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Ceļu satiksmes negadījumu skaita samazinājuma dēļ par trešdaļu
samazinājies arī apdrošināšanas gadījumu skaits
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem, šogad pirmajā ceturksnī
apdrošināšanas sabiedrībās reģistrēti 8019 OCTA apdrošināšanas gadījumi, kas ir par 30% jeb 3506
gadījumiem mazāk nekā pērn tādā pašā laika posmā.
Samazinoties apdrošināšanas gadījumu skaitam, salīdzinājumā ar pērnā gada pirmajiem trim
mēnešiem šogad par 0,5% samazinājušās arī ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem izmaksājamo neto
atlīdzību summas, veidojot 8,277 miljonus latu. Savukārt nopelnītās prēmijas veido 15,089 miljonus latu, kas ir
par 28% vairāk nekā pērn.
Baiba Gribuste, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) valdes priekšsēdētāja vietniece:
„Sarūkot negadījumu skaitam, samazinājies arī apdrošināšanas sabiedrībās pieteikto apdrošināšanas gadījumu skaits.
Tā rezultātā apdrošinātājiem šogad pirmajā ceturksnī nepieauga izmaksāto atlīdzību apjomi, bet saglabājās faktiski
iepriekšējā gada līmenī. Ņemot vērā ekonomisko lejupslīdi valstī, arvien vairāk iezīmēsies tendence, ka cilvēki mazāk
ikdienā izmantos savu personīgo transportu. Līdz ar to arī turpmākos mēnešus negadījumu īpatsvars visticamāk būs
mazāks nekā pērn.”
Vidējās atlīdzības izmaksas lielums par apdrošināšanas gadījumu pieaudzis par 4% un šī gada 1 ceturksnī
sasniedzis jau 775 latus. Tas visticamāk skaidrojams ar to, ka šogad pirmajos mēnešos tika pieņemti vēl lēmumi arī
par iepriekšējo gadu ceļu satiksmes negadījumos nodarītajiem zaudējumiem, kad inflācija bija sasniegusi savu
augstāko punktu pēdējo gadu laikā un cenas auto remontam bija ļoti augstas.
Joprojām lielākā atlīdzību daļa tiek izmaksāta par mantai nodarītajiem zaudējumiem, piemēram, 9/10 no
kopējās atlīdzību summas veido kompensācijas cietušajiem par transportlīdzekļu bojājumiem un bojāeju.
Savukārt valstij (VOAVA un VSAA) par ceļu satiksmes negadījumos cietušo ārstēšanu, darba nespēju,
invaliditātes pensijām, u.tml. atlīdzināti gandrīz 200 tūkstoši latu.
OCTA apdrošināšanas nozarei stabili finanšu rādītāji
Pēdējo gadu laikā pirmo reizi apdrošinātājiem ir izdevies uzlabot finanšu rādītājus OCTA darbības jomā. Tas
savukārt sekmējis OCTA nozares darbības stabilizāciju, ko apliecina peļņas un zaudējuma aprēķina tehniskais
rezultāts: 2,1 miljoni latu.
B.Gribuste: „Šī brīža ekonomikas apstākļos ir ļoti svarīgi nodrošināt OCTA nozares stabilu darbību, lai
nodrošinātu zaudējumu atlīdzības ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem. Šobrīd darbības rādītāji apliecina
apdrošinātāju spēju to veikt, kas sniedz zināmu drošību ikvienam ceļu satiksmes dalībniekam.
Šī gada 1.aprīlī apdrošināti bija 664 tūkst. transportlīdzekļu. Saglabājas tendence, ka apdrošināto
transportlīdzekļu ir vairāk nekā to transportlīdzekļu, kuriem veikta ikgadējā tehniskā apskate.
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