
AUTOMAŠĪNU SADURSMES AR DZĪVNIEKIEM

Kopējais negadījumu skaits un BTA izmaksātās atlīdzības 

26 12 12 12
www.bta.lv

769

41 % - par sadursmēs ar stirnu bojātām automašīnām
16 % - par sadursmēs ar alni bojātām automašīnām
10 % - par sadursmēs ar briedi bojātām automašīnām

Vidējā atlīdzība:

Visdārgākās sekas pēc vidējās izmaksātās atlīdzību summas izraisa:

briedis
3887 €

stirna
1467 €

buks
1496 €

alnis
4355 €

stirnas 44 % 340 negadījumi

Visbiežāk sadursmes ar automašīnu izraisa:

buki 9 % 71 negadījums

suņi 8 % 59 negadījumi

mežacūkas 7 % 50 negadījumi

aļņi 6 % 43 negadījumi

citi 16 % 129 negadījumix

vīrieši 79 %

Kādi autovadītāji visbiežāk cieš sadursmēs ar dzīvniekiem?

sievietes 21 % (vecumā 31-35 gadi un 41-45 gadi)

(vecumā 26-30 gadi un 41-45 gadi)

Kad visbiežāk notiek sadursmes ar dzīvniekiem?

Kur visbiežāk notiek sadursmes ar dzīvniekiem?

Visbiežāk negadījumos iekļuvušo automašīnu TOP 5

TOP 3 BTA izmaksātās atlīdzības

20 %

11 %

9 %

8 %

6 %

* Sarkanā krāsā iekrāsoti dzīvnieki, kuri “iemīļojuši” tieši konkrētās markas transportlīdzekļus

31 %

12 %

17 %

15 %

22 %

Rīgas reģionā - Tukuma, Limbažu un Ogres novados

Kurzemes reģionā - Ventspils, Talsu un Kuldīgas novados

Vidzemes reģionā - Smiltenes, Burtnieku un Madonas novados

Zemgales reģionā - Jelgavas, Dobeles un Bauskas novados

Latgales reģionā - Daugavpils, Rēzeknes un Līvānu novados

Visbiežāk:

zaķi 4 % 30 negadījumi

lapsas 2 % 16 negadījumi

brieži 4 % 31 negadījums

Automašīnu sadursmes ar dzīvniekiem var radīt ļoti nopietnas sekas. Jo lielāks dzīvnieks, jo nopietnākas sekas. Ik dienas 
vidēji vismaz divi AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) KASKO klienti cieš šāda veida negadījumos. BTA 
apkopojusi informāciju par laika periodā no 01.01.2015. līdz 30.11.2016. saņemtajiem KASKO apdrošināšanas atlīdzību 
pieteikumiem par negadījumiem, kuros notikušas automašīnu sadursmes ar dzīvniekiem. 
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38 600 €

26 300 €

22 200 €

2015. gada maijā negadījums notika Kurzemes reģiona Ventspils novadā

2015. gada oktobrī negadījums notika Latgales reģiona Viļānu novadā

2016. gada septembrī negadījums notika Rīgas reģiona Ikšķiles novadā

negadījumi

1,2 milj. €
atlīdzību kopsumma€

1486 €
2015. gadā

1668 €
2016. gadā

+12%
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