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Latvijas un Šveices garantijas fondi noslēdz savstarpējās atzīšanas
līgumu
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja (LTAB) valdes priekšsēdētājs
Juris Stengrevics un Šveices Nacionālā garantijas fonda vadītājs Martins Metzlers Rīgā
parakstīja līgumu par abu valstu Garantijas fondu savstarpējo atzīšanu.
Pateicoties šim līgumam, turpmāk Latvijas iedzīvotāji nokļūstot Šveicē varēs
saņemt Šveices likumā paredzētās zaudējumu atlīdzības par ceļu satiksmes
negadījumiem, par kuriem izmaksas cietušajiem tiek segtas no Garantijas fonda.
Piemēram, gadījumos, ja avāriju izraisījušajam transportlīdzeklim nav bijusi OCTA.
Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: ”Šveices Garantijas fonda vadītāja
vizītes mērķis bija noslēgt savstarpējo līgumu ar Garantijas fondu Latvijā par abu valstu
pilsoņu un pastāvīgo iedzīvotāju tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzības par ceļu satiksmes
negadījumiem, kas saskaņā ar likumdošanu tiek izmaksātas no tās valsts Garantijas fonda,
kur notika negadījums. Piemēram, ja Latvijas iedzīvotājs ir cietis ceļu satiksmes negadījumā
Šveicē, bet ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs nav apdrošinājis savu obligāto civiltiesisko
apdrošināšanu, tad cietušajam Latvijas iedzīvotājam ir tiesības prasīt un saņemt
kompensāciju no Šveices Nacionālā garantijas fonda.”
Līdz šim ceļu satiksmes negadījumos cietušo Latvijas iedzīvotāju iespējas saņemt
šajā valstī zaudējumu atlīdzības bija ierobežotas, jo Šveices likumdošana neparedzēja
atlīdzināt zaudējumus, kas būtu izmaksājami no valsts Garantijas fonda. Fonds iesaistījās
vienīgi, ja cietušais bija Šveices iedzīvotājs vai arī tādas valsts iedzīvotājs, ar kuru iepriekš
parakstīts sasvstarpējās sadarbības līgums. Noslēdzot savstarpējo Garantijas fondu vienošanos
turpmāk arī Latvijas iedzīvotāji saņems atlīdzības no Šveices Garantijas fonda.
Tieši tāpat Šveices iedzīvotāji, ciešot ceļu satiksmes negadījumos, saņem zaudējumu
atlīdzības, kuras saskaņā ar mūsu likumdošanu izmaksājamas no Garantijas fonda. Latvijā no
Garantijas fonda tiek izmaksātas atlīdzības cietušajiem par ceļu satiksmes negadījumos
nodarītajiem zaudējumiem, ja vainīgā transportlīdzekļa īpašnieks nav apdrošinājis savu
civiltiesisko atbildību. Gadījumos, kad zaudējumus nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis,
atlīdzība tiek izmaksāta tikai cietušajām personām, piemēram, traumas guvis gājējs,
riteņbraucējs vai automašīnas pasažieri. Garantijas fondu Latvijā administrē LTAB.
Analogus sadarbības līgumus Šveices Garantijas fonds noslēdzis arī ar Igaunijas un
Lietuvas Garantijas fondiem.
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