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บริษัทประกนัภยัรถยนต์  
เบีย้ประกนัขึน้อยูก่บัประวติัความคุม้ครองประกนัภัยของผูข้บัขี่  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

33
 การสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 

 ข้อโต้แย้งการสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 

ชาวแคลิฟอร์เนียวัยท�างานประสบความยุ่งยากพอแล้วในทุกวันนี้ 
เราไม่ควรจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์สูงขึ้นอีกเพราะอีกหนึ่งวิธี
พลิกแพลงในอุตสาหกรรมประกันภัย

ข้อเสนอที่ 33 ได้รับทุนสนับสนุนร้อยละ 99 จากมหาเศรษฐีใน
อุตสาหกรรมประกันภัยรายหนึ่งที่กล่าวว่าเขาต้องการประหยัดเงินให้
กับผู้ขับขี่ในการท�าประกันภัยรถยนต์

ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กัน ที่ผู้บริหารบริษัทประกันภัยเจ้าหนึ่งจ่ายเงิน
ไป $8 ล้าน ในการลงคะแนนเสียงร่างกฎหมายเพื่อจะประหยัดเงินให้
กับคุณ?

ข้อเสนอที่ 33 จะขึ้นอัตราเบี้ยประกันให้กับผู้ขับขี่ที่มีสถิติการขับรถ
เยี่ยม ร่างกฎหมายนี้ลงโทษคนที่หยุดขับรถด้วยเหตุอันสมควร—เช่น 
เข้าเรียนในวิทยาลัย เพิ่งคืนสภาพจากการบาดเจ็บสาหัส หรือใช้
บริการขนส่งมวลชน—อย่างไม่เป็นธรรมเมื่อพวกเขากลับมาใช้บริการ
ประกันภัย

กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียป้องกันการเรียกเก็บโดยบริษัทประกัน
ภัยรถยนต์มากขึ้นจากผู้คนด้วยเหตุผลง่ายๆ ว่าพวกเขาไม่เคยขับรถ
มาก่อน หรือ พวกเขาจนเกินกว่าจะมีรถขับในช่วงที่ผ่านมา ข้อเสนอ
ที่ 33 จะยอมให้บริษ�ทประกันภัยเริ่มเก็บเงินเพิ่มนับล้านๆ จากชาว
แคลิฟอร์เนีย

ผู้ลงคะแนนได้ปฏิเสธร่างกฎหมายไปแล้วในปี 2010 เมื่อบริษัท
ประกันภัยของมหาเศรษฐีใช้เงินไป $16 ล้านเพื่อผลักดันให้ผ่านร่าง
กฎหมายคล้ายๆ กัน ตอนนี้เขาท�าแบบเดิมอีก

ประชาชนทีใ่ช้บรกิารขนส่งมวลชนไปท�างานไม่ควรต้องจ่ายเบีย้
ประกนัภยัรถยนต์เพิม่ขึน้เมือ่พวกเขาต้องการกลบัมาขบัรถอกี

ชาวแคลิฟอร์เนียที่ตกงานไม่ควรต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์เพิ่ม
ขึ้นเมื่อพวกเขาได้งานใหม่และกลับมาขับรถอีก

ประชาชนที่หยุดท�าประกันรถไปเพราะป่วยหนักไม่ควรต้องจ่ายเบี้ย
ประกันเพิ่มเมื่อพวกเขาหายป่วยและกลับมาขับรถอีก

ข้อเสนอที่ 33 จะขึ้นอัตราการท�าประกันภัยรถยนต์ บอกมหาเศรษฐี
บริษัทประกันภัยคนนี้ด้วยว่า มันไม่ถูกต้องที่จะยกเลิกกฎประกันภัย
รถยนต์

ลงคะแนน ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33 

DeANN McEWEN, พยาบาลวิชาชีพ นายกสมาคม
สมาคมพยาบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
RICHARD HOLOBER, กรรมการบริหาร
สมาพันธ์ผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
JAMIE COURT, ประธาน
องค์กรเฝ้าระวังของผู้บริโภค (Consumer Watchdog)

ผู้บริโภคชาวแคลิฟอร์เนียสมควรได้รับรางวัลในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการซื้อประกันภัยรถยนต์ ข้อเสนอที่ 33 ให้ท่านเลือกซื้อ
ส่วนลดด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่า

กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนียก�าหนดให้ผู้ขับขี่ทุกรายซื้อประกันภัย
รถยนต์ ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ขับขี่รัฐแคลิฟอร์เนียปฏิบัติตาม
กฎหมายและซื้อประกัน หากท่านปฏิบัติตามกฎและมีความคุ้มครอง
ประกันรถยนต์ต่อเนื่อง ปัจจุบันท่านก็เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดแต่
เฉพาะในกรณีที่ท่านท�าประกันกับบริษัทประกันเจ้าเดิม

กฎหมายปัจจุบันลงโทษท่านหากว่าท่านมองหาประกันที่ดีกว่า หรือ
พยายามหาประกันที่มีเงื่อนไขที่ดีกว่า โดยการเอาส่วนลดการคุ้มครอง
ต่อเนื่องไปจากท่าน

ข้อเสนอที่ 33 แก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้อง และเสนอส่วนลดให้แก่ผู้
บริโภคที่รักษาการท�าประกันภัยรถยนต์กับบริษัทใดก็ตาม ข้อเสนอที่ 
33 ยอมให้ท่านเลือกซื้อส่วนลดด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่า

ผู้น�าของทั้งสองพรรค, เดโมแครต และรีพับลิกัน, ทหารผ่านศึก
สงครามนอกประเทศ (VFW), สมาคมทหารที่ถูกเกณฑ์ร่วมรบ (GI) 
แห่งแคลิฟอร์เนีย, พนักงานดับเพลิง, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้
บริโภครายบุคคล และหอการค้า ร่วมสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 ลง
คะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 33 ซึ่งให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

รางวัลที่ท่านได้รับส�าหรับการมีความรับผิดชอบและการปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นของท่านภายใต้ข้อเสนอที่ 33 แม้ว่าท่านจะใช้สิทธิ์ย้าย
ไปท�าประกันกับบริษัทอื่น นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมบริษัทประกันภัยบาง
รายชอบข้อเสนอที่ 33 ในขณะที่รายอื่นไม่ชอบ ร่างกฎหมายนี้สร้าง
การแข่งขัน ตัวแทนประกันใกล้บ้านท่านสนับสนุนข้อเสนอที่ 33 เพราะ
เป็นการบังคับให้บริษัทประกันแข่งขันกันเพื่อให้ได้ธุรกิจจากท่าน

เราสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อเสนอที ่33 ซึ่งไม่ซับซ้อน และสมเหตุ
สมผล

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 33 เพราะท่านควรได้รับส่วนลดที่ท่าน
สมควรได้รับ โดยไม่ค�านึงถึงว่าท่านจะเลือกบริษัทประกันภัยรายใด

ข้อเสนอที่ 33 ยังสนับสนุนให้ผู้ไม่มีประกันท�าประกันด้วย เพราะข้อ
เสนอที่ 33 ท�าให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะได้รับส่วนลดความคุ้มครองต่อ
เนื่อง ท่านได้ส่วนลดของทุกปีเต็มที่ท่านท�าประกัน ยิ่งท�าประกันนาน 
ส่วนลดยิ่งมากขึ้น นี่ยังเป็นการกระตุ้นผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ท�าประกันให้ท�า
ประกันและท�าให้ท้องถนนของเราปลอดภัยขึ้น

ข้อเสนอที่ 33 จัดให้มีความคุ้มครองอื่นด้วย:
• หากท่านเข้าประจ�าการในกองทัพ ข้อเสนอที่ 33 ระบุว่าท่านจะ

ไม่เสียโอกาสได้รับส่วนลด นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมครอบครัวทหาร
ในกองทัพ น�าโดยสมาคมทหารที่ถูกเกณฑ์ร่วมรบ (GI) แห่ง
แคลิฟอร์เนีย และทหารผ่านศึกสงครามนอกประเทศ (VFW) 
ตอบรับ ข้อเสนอที่ 33

• หากท่านถูกเลิกจ้างงานหรือพักงาน ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้ท่าน
รักษาสถานะการเป็นผู้ขับขี่ที่ได้รับการคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง 
18 เดือน 

• ภายใต้ข้อเสนอที่ 33 ผู้ขับขี่ตามกฎหมายที่เป็นเด็กได้รับส่วนลด
ไม่ว่าจะอยู่กับผู้ปกครองหรืออยู่โรงเรียนห่างออกไป

• ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้ท่านพลาดการช�าระเบี้ยได้ 90 วันไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ และยังคงมีสิทธิได้รับส่วนลด

ข้อเสนอที่ 33 จะมีผลต่อการแข่งขันที่มากขึ้นระหว่างบริษัทประกัน
และอัตราค่าเบี้ยประกันที่ดีกว่าเพราะท่านสามารถเปรียบเทียบราคา
เลือกซื้อประกันได้โดยไม่เสียสิทธิ์ส่วนลด

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านจะต้องมีประกันส�าหรับรถยนต์ของท่าน ท่าน
สมควรได้รับรางวัลตอบแทนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ลงคะแนน 
รับ ในข้อเสนอที่ 33

ROBERT T. WOLF, ประธาน
CDF Firefighters (กรมป้องกันอัคคีภัยรัฐแคลิฟอร์เนีย)
ESTERCITA ALDINGER
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
DEAN LEE
ทหารผ่านศึกสงครามนอกประเทศ (VFW)
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 การคัดค้านข้อเสนอที่ 33 

 ข้อโต้แย้งการคัดค้านข้อเสนอที่ 33 

บริษัทประกนัภยัรถยนต์  
เบีย้ประกนัขึน้อยูก่บัประวติัความคุม้ครองประกนัภยัของผูข้บัขี่  
แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย

ข้อเสนอที ่

33
หน่วยงานคุม้ครองผูบ้รโิภคเหน็ว่า: ไม่รบั ในข้อเสนอที ่33  

— เป็นเล่ห์ลวงทีม่เีงือ่นง�าของบรษิทัประกนัอกีประการหนึง่ทีจ่ะเพิม่
อตัราเบีย้ประกนัรถยนต์จากผูข้บัขีท่ีม่คีวามรบัผดิชอบหลายล้านคนในรฐั
แคลฟิอร์เนยี

บรษิทัประกนัภยัเมอร์ควิรใีช้เงนิไป $16 ล้านในร่างกฎหมายที่
คล้ายๆ กนัในปี 2010 ชาวแคลฟิอร์เนยีปฏเิสธร่างดงักล่าว

ตอนนีพ้วกเขาท�าเรือ่งเดมิอกีแล้ว George Joseph มหาเศรษฐ ีประธาน
บรษิทัประกันภยัเมอร์ควิร ีจ่ายไปแล้ว $8 ล้าน เพือ่ให้ทนุสนบัสนนุข้อ
เสนอที ่33 ครัง้สดุท้ายนัน้เกดิข้ึนเมือ่ไหร่ ทีม่หาเศรษฐเีจ้าของบรษิทั
ประกันภยั จ่ายเงนิจ�านวนมหาศาลเพือ่ช่วยท่านประหยดัเงนิ 

ข้อเสนอที ่33 ลงโทษใครกต็ามทีห่ยดุขบัรถไปด้วยเหตอัุนควรและ
บดันีต้้องการท�าประกนัรถยนต์เพือ่จะกลบัไปขบัรถอกีครัง้ อย่างไม่เป็น
ธรรม ตามข้อสรปุเป็นทางการของอยัการสงูสดุ ข้อเสนอที ่33 “จะยอม
ให้บรษิทัประกนัขึน้ค่าใช้จ่ายประกนัภยั”—แม้กบัผูข้บัขีท่ีม่สีถิตกิารขับ
รถยอดเยีย่ม

ข้อเสนอที ่33 ใช้ถ้อยค�าอย่างฉลาดทีเ่ป็นการพดูอย่างหน่ึงและ
กระท�าอกีอย่างหนึง่ ระวงั: กรมการประกนัภยัรฐัแคลฟิอร์เนียกล่าวว่า 
แผน “ส่วนลดความคุม้ครองต่อเนือ่ง” “จะมผีลต่อการเรยีกเก็บเพ่ิม” 
ส�าหรบัผูข้บัชาวแคลฟิอร์เนยีจ�านวนมาก นีเ่ป็นเหตผุลว่าท�าไมสหภาพ
ผู้บรโิภค แผนกนโยบายและสนบัสนนุสมาคมผูบ้รโิภค ต่อต้าน ข้อ
เสนอที ่33

ข้อเสนอที ่33 เพิม่อตัราเบีย้ประกนัภยัแก่นกัศกึษาทีจ่บวทิยาลยัและ
ตอนนีต้้องใช้รถเพือ่ขบัไปท�างานใหม่

ข้อเสนอที่ 33 เพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยแก่ประชาชนที่ความคุ้มครอง
ต่อเนื่องหยุดไปเนื่องจากพักฟื้นจากการป่วยหนักหรือการบาดเจ็บที่
ท�าให้ไม่ได้ขับรถ

ข้อเสนอที ่33 ยกเลกิกฎของอตุสาหกรรมประกนัภยั ท�าให้บรษิทั
ประกนัขนาดใหญ่รบัผดิชอบน้อยลง—นัน่คอืเหตผุลทีร่่างกฎหมายนี้
ได้รบัทนุสนบัสนนุถงึร้อยละ 99 โดยมหาเศรษฐเีจ้าของบรษิทัประกนั 
ซึง่บรษิทัประกนัภยัเมอร์ควิรขีองเขา มสีถติว่ิาเรยีกเกบ็เบีย้ทีส่งูเกนิไป
จากผูบ้รโิภค กรมการประกนัภยัแคลฟิอร์เนยีกล่าวว่า เมอร์ควิร ีม ี“ชือ่
เล่ืองลอืพอสมควรในด้านการปฏบิตัไิม่ดต่ีอลกูค้าของบรษิทั และการมี
เจตนาฝ่าฝืนกฎหมายด้วยอาการยะโสและไม่แยแส” ไม่รบั ในข้อเสนอ
ที ่33: เพราะ เป็นการลงโทษผูข้บัขีท่ีม่คีวามรบัผดิชอบซึง่ไม่มคีวาม
จ�าเป็นต้องมปีระกนัภยัรถยนต์ในช่วงทีผ่่านมา

ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้บริษัทประกันเรียกค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงขึ้น
อย่างมากจากลูกค้าที่มีสถิติการขับรถเยี่ยม เพียงเพราะผู้ขับขี่เหล่า
นั้นไม่ได้ซื้อประกันรถยนต์ในบางช่วงระหว่างห้าปีก่อน ผู้ขับขี่ต้องจ่าย
เพิ่มส�าหรับการลงโทษที่ไม่ยุติธรรมนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีรถหรือไม่
ได้ต้องการประกันในขณะนั้นไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33: เพราะสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ครอบครัวชนชั้นกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ในรัฐต่างๆ ซึ่งการเรียกเก็บเพิ่มตามข้อเสนอที่ 33 ถูกกฎหมาย ผลก็
คือค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น: 

• พลเมืองรัฐเท็กซัสจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61
• พลเมืองรัฐเนวาดาจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 79
• พลเมืองรัฐฟลอริด้าจ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 103

ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33: จะท�าให้มีจ�านวนผู้ขับขี่ที่ไม่ท�าประกันมากขึ้น 
เป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับเราทั้งหมดมากขึ้น 

ตามค�ากล่าวของกรมการประกนัภยัรฐัแคลฟิอร์เนยี การลงโทษ
ทางการเงนิทีบ่รษิทัประกนัภยัต้องการก�าหนด เป็น “การท�าให้ 
[ประชาชน] หมดก�าลงัใจทีจ่ะซือ้ประกนั และอาจเพิม่จ�านวนของผู้
ขบัขีท่ีไ่ม่ท�าประกนัและท้ายสดุผลกัค่าใช้จ่ายความคุม้ครองของผูข้บัขี่
ทีไ่ม่มปีระกนัไปอยูท่ีท่กุคนทีท่�าประกนั”

การมผีูข้บัขีท่ีไ่ม่ท�าประกนัมากขึน้ สร้างปัญหาให้แก่ผูเ้สยีภาษแีละรฐั  
ไม่รบั ในข้อเสนอที ่33: ชาวแคลฟิอร์เนยีปฎเิสธร่างทีเ่กอืบจะเหมอืน
กนันีม้าแล้วในปี 2010 มาท�าให้เรือ่งนีช้ดัเจนต่อกลุม่ผลประโยชน์พเิศษ
เหล่านีว่้า ไม่ คอื ไม่ 

อย่าให้อ�านาจบริษัทประกันมากขึ้นในการขึ้นอัตราค่าเบี้ยประกัน
ของเรา ลงคะแนน  
ไม่รับ ในข้อเสนอที่ 33 มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง อ่านรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่ http://www.StopTheSurcharge.org

 
HARVEY ROSENFIELD, ผู้ก่อตั้ง
องค์กรเฝ้าระวังของผู้บริโภค (Consumer Watchdog)
ELISA ODABASHIAN, กรรมการ 
West Coast Office and State Campaigns, Consumers Union 
(สหภาพเพื่อผู้บริโภค), แผนกนโยบายและการพิทักษ์ผล
ประโยชน์ของฝ่ายรายงานผู้บริโภค
NAN BRASMER, ประธาน 
สหพันธ์ชาวอเมริกันเกษียณแห่งแคลิฟอร์เนีย

ชาวแคลิฟอร์เนียที่มีประกันภัยรถยนต์ได้รับส่วนลดส�าหรับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย—แต่ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน หากท่านเปลี่ยน
บริษัท ท่านจะสูญเสียสิทธิ์การรับส่วนลด

ข้อเสนอที ่33 แก้ปัญหานีโ้ดยยอมให้ท่านมีสทิธิใ์นผลตอบแทนและ
สามารถเลอืกซือ้หาเงือ่นไขทีด่กีว่าจากบรษิทัอืน่ได้

ฝ่ายผู้คัดค้านใช้กลยุทธ์ที่น่ากลัวและน่าเกลียด ใช่ ผู้สนับสนุนข้อ
เสนอที่ 33 และทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 George Joseph สร้าง
บริษัทที่ประสบความส�าเร็จโดยการให้บริการแก่ลูกค้าและอัตราเบี้ย
ประกันที่ต�า่จึงได้รับการสนับสนุนจากชาวแคลิฟอร์เนีย 

อ่านข้อเสนอที่ 33 เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง
นักดบัเพลงิ และสมาคมเจ้าหน้าทีต่�ารวจทางหลวงแคลฟิอร์เนยี

สนบัสนนุข้อเสนอที ่33 เพราะพวกเขาต้องการให้ทกุคนท�าประกนัภยั
และเป็นโอกาสส�าหรบัชาวแคลฟิอร์เนยีแล้วทีจ่ะเลอืกท�าประกนัด้วย
เงือ่นไขการท�าประกนัภยัรถยนต์ทีด่กีว่า

สถาบัน Greenlining —กลุ่มผู้บริโภคที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับความไม่
เป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ—สนับสนุนข้อเสนอที่ 33 เพราะปกป้องผู้
บริโภคและยอมให้มีส่วนลด กับทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

• ข้อเสนอที่ 33 ยอมให้ผู้ขับขี่ทุกรายเปลี่ยนบริษัทประกันได้และ
ยังคงได้รับส่วนลดความคุ้มครองต่อเนื่อง

• ข้อเสนอที่ 33 ให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ขับขี่ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
และรักษาการท�าประกันภัยรถยนต์กับบริษัทใดๆ ที่ท่านเลือก

• ข้อเสนอที่ 33 ท�าให้การย้ายบริษัทประกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น, 
ท�าให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นและน�ามาซึ่งอัตราที่ต�า่ลง

• ข้อเสนอที่ 33 ปกป้องผู้บริโภคและให้ส่วนลดความคุ้มครองต่อ
เนื่องแก่ทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

• ข้อเสนอที่ 33 ปกป้องครอบครัวทหาร ผู้บริโภคที่ถูกเลิกจ้างหรือ
พักงาน ผู้ขับขี่ที่เป็นนักเรียน และให้การจูงใจแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่มี
ประกันคุ้มครองให้ท�าประกัน

กลุ่มทหารผ่านศึกซึ่งประกอบด้วย ทหารผ่านศึกสงครามนอก
ประเทศ (VFW) และสมาคมทหารที่ถูกเกณฑ์ร่วมรบ (GI) สนับสนุน
ข้อเสนอที่ 33

ลงคะแนน รับ ในข้อเสนอที่ 33

ROBERT T. WOLF, ประธาน
CDF Firefighters (กรมป้องกันอัคคีภัยรัฐแคลิฟอร์เนีย)
JULIAN CANETE, ประธาน
หอการค้าฮิสแพนิคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
SAMUEL KANG, ที่ปรึกษาทั่วไป
สถาบัน Greenlining
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