Informācija medijiem
2006.gada 21.aprīlī

OCTA atlīdzības pērn noteiktas par vairāk nekā 15
miljoniem latu
Pēc Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotajiem
datiem pērn apdrošināšanas sabiedrības OCTA atlīdzībās aprēķinājušas15,4 milj. latu,
kas ir par 3,6% jeb 530,4 tūkst. latiem vairāk nekā 2004 gadā. Savukārt pērn
apdrošinātāji izsnieguši ap 1,2 milj. OCTA polises par 28,77 milj. latu, kas ir par 2,4%
jeb 688,7 tūkst. latiem vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: „Pērnā gada rezultāti rāda, ka
OCTA tirgus attīstās un tā attīstība noris veiksmīgi. Tomēr saglabājas jau 2004.gadā
iezīmējusies tendence, ka izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības turpina pieaugt straujāk nekā
saņemtās apdrošināšanas prēmijas. Turklāt atlīdzību apjoms turpina palielināties,
neskatoties, ka valstī samazinājies ceļu satiksmes negadījumu skaits. Lielā mērā to veicinājusi
inflācija valstī, kas sekmējusi servisa un rezervju daļu izmaksu paaugstināšanos, sabiedrības
informētība par iespējām saņemt atlīdzības, kā arī neapdrošināto transportlīdzekļu, kas
piedalās ceļu satiksmē, skaita samazināšanās.
Savukārt pērn izsniegto OCTA polišu skaita pieaugumu var skaidrot ar to, ka ik gadu
palielinās reģistrēto automašīnu skaits.”
OCTA atlīdzības
Pērn vidējais atlīdzības lielums OCTA apdrošināšanā uz vienu apdrošināšanas
gadījumu bija 437 lati. Visvairāk atlīdzības veiktas par ceļu satiksmes negadījumiem, kas
notikuši Rīgā un Rīgas rajonā. Savukārt skaitliski vismazāk – par Valkas un Balvu rajonos
notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem.
Juris Stengrevics: „Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, turpina pieaugt izmaksāto
atlīdzību skaits un apjoms. Neskatoties uz ceļu satiksmes negadījumu skaita samazināšanos
pērn valstī, par 8,5% pieaudzis kopējais OCTA atlīdzību skaits. Palielinājies arī atlīdzību
skaits personām, kas pērn sastādīja 1632 gadījumus, no kopējā atlīdzību skaita veidojot 5.4
%. Prognozēju, ka nākotnē vēl pieaugs apdrošināšanas atlīdzību apjoms un tas saglabās
iepriekšējo gadu tendenci 3-5% gadā.”
Apjoma ziņā visvairāk OCTA atlīdzības pērn izmaksājusi AAS „BTA”- 27,3%.
Vadoties pēc procentuālā sadalījuma, seko: AAS „Balva” - 14,6 % , AAS „Balta”– 14,2% ,
„Parekss AK” – 13,2%, „Baltikums” – 12,4%, „Ergo Latvija” – 12,0%, AAS „IF Latvia” –
4,1%. Vēl izmaksāto atlīdzību bilanci veido kopapdrošināšana, no kuras pērn izmaksāti 2,2%.
Gandrīz ¾ atlīdzības izmaksātas par vieglo automašīnu nodarītajiem zaudējumiem
ceļu satiksmes negadījumos. 23,3% atlīdzību gadījumu pamatā bija kravas automobiļu
nodarītie zaudējumi. Par autobusu nodarīto zaudējumu atlīdzību izmaksāto apdrošināšanas
atlīdzību summa sastāda vien 2,4% no kopējo atlīdzību apjoma.
No ārvalstīs notikušiem ceļu satiksmes negadījumiem pērn apdrošinātāji visvairāk
izmaksājuši atlīdzības par avārijām, kas notikušas Vācijā un Polijā.
OCTA noslēgtās polises
Pērn vispieprasītākās bijušas OCTA polises uz trīs mēnešiem (573 tūkst.) vai arī uz
gadu (350 tūkst.). Pēc transportlīdzekļu veidiem visvairāk polises izsniegtas vieglajām
automašīnām (1,002 milj.) un kravas automašīnām (105,6 tūkst.).
Pēc parakstītajām prēmijām naudas izteiksmē pērn „BTA” veido lielāko īpatsvaru26%. Tālāk seko „Balta”- 17%, „Baltikums”- 16%, „Parekss AK”- 14%, „Ergo Latvija” un
„Balva” - 12% un „IF Latvia” - 3%.

Pēc apjoma visvairāk OCTA polises iegādātas Rīgā (17,7 milj.latu), Rīgas rajonā
(550 tūkst. latu), Liepājā (538 tūkst. latu), Jelgavā (517 tūkst. latu) un Daugavpilī (504 tūkst.
latu).
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