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Vidējā izmaksātā atlīdzība par ceļu satiksmes negadījumu
sasniegusi 740 latus
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem,
šogad pirmajā kvartālā par notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem apdrošinātāji
neto atlīdzībās izmaksājuši 8,3 miljonus latus. Savukārt nopelnītās prēmijas veido 11,7
miljonus latu.
Vidējās atlīdzības izmaksas lielums par apdrošināšanas gadījumu pieaudzis par
35% un no 548,8 latiem pērn pirmajos trīs mēnešos šogad sasniedzis jau 740 latus.
Juris Stengrevics, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes
priekšsēdētājs: „Iepriekšējos gados ļoti straujais izmaksāto atlīdzību apjoma pieaugums, kas
bija lielāks nekā nopelnītās prēmijas, bija iemesls, kāpēc OCTA jomā apdrošinātāji cieta
prāvus zaudējumus. Šī ir pirmā reize pēdējo gadu laikā, kad prēmiju pieaugums ir straujāks
par izmaksāto neto atlīdzību pieaugumu, kas liek cerēt, ka apdrošinātājiem izdosies
samazināt zaudējumus. Šogad trijos mēnešos tie veido 197,6 tūkstošus latu. Tai pat laikā
inflācijas rādītāji turpina būt nepielūdzami augsti – tā dēļ sadārdzinās ārstēšanās izdevumi,
transportlīdzekļu remonti, kā rezultātā pieaug atlīdzību izmaksas. Šī iemesla dēļ šobrīd ir
grūti prognozēt, kā tas ietekmēs OCTA apdrošināšanas finansiālos rezultātus gada
šķērsgriezumā.”
Vislielāko daļu no kopējās zaudējumu atlīdzību summas veido transportlīdzekļiem
nodarītie bojājumi un bojāeja - kopā 93%. Tad seko mantas bojājumi un ārstēšanās izdevumi.
Visvairāk negadījumu reģistrēti Rīgā
Šī gada trīs mēnešos apdrošināšanas sabiedrībās reģistrēti 10 008 gadījumu, no
kuriem 9 501 ir notikuši Latvijā, bet 507 ārvalstīs. 60% no valstī reģistrētajiem negadījumiem
notikuši Rīgā. Savukārt Latvijā reģistrēti transportlīdzekļi visvairāk ceļu satiksmes
negadījumus izraisījuši Vācijā (104 negadījumi), Polijā (88), Lietuvā (75) un Igaunijā (38).
Šī gada 31.martā apdrošināti bija 691 tūkst. transportlīdzekļu, no kuriem 537,4 tūkst.
bija vieglās automašīnas, 65,8 tūkst. kravas automobiļi, 2,8 tūkst. motociklu un pārējie –
autobusi, tramvaji, trolejbusi, traktori, automobiļu un traktoru piekabes. Saglabājas tendence,
ka apdrošināto transportlīdzekļu ir vairāk nekā to transportlīdzekļu, kuriem veikta ikgadējā
tehniskā apskate.
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