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Šī gada pirmajā pusē LTAB Garantijas fondā atgūti 576 tūkstoši euro
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) informē, ka šī gada pirmajos sešos mēnešos Garantijas
fondā izdevies atgūt 576 tūkstošus euro – no tiem 376 tūkstoši euro atgūti regresa kārtībā no to
transportlīdzekļu īpašniekiem un tiesīgajiem lietotājiem, kuriem nav bijusi iegādāta OCTA polise un ar šādu
transportlīdzekli izraisīts ceļu satiksmes negadījums (CSNg), bet 200 tūkstoši atgūti no LAAS “Balva” par
atlīdzību izmaksām, kas iepriekš veiktas tās vietā starptautiskajos līgumos noteiktajos gadījumos. Kopā laika
posmā no 1997.gada līdz šim Garantijas fondā izdevies atgūt jau 9,67 miljonus euro.
“Līdzekļu atgūšana Garantijas fondā notiek ne tikai par atlīdzinātajiem zaudējumiem par tikko notikušām
avārijām, bet arī par daudzus gadus atpakaļ neapdrošināto izraisītajiem negadījumiem, atgūstot līdzekļus pat
par 1997.gadā veiktajām izmaksām. Sākotnēji ar līdzekļu atgūšanu nodarbojās tikai LTAB, bet laika gaitā
naudas līdzekļu atgūšanas metodes tika dažādotas, izmantojot šajā procesā ne tikai iekšējos resursus,” stāsta
LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics.
Šī gada pirmajos sešos mēnešos no regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem nedaudz vairāk nekā 40 % CSNg
izraisītāji ir atlīdzinājuši labprātīgi, t.sk. slēdzot vienošanās par līdzekļu atmaksu noteiktā kārtībā ilgstošākā laika
periodā. Nedaudz vairāk kā 20 % ir izdevies atgūt ar apdrošināšanas sabiedrību iesaisti, un gandrīz tikpat
līdzekļu atgūti, nododot daļu no lietām parādu piedziņas kompānijām. Gandrīz 15% ir atlīdzinājuši ārvalstu
biroji par tiem CSNg, kur zaudējumi nodarīti ar ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli. Savukārt pārējā daļa ir
atgūta ar zvērinātu tiesu izpildītāju palīdzību un cedējot prasības. J.Stengrevics norāda, ka CSNg izraisītājiem,
neatlīdzinot līdzekļus Garantijas fondam labprātīgi, jārēķinās, ka regresa prasības summa pieaugs un būs
jāatlīdzina ne tikai no Garantijas fonda izmaksātā atlīdzība CSNg cietušajiem, bet arī zaudējumi, kas būs
radušies saistībā ar ārpakalpojumu kompāniju sniegto pakalpojumu vai tiesvedības procesa izmaksām.
Attiecībā uz atlīdzību izmaksām no Garantijas fonda 2015. gada pirmajā pusgadā par 461 apdrošināšanas
gadījumiem pieņemti 539 lēmumi par kopējo atlīdzību summu 1,53 miljoni eiro, kas ir par gandrīz 300% vairāk
nekā 2014. gada 6 mēnešos. Palielinājums galvenokārt ir saistīts ar to, ka Garantijas fondam jāveic atlīdzību
izmaksa LAAS „Balva” vietā par ārvalstu ceļu satiksmes negadījumiem.
“Pašreizējās tendences un notikumi finanšu un OCTA tirgū ietekmē to, ka Garantijas fonda apmērs ar katru
gadu samazinās. Tā 2010. gadā Garantijas fonda apmērs bija 26,26 miljoni eiro, 2014.gadā - 22,94 miljoni eiro,
bet šī gada 6 mēnešos tas jau samazinājies vēl par 6,14 %. Ja Garantijas fonda apmērs samazināsies zem 20
miljoniem eiro, kas ņemot vērā esošās tendences un prognozes, iespējams notiks jau nākamajā gadā, tad
apdrošinātājiem būs jāveic regulārie ikmēneša atskaitījumi Garantijas fondā no katras pārdotās OCTA polises, ”
skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.
Zaudējumu atlīdzība no Garantijas fonda tiek izmaksāta saskaņā ar OCTA likuma un starptautisko normatīvo
aktu prasībām.
Informāciju sagatavoja:
LTAB sabiedrisko attiecību konsultants
Gints Lazdiņš
Tālr: +371 29442282
E-pasts: gints@olsen.lv

