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Pirmā mēneša laikā jau noslēgtas 1310 OCTA e-polises
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem
pirmajā mēnesī (jūnijā) noslēgti 1310 standartlīgumi, izmantojot distances saziņas
līdzekļus, jeb tā dēvētās OCTA e-polises.
Jau informējām, ka no šī gada 1.jūnija tika atvieglota OCTA slēgšanas kārtība.
Turpmāk OCTA standartlīgumus var slēgt ne tikai klātienē pie apdrošinātāja, bet
derīgs ir standartlīgums, kas noslēgts ar distances saziņas līdzekļu, piemēram, interneta,
starpniecību.
No 2009.gada 1.janvāra vairs nebūs vienotas zaļās OCTA veidlapas
Saskaņā ar izmaiņām likumdošanā transportlīdzekļa vadītājam nav obligāta prasība
līdzi vadāt OCTA polisi, un speciālās apdrošināšanas uzlīmes nav nepieciešamas vispār. Jau
šobrīd daļa apdrošinātāju kā apliecinājumu OCTA esamībai izsniedz nevis ierastās zaļās
krāsas polises, bet gan izdrukas uz baltas vai citas krāsas apdrošinātāja veidlapas. Turklāt jau
no nākamā gada 1.janvāra standartlīguma vienotās zaļās veidlapas nebūs vairs vispār, bet to
vietā būs derīgs apdrošinātāju izsniegts dokuments, kas apliecina polises iegādi. Jāmin, ka
obligātā informācija un datu apjoms, kas jāiekļauj dokumentā, tiek noteikts centralizēti –
katra apdrošinātāja ziņā ir tikai dokumenta forma.
Pirmajā mēnesī 1310 OCTA e-polises
Juris Stengrevics, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes
priekšsēdētājs: „Jau jūnijā ar interneta starpniecību noslēgti 1310 standartlīgumi, kas
pirmajam mēnesim ir salīdzinoši labs rādītājs. Prognozēju, ka ar katru nākamo mēnesi to
cilvēku skaits, kas OCTA polises slēgs internetā, tikai pieaugs, jo šī slēgšanas kārtība ir
vienkārša, ērta un ātra. Arī agrāk internetā varēja iegādāties OCTA, bet bija nepieciešams
saņemt no apdrošinātāja OCTA polises zaļo veidlapu un speciālo uzlīmi, kas saskaņā ar
likumu bija jāvadā autovadītājam līdzi. Šobrīd, pateicoties jaunajai kārtībai, OCTA esamību
apliecina arī apdrošinātāja atsūtīts elektronisks apstiprinājums ar elektronisko parakstu –
līdz ar to apdrošināšana stājas spēkā jau uzreiz pēc šī apstiprinājuma no konkrētā
apdrošinātāja saņemšanas.”
Informācijai
Pērn pieņemtās izmaiņas likumdošanā paredz, ka no šī gada 1.jūnija visi noslēgto
OCTA standartlīgumu dati atradīsies centrālajā datubāzē (pārrauga un administrē LTAB), ko
izmantos arī Ceļu Policija, lai pārliecinātos par OCTA esamību konkrētajam
transportlīdzeklim. Kā obligāta prasība ir atcelta speciālās uzlīmes uz transportlīdzekļa
priekšējā loga (uzlīmes netiek izsniegtas).
Arī turpmāk OCTA varēs iegādāties divos veidos: klātienē pie apdrošinātāja un ar
distances saziņas līdzekļiem. Vienīgais ar distances saziņas līdzekļu (interneta) starpniecību
slēgts OCTA standartlīgums (e-polise) ir derīgs bez apdrošināšanas polises tradicionālajā
veidlapas formā. Tādā veidā transportlīdzekļu īpašniekiem tiek vienkāršota OCTA iegāde.
Slēdzot e-polisi, LTAB iesaka ņemt vērā vairākus padomus: no apdrošinātāja
saņemto apstiprinājumu ieteicams izdrukāt un saglabāt, apdrošināšanas līgumu datu esamību
centrālajā datu bāzē ikviens paša drošībai var pārbaudīt www.ltab.lv, bet dodoties ar
transportlīdzekli uz ārzemēm vienmēr līdzi ņemt OCTA polisi. Tas ir cilvēku drošībai un
sirdsmieram, jo iepriekš nevar paredzēt visas situācijas, kādās var nokļūt ārvalstīs, un kurā
brīdī ir nepieciešams uzrādīt polisi..
Iepriekš minētās izmaiņas attiecas tikai uz OCTA standartlīgumiem (nevis Zaļajām
kartēm un robežlīgumiem).
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