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5 gadu laikā par CSNg, kurus iztaisījuši transportlīdzekļi bez OCTA, izmaksāti vairāk nekā 7 milj. Ls
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) laika posmā no 2006.gada līdz šim no
OCTA Garantijas fonda izmaksājis 7 397 745 Ls. Zaudējumu atlīdzība no Garantijas fonda tiek
izmaksāta galvenokārt tad, ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījis transportlīdzeklis bez OCTA.
Šādos gadījumos zaudējumu atlīdzības tiek izmaksātas gan par cietušo mantai, gan personas
veselībai nodarītajiem zaudējumiem, bet izmaksātās summas regresa kārtībā piedzītas no
vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka.
Šī gada piecos mēnešos (līdz 01.06.2011.) kopējā no OCTA Garantijas fonda izmaksātā summa ir 476
674 Ls. „Lielākā daļa no Garantijas fonda izmaksātajiem līdzekļiem ir par Latvijā notikušajiem ceļu
satiksmes negadījumiem, tomēr pērn pieaudzis to atlīdzību skaits, kuras izmaksātas par ārvalstīs
notikušajiem CSNg,” informē LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, piebilstot, ka 2008. un
2009.gadā no Garantijas fonda izmaksātās zaudējumu summas par ārvalstīs notikušajiem
negadījumiem bija 4 – 8% robežās, bet pērn šī proporcija pieauga līdz 20%.
Visu laiku lielākā kopējā novērtētā zaudējumu summa par transportlīdzekļa bez OCTA nodarītajiem
zaudējumiem, kas izmaksājama no OCTA Garantijas fonda ir 247 tūkstoši Ls. Negadījums noticis
2008.gadā Latvijā un patlaban cietušajai pusei izmaksāti 40 579 Ls, bet rezervēti vēl gandrīz 207
tūkstoši Ls. Savukārt izmaksu ziņā lielākais ārvalstīs notikušais CSNg, kuru izraisīja Latvijā reģistrēts
transportlīdzeklis bez OCTA, notika 2006.gadā Īrijā, kur par cietušajai personai un transportlīdzeklim
nodarītajiem zaudējumiem jau ir izmaksāts 99 609 Ls, bet kopējā atlīdzību summa sastāda vairāk kā
204 tūkstoši Ls. Arī pērn izmaksu ziņā lielākais ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Latvijā
reģistrēts transportlīdzeklis bez OCTA, noticis tieši ārvalstīs – Zviedrijā, kur par transportlīdzekļa un
cietušās personas nemateriālajiem zaudējumiem OCTA Garantijas fonds izmaksājis 48 717 Ls.
J.Stengrevics atzīmē: „Līdz šim lielākā apdrošināšanas atlīdzība, kura jāsedz Latvijas apdrošināšanas
kompānijai par Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa izraisītu negadījumu ārvalstīs sastāda gandrīz 6
miljonus eiro, līdz ar to iepriekš minētajos gadījumos neapdrošināto transportlīdzekļu vadītāji vai
īpašnieki, kuri izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus ārvalstīs bez OCTA, nosacīti ir bijuši
veiksmīgāki, jo zaudējumu summas, kuras būs jāatmaksā Garantijas fondā, nav tik milzīgas.”.
OCTA Garantijas fonda līdzekļu administrēšanu veic LTAB un šo fondu veido atskaitījumi no
apdrošinātāju pārdotajiem OCTA līgumiem. „No tā izriet, ka apzinīgie auto īpašnieki kolektīvi ir
spiesti maksāt par to transportlīdzekļu izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuri piedalījušies
ceļu satiksmē bez OCTA,” skaidro J.Stengrevics, piebilstot, ka LTAB apkopotā statistika liecina, ka
patlaban uz Latvijas ceļiem ir aptuveni 2- 3% transportlīdzekļu bez OCTA.
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