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Apdrošinātāji piekritušo atlīdzību prasībās izmaksājuši par
gandrīz 40% vairāk nekā pērn
Pēc Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem
2006.gada pirmajā pusgadā apdrošināšanas sabiedrībām piekritušo atlīdzību
prasības sastāda 9,5 miljonus latu, kas ir par 39% vairāk nekā tādā pašā laika
periodā pērn. Savukārt šajā laika posmā OCTA polises izsniegtas 12,2 milj. latu
apmērā.
Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: „Arvien vēl turpinās iepriekšējos
gados novērotā tendence apdrošinātāju izmaksāto atlīdzību summām palielināties straujāk
par nopelnīto prēmiju apjomu. Salīdzinot šī pusgada datus ar iepriekšējā gada pirmajiem
sešiem mēnešiem, redzams, ka nopelnīto prēmiju apmērs ir palielinājies par 4%, tomēr
izmaksāto atlīdzību pieaugums bijis ievērojami lielāks – gandrīz 40%. Turklāt par 14%
palielinājies arī vidējās izmaksas lielums, sasniedzot 479,89 latus.
Izvērtējot pirmo pusgadu, var teikt, ka OCTA tirgus turpina pakāpeniski, bet stabili
attīstīties. Neskatoties uz pieaugošo inflāciju, apdrošinātāji spējuši samazināt savus
administratīvos izdevumus par vairāk nekā miljonu latu, uzlabojot polišu izplatīšanas tīkla
darbību, samazinot līdzekļus klientu piesaistei.
Tomēr apdrošinātāju sniegtie dati liecina, ka arī šogad OCTA apdrošināšanas nozare
strādā ar zaudējumiem. Kopš iestāšanās ES obligāta prasība apdrošinātājiem ir katras
polises pārapdrošināšana, kura no kopējā pārdoto OCTA polišu apjoma jau veido 12,03%..
Apdrošinātājiem jārēķinās arī ar lielākām izmaksām un lielāku vidējo atlīdzību, ko veicina
inflācija un pastāvošā tendence, ka arvien vairāk cilvēku izvēlas iegādāties jaunus spēkratus,
kuru remonts un rezerves daļu izmaksas ir ievērojami augstākas.”
Saskaņoto paziņojumu izmantošana ievērojami pieaugusi
2006.gada pirmajā pusgadā no visiem reģistrētajiem ceļu satiksmes negadījumiem
47% reģistrēti, aizpildot saskaņoto paziņojumu. Salīdzinot ar 2005.gada pirmā pusgada
rādītājiem, saskaņoto paziņojumu izmantošanas skaits pieaudzis 7,9 reizes.
Juris Stengrevics: „Transportlīdzekļu vadītāji arvien aktīvāk aizpilda saskaņotos
paziņojumus maznozīmīgos ceļu satiksmes negadījumos. Statistika liecina, ka jau kopš pērnā
gada rudens ceļu satiksmes negadījumi, kas noformēti uz saskaņoto paziņojumu pamata, ir
robežās no 44-50%. Tie ir ļoti atzīstami rezultāti, kas sasniegti īsā laika posmā. Faktiski
šobrīd saskaņoto paziņojumu skaits ir sasniedzis to līmeni, kad to īpatsvars kopējā
negadījumu bilancē vairs īpaši nevar palielināties.”
Saskaņoto paziņojumu izmantošana paredzēta tikai gadījumos, kad ceļu satiksmes
negadījumā iesaistīti divi transportlīdzekļi, nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās
personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem
aizliegts braukt.
Sūdzību skaits niecīgs
LTAB saņemto sūdzību skaitam ir tendence ar katru gadu samazināties. Šogad
iesniegtas 92 sūdzības, kas veido līdz šim zemāko īpatsvaru no visu apdrošināšanas gadījumu
skaita – vien 0,5%. No visām sūdzībām tikai 14 gadījumos atzīts, ka apdrošināšanas
sabiedrības lēmums bijis nepamatots.
Juris Stengrevics: „Vērtējot sūdzību skaitu pa gadiem ir redzams, ka sūdzību
īpatsvars, kuras izskatot atzīts, ka apdrošināšanas sabiedrības lēmums ir nepamatots, ir bijis
robežās no 0,2% līdz 0,4%. Tas ir niecīgs skaits no visiem apdrošināšanas gadījumiem, kas
liecina, ka kopumā situācija šai jomā ir vērtējama kā pozitīva.”
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