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Par 13% pieaug ar saskaņoto paziņojumu reģistrēto satiksmes
negadījumu skaits
Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) statistikas
datiem, šogad pirmajā pusgadā ar saskaņoto paziņojumu fiksēto ceļu satiksmes
negadījumu skaits ir palielinājies par 13%, salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem sešiem
mēnešiem.
2010.gada pirmajā pusgadā izmaksātās neto atlīdzību summas ceļu satiksmes
negadījumos cietušajiem sastādīja 13 miljonus latu, savukārt nopelnītās prēmijas – 19,3
miljonus latu.
Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: „Kaut arī šī gada pirmajā ceturksnī
OCTA nozare Latvijā darbojās ar 547 tūkstošiem latu lieliem zaudējumiem, tomēr apkopotie
pirmā pusgada dati OCTA nozarē kopumā uzrāda stabilitāti, jo pirmā pusgada rezultāts ir
pozitīvs - ieņēmumi pārsniedz izdevumu daļu par 403 tūkstošiem latu. Pirmā pusgada OCTA
nozares darbības stabilitāte var kalpot par pamatu arī visa 2010.gada rādītajiem kopumā,
apdrošinātājiem panākot apdrošināšanas prēmiju sabalansētību ar gaidāmajiem izdevumiem.
Tomēr jāņem vērā, ka šajos datos ne visas apdrošināšanas kompānijas ir norādījušas savas
darbības rezultātus tikai Latvijas tirgū. Tie ir kopējie darbības rezultāti, kuros ietverta arī
atsevišķu kompāniju darbība ārvalstīs.”
Aizvien vairāk autovadītāju izmanto saskaņoto paziņojumu
Kopumā, šī gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar 2009.gada pirmo pusgadu, par
13% ir pieaudzis ar saskaņoto paziņojumu fiksēto ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros
transportlīdzekļi guvuši nelielus bojājumus. Lielā mērā tas skaidrojams ar ceļu satiksmes
negadījumu strauju kopējā skaita palielināšanos 2010.gada pirmajā ceturksnī, kas galvenokārt
bija saistāms ar sezonālajiem laika apstākļiem, t.i. ilgstošo snigšanu. Pēc CSDD datiem
pirmajā pusgadā reģistrēti 18,8 tūkst. negadījumu, kas ir par 7% vairāk nekā 2009.gada
pirmajā pusgadā. Kopumā šī gada pirmajos sešos mēnešos ar saskaņoto paziņojumu ir tikuši
fiksēti vairāk nekā 60% no visiem ceļu satiksmes negadījumiem, kas kopumā ir par 6
procentpunktiem vairāk nekā pērn.
J.Stengrevics: „Saskaņotā paziņojuma īpatsvara pieaugums norāda uz to, ka
samazinājušies negadījumi ar smagām sekām, kā arī autovadītāji vairāk apzinās saskaņotā
paziņojuma priekšrocības un to pielieto negadījuma fiksēšanai atbilstošos apstākļos.”
Autovadītājiem jāatceras, ka saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt tikai ceļu
satiksmes negadījumos, kad nav cietuši cilvēki un trešo personu manta, negadījumā iesaistītie
transportlīdzekļi nav guvuši bojājumus, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt un abiem
autovadītājiem nav būtisku domstarpību par negadījuma apstākļiem. Citos gadījumos
autovadītājiem ir jāizsauc Ceļu policija.
Vidējās atlīdzības lielums turpina samazināties
Salīdzinājumā ar pērnā gada sešiem mēnešiem šogad par 18,9% samazinājušās ceļu
satiksmes negadījumos cietušajiem izmaksājamo neto atlīdzību summas, veidojot 13 miljonus
latu. Apdrošināšanas līgumu skaita un OCTA cenu samazinājums ietekmējis arī nopelnīto
prēmiju apjomu – 19,3 miljoni lati, kas ir par 32,6% mazāk nekā pērn tādā pašā laika posmā.
Vidējās atlīdzību izmaksu lielums par apdrošināšanas gadījumu šogad pirmajā
pusgadā turpināja kristies un sastādīja 691 latus, kas ir par 17,1% mazāk nekā pērn tādā pašā
laika posmā. Šo kritumu sekmējusi konkurences saasināšanās starp remontdarbu veicējiem,

kā rezultātā samazinājušies auto servisu pakalpojumu izcenojumi. Jāmin, ka 81,6% no visas
atlīdzību summas veido transportlīdzekļu bojājumu atlīdzības.
Par LTAB
LTAB nodrošina ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu
aizsardzību, veicina OCTA sistēmas stabilitāti un attīstību, kā arī saskaņā ar likumdošanu
nodrošina izmaksas no OCTA garantijas fonda. LTAB ir Zaļās kartes Biroju Padomes biedrs
un pilda Latvijas Zaļās kartes biroja funkcijas.
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