
TENDENCES UN IZMAIŅAS TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU IZMAKSĀS

2015 2016

+16 %

2015 2016

Kopējās BTA izmaksātās atlīdzības
(OCTA+KASKO)

BTA pieteikto atlīdzību lietu skaits
(OCTA+KASKO)

BTA izmaksāto atlīdzību lietu skaits sadalījumā pēc iespējamā un
klientu izvēlētā atlīdzību saņemšanas veida 2016. gadā

* Citu personu īpašumam nodarītie bojājumi, citu personu veselībai nodarītie bojājumi, ārvalstu atlīdzības lietas, regresu 
prasības no citām apdrošināšanas sabiedrībām, nemateriālie zaudējumi u.c.

** Pilnīga transportlīdzekļa bojāeja, transportlīdzekļa zādzība, sadarbības partneriem apmaksātie papildu pakalpojumi, piem., 
palīdzība uz ceļa, nomas auto u.tml.
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Atlīdzības izmaksa
klientam 30% apmērā

no remontdarbu
izmaksām un PVN apmērā

NO 01.01.2017. MAINĪTA OCTA ATLĪDZĪBU IZMAKSU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

Pēc Finanšu ministrijas ierosinājuma ar mērķi veicināt nodokļu maksāšanu par transportlīdzekļu remontu, ir veikti 
grozījumi OCTA likumā, kas paredz transportlīdzekļu bojājumu gadījumos par 30 % samazināt izmaksājamās 
apdrošināšanas atlīdzības summas apmēru pirms remontdarbu veikšanas gadījumos, kad transportlīdzekļa īpašnieks 
remontdarbu vietā izvēlas apdrošināšanas atlīdzības izmaksu saņemt naudas summas veidā.

Atlīdzības
pieteikšana

Bojājumu novērtēšana,
tāmes sastādīšana

Piemērs:
Remontdarbi - 1000 €

PVN - 210 €
Kopā: 1210 €
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300 € + 210 €

Saņemot apdrošināšanas atlīdzību remontdarbu veidā, saglabāta līdzšinējā kārtība.
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Autoserviss
iesniedz rēķinu
apdrošinātājam

1210 €
(t.sk. PVN 210 €)

Remontdarbu
veikšana

autoservisā

Klients paraksta
pieņemšanas nodošanas
aktu par saņemtajiem

pakalpojumiem

€

A variants Klienta izvēle - atlīdzības saņemšana naudā€

B variants Klienta izvēle – atlīdzības saņemšana remontdarbu veidā


