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Statistika liecina, ka kravas pārvadātāji ir vieni no bīstamākajiem
ceļu satiksmē
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem,
pērn divpadsmit mēnešos par kravas transportlīdzekļu izraisītajiem ceļu satiksmes
negadījumiem apdrošinātāji cietušajiem atlīdzinājuši zaudējumus 9,6 miljonu latu
apmērā, kas ir par 1,8 miljoniem latu jeb 23% vairāk nekā līdzīgā periodā iepriekšējā
gadā. Vidējā izmaksātā zaudējumu atlīdzība gada laikā pieaugusi par 202 latiem,
sasniedzot 1 096 latus, kas ir par 48,3% vairāk, nekā vieglajiem automobiļiem.
Salīdzinoši vidējā izmaksa par vieglo a/m izraisītajiem zaudējumiem ir 739 lati.
Ņemot vērā dažādus risku izvērtēšanas parametrus, kravas transportlīdzekļi
apdrošinātāju skatījumā ir vieni no bīstamākajiem ceļu satiksmē, jo to izraisīto
negadījumu radīto zaudējumu apjomi ir daudzreiz vērienīgāki nekā vieglo automašīnu.
LTAB statistikas dati liecina, ka kravas pārvadātāji gandrīz divreiz biežāk izraisa
negadījumus nekā vieglās automašīnas. Pērn divpadsmit mēnešos bija apdrošināti 61,3 tūkst.
kravas automašīnu, bet lēmumu skaits to radīto zaudējumu atlīdzībai sasniedza gandrīz 9
tūkstošus. Tātad vidēji viens lēmums uz 6-7 apdrošinātajiem transportlīdzekļiem. Savukārt no
534 tūkst. apdrošinātajiem vieglajiem automobiļiem šis rādītājs ir tikai 42 tūkstoši lēmumu,
kas ir vidēji viens lēmums zaudējumu kompensācijai uz 12 apdrošinātajiem
transportlīdzekļiem.
Juris Stengrevics, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes
priekšsēdētājs (LTAB): „Statistikas dati liecina paši par sevi. Diemžēl esam spiesti secināt,
ka kravas automašīnas ir vienas no bīstamākajām ceļu satiksmē, kuru izraisīto negadījumu
īpatsvars ir daudz augstāks nekā vieglajām automašīnām, turklāt arī izmaksāto atlīdzību
izmaksu īpatsvars proporcionāli ir daudz augstāks. Kravu pārvadītāju bīstamība ir viens no
galvenajiem kritērijiem, kas nosaka aprēķināto apdrošināšanas prēmiju. Tas arī ir iemesls,
kāpēc apdrošināšanas prēmijas kravas pārvadātājiem ir augstas, salīdzinot ar citiem
transportlīdzekļiem.”
Daudz biežāk negadījumu ar lieliem zaudējumiem
Pērn divpadsmit mēnešos apdrošinātāju lielāko zaudējumu topa trijniekā ir
izmaksātas atlīdzības par negadījumiem, ko izraisījuši kravas pārvadātāji ārvalstīs: Itālijā ar
kopējām zaudējumu atlīdzībām par 118 tūkst.latu un 92 tūkst.latu un Lielbritānijā par 76
tūkst.latu.
J. Stengrevics: „Pēc apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem var redzēt, ka kravas
pārvadātāji daudz biežāk izraisa negadījumus, kuru zaudējumi mērāmi kategorijā no
piecdesmit līdz pat simtiem tūkstošiem eiro. To var skaidrot ar diviem faktoriem. Pirmkārt,
kravas transportlīdzekļa (dēļ to gabarītiem un lielā svara kopā ar pārvadājamo kravu) ceļu
satiksmē izraisītā negadījuma radītie zaudējumi ir ievērojami lielāki, otrkārt, salīdzinoši
vairāk piedalās ceļu satiksmē ārzemēs, kur pēc statistikas datiem zaudējumu atlīdzība par
vienu negadījumu ir daudz augstāka nekā par Latvijā notikušu negadījumu.”
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