Šā gada 1. ceturksnī visstraujāk audzis pieprasījums pēc personu
apdrošināšanas veidiem
2013. gada 1. ceturksnī apdrošināšanas sabiedrības Latvijas tirgū* kopumā parakstījušas prēmijas
Ls 59,6 milj. Apmērā, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas rīcībā esošā informācija par
apdrošināšanas sabiedrību darbības rezultātiem. Salīdzinot ar 2012. gada 1. ceturksni,
apdrošināšanas tirgus apjoms palielinājies par Ls 3,5 milj. jeb 6%. Izmaksāto atlīdzību apjoms,
salīdzinot ar 2012. gada 1. ceturksni, palielinājies par Ls 9,1 milj. jeb 32%, un kopumā atlīdzībās
izmaksāti Ls 37,9 milj.
Piecu tirgū pieprasītāko apdrošināšanas veidu secībā vērojamas nelielas izmaiņas, salīdzinot ar
2012. gada 1. ceturksni. Parakstīto prēmiju apjoms ir audzis visos šajos veidos, tāpat audzis arī
izmaksāto atlīdzību apjoms.
LAA prezidents Juris Dumpis: Turpinoties ekonomikas izaugsmei Latvijā, vērojams augošs
pieprasījums pēc dažāda veida personu apdrošināšanas pakalpojumiem. Visstraujāk pieaugusi
uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu interese iegādāties saviem darbiniekiem veselības
apdrošināšanas polises. Pozitīvi vērtējama arī tendence, ka iedzīvotāji vairāk sākuši apzināties
uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas nozīmi un priekšrocības, lai sāktu veidot uzkrājumus gan savai,
gan savu bērnu nākotnes finansiālajai nodrošināšanai.
Tāpat kā pērn, arī šī gada 1. ceturksnī vislielākais parakstīto prēmiju apjoms bijis veselības
apdrošināšanā – Ls 16 milj. (27% no kopējā apdrošināšanas tirgus), kas ir par Ls 2,8 milj. jeb 21%
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Atlīdzību ziņā veselības apdrošināšana atrodas 2. vietā ar izmaksātiem
Ls 7,2 milj. (19% no tirgus). Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, atlīdzību apmērs palielinājies par Ls 1,5
milj. jeb 25%.
Otrā vietā pēc parakstītajām prēmijām, bet pirmajā pēc izmaksātajām atlīdzībām ir dzīvības
apdrošināšana (ieskaitot uzkrājošo apdrošināšanu), tajā parakstītas prēmijas Ls 9,8 milj. apmērā
(16% no tirgus), kas ir par Ls 1,4 milj. jeb 16% vairāk nekā pērnā gada 1. ceturksnī. Savukārt
izmaksāto atlīdzību apjoms ir būtiski audzis – par Ls 6,4 milj. jeb 113%. Kopumā atlīdzībās izmaksāti
Ls 12,1 milj. (32% no tirgus).
Trešo vietu populārāko apdrošināšanas veidu vidū ieņem sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšana (KASKO), kurā parakstītas prēmijas Ls 9,8 milj. apmērā (16% no tirgus) – par Ls 0,3
milj. jeb 3% vairāk nekā pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos. Atlīdzībās KASKO apdrošināšanā
izmaksāti Ls 7,2 milj. (19% no tirgus) – par Ls 0,7 milj. jeb 11% vairāk.
Ceturtajā vietā apdrošināšanas tirgū atrodas sauszemes transportlīdzekļu OCTA apdrošināšana.
Šajā veidā parakstītas prēmijas Ls 8,4 milj. apmērā (14% no tirgus), kas ir par Ls 0,5 milj. jeb 6%
vairāk nekā pērnā gada 1. ceturksnī. Atlīdzībās OCTA apdrošināšanā izmaksāti Ls 6,2 milj. (16% no
tirgus), kas ir par Ls 0,3 milj. jeb 4% mazāk.
Piektajā pieprasītākajā apdrošināšanas veidā – īpašuma apdrošināšanā – pērn parakstītas prēmijas
Ls 7,8 milj. apmērā (13% no tirgus), kas ir par Ls 0,2 milj. jeb 2% vairāk nekā pērnā gada 1. ceturksnī.
Atlīdzībās izmaksāti Ls 2,9 milj. (8% no tirgus) – par Ls 0,6 milj. jeb 24% vairāk, salīdzinot ar
2012. gada 1. ceturksni.
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* iekļauti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 6 riska
apdrošinātāju un 8 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu, kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju un 5 ārvalstu dzīvības
apdrošinātāju filiāļu darbības rezultātiem Latvijas teritorijā

