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Thành Phố Brampton tiếp tục ủng hộ Thỏa Thuận Công Bằng 

đối với mức phí bảo hiểm ô tô 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 14 tháng 2 năm 2022) – Thành Phố tiếp tục kêu gọi Chính Quyền Tỉnh 
Bang xem xét và sửa đổi mức phí bảo hiểm ô tô tại Ontario. 
 
Vào tháng 4 năm 2021, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã nhất trí thông qua một nghị quyết nêu rõ chi 
tiết việc cư dân Brampton phải chi trả mức phí bảo hiểm ô tô cao nhất tại Ontario và triển khai chiến 
dịch #FairDealForBrampton của hội đồng. Cho tới nay, có hơn 19.000 cư dân đã tham gia vào chiến 
dịch bằng cách ký vào kiến nghị này. 

Tháng trước, RATESDOTCA đã xuất bản một bài báo về phí bảo hiểm ô tô của các thành phố 
Ontario dựa trên Auto Insuramap, chỉ ra phí bảo hiểm dựa trên mã bưu chính. Bài báo này tham khảo 
chiến dịch #FairDealForBrampton của thành phố trong việc nghiêm cấm các công ty bảo hiểm sử 
dụng mã bưu chính mặc mã khu vực làm yếu tố chính để thiết lập mức phí bảo hiểm. Tại Brampton, 
mức phí đã giảm 26,8 phần trăm hoặc từ $2.698 còn $1.975 trong năm 2021. Brampton đi từ thành 
phố đắt đỏ nhất tại Ontario thành thành phố đắt đỏ thứ tư. 

Hội Đồng Thành Phố Brampton yêu cầu Chính Quyền Ontario đưa ra Dự Luật 42, Đạo Luật Chấm Dứt 
Phân Biệt Đối Xử Bảo Hiểm Ô Tô, để giúp cho đời sống của cư dân Brampton công bằng và phải 
chăng hơn. 

Có thể tìm thêm thông tin về chiến dịch #FairDealForBrampton của Thành Phố tại đây.  

  

Trích dẫn 

“Trong khi cư dân của chúng tôi và người dân trên khắp Ontario tiếp tục đối mặt với những thách thức 
tài chính phát sinh từ đại dịch COVID-19, tất cả các cấp chính quyền phải hợp tác để giải quyết vấn đề 
chi phí bảo hiểm ô tô cao ở tỉnh bang của chúng ta. Kể từ khi triển khai chiến dịch 
#FairDealForBrampton, có hơn 19.000 cư dân đã tham gia cùng chúng tôi kêu gọi thay đổi ngành công 
nghiệp bảo hiểm. Hội Đồng Thành Phố Brampton và cư dân đã cùng nhau kêu gọi chính quyền tỉnh 
bang đưa ra Dự Luật 42, là Đạo Luật Chấm Dứt Phân Biệt Đối Xử Bảo Hiểm Ô Tô, và kết thúc việc 
phân biệt đối xử mã bưu chính trong thiết lập lại mức phí bảo hiểm." 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Trong khi việc phí bảo hiểm ô tô tại Brampton giảm vào năm ngoái là một tin đáng mừng, cư dân của 
chúng tôi vẫn tiếp tục phải trả một trong những mức phí bảo hiểm cao nhất tại tỉnh bang chỉ vì mã bưu 
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chính của họ. Hội Đồng Thành Phố Brampton một lần nữa kêu gọi chính quyền tỉnh bang xem xét và 
sửa đổi mức phí bảo hiểm ô tô tại Ontario để chúng ta có được #FairDealForBrampton và đời sống 
của các lái xe tại thành phố của chúng tôi trở nên phải chăng hơn.” 

- Gurpreet Dhillon, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 9 & 10, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca 
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