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LTAB atgādina, ka OCTA polises jāiegādājas arī mopēdu un motorolleru īpašniekiem
Lai arī oficiālā motosezonas atklāšana šogad ieplānota 26.aprīlī, salīdzinoši siltie laikapstākļi
sekmējuši to, ka motobraucēji OCTA polises pastiprināti sākuši iegādāties jau martā. “Šī
gada martā motobraucēju noslēgto OCTA līgumu skaits sasniedzis 6388, kas ir par gandrīz
10% vairāk nekā pērn un pieckārt vairāk nekā 2013.gadā,” informē Latvijas
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk – LTAB) valdes priekšsēdētājs Juris
Stengrevics.
Šī gada pirmajos trīs mēnešos motociklu, mopēdu un motorolleru īpašnieki bija noslēguši 7851
OCTA polišu iegādes līgumus. “Tradicionāli lielākais pieprasījums pēc OCTA polisēm no
motobraucēju puses ik gadu bijis aprīlī, taču šogad pastiprināta aktivitāte novērojama jau no marta
vidus. Paredzam, ka liels pieprasījums saglabāsies arī aprīlī un maijā,” stāsta J.Stengrevics,
piebilstot, ka laika posmā no 1. – 16.aprīlim jau noslēgti 3118 līgumi.
2014.gadā motobraucēji pavisam kopā iegādājās tuvu 34 000 OCTA polises. “Moto transporta
vadītāju iegādāto OCTA polišu skaits pieaug no gada uz gadu. Jāatzīmē, ka proporcionāli lielākais
noslēgto līgumu skaita pieaugums vērojams 2012. un 2013.gadā, kas skaidrojams ar to, ka no 2011.
gada 26. oktobra spēkā ir likuma norma, ka OCTA polise jāiegādājas arī mopēdu un motorolleru
īpašniekiem,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.
“Pēdējos gados novērojam, ka motosezona aizvien pagarinās, kas skaidrojams ar salīdzinoši
siltajiem pavasara un rudens mēnešiem. Piemēram, pērn septembrī tika noslēgti 2027 līgumi, bet
oktobrī 1155 līgumi. Savukārt šī gada februārī noslēgto līgumu skaits sasniedza 1076,” informē
J.Stengrevics, piebilstot, ka lielākā daļa OCTA polišu mototransportam tiek iegādāta uz 6
mēnešiem, savukārt visam gadam polisi iegādājas gandrīz 20% mototransporta līdzekļu īpašnieku.
“ Skaidrs, ka mototransporta izmantošanas intensitāte ir saistīta ar laika apstākļiem, bet ņemot vērā
šī brīža tendenci, ka motosezona gadu no gada kļūst garāka, pirms OCTA polises iegādes aicinu
motobraucējus rūpīgi pārdomāt termiņu, uz kādu slēgt apdrošināšanas līgumu. Daudzi
motobraucēji, kas pavasarī iegādājušies polisi uz sešiem mēnešiem, vēlas izbraukt ar motociklu arī
vēlākā rudenī, tāpēc ir situācijas, kad par OCTA tiek piemirsts. Arī ekonomiski izdevīgāk sezonas
sākumā būtu uzreiz iegādāties OCTA ilgākam termiņam,” informē LTAB valdes priekšsēdētājs.
Vienlaikus J.Stengrevics aicina ikvienu motocikla, mopēda vai motorollera vadītāju būt īpaši
uzmanīgam, kamēr pēc ziemas pārtraukuma tiek atgūtas transportlīdzekļa vadīšanas iemaņas, un
atgādina, ka OCTA polise nepieciešama ne tikai motociklu, bet arī mopēdu un motorolleru
īpašniekiem, piebilstot, ka izdevīgākās OCTA cenas pa tiešo no apdrošinātājiem iespējams atrast un
salīdzināt www.ltab.lv OCTA kalkulatorā.
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