ty bảo hiểm nào.
Các hình thức chi trả hiện tại sẽ giữ nguyên, bao gồm trang mạng EzyReg
và tiện ích, và việc ghi nợ trực tiếp. Việc quý vị chỉ cần làm là khi nhận
được thông báo đăng ký của mình thì chi trả theo hình thức mà quý vị
thường làm.
Cơ Quan Quản Lý Bảo Hiểm CTP sẽ đảm bảo cho việc bảo vệ của bảo hiểm
CTP được công bằng và trong khả năng của những người lái xe.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ctp.sa.gov.au
Để được hỗ trợ trong Nam Úc, hãy gọi điện thoại Trung Tâm Thông Dịch và
Phiên Dịch (Interpreting and Translating Centre) số 1800 280 203. Giờ làm
việc của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:00 chiều
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