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Apdrošināšanas kompānijas ievieš alternatīvus OCTA variantus 

 
Sīvā konkurence starp apdrošināšanas kompānijām, kuras nodarbojas ar obligātās civiltiesiskās 

apdrošināšanas (OCTA) polišu tirdzniecību, stimulē apdrošinātājus izstrādāt aizvien jaunus OCTA 

variantus, iekļaujot tajos dažādus bonusus. Šādu tendenci, apkopojot aktuālo informāciju par jaunumiem 
OCTA tirgū, novērojuši interneta resursa Gudriem.LV speciālisti. 

Pēdējā gada laikā Latvijas vadošās apdrošināšanas kompānijas izstrādājušas un ieviesušas OCTA 

polisēm virkni papildu pakalpojumu, kas klientiem sniedz iespēju saņemt dažādus bonusus. Kaut arī 

apdrošinātāji ir saglabājuši standarta OCTA polises, kas atšķiras tikai pēc cenas, vairākas apdrošināšanas 
kompānijas papildinājušas savu pakalpojumu klāstu ar uzlabotām OCTA polisēm. Piemēram, BTA 

visiem OCTA polišu īpašniekiem piedāvā papildu pakalpojumu paketi «Pilna servisa OCTA», kurā 

ietilpst klientu diennakts informatīvais un tehniskais atbalsts, kā arī: iespēja pasūtīt degvielas piegādi, 
automašīnas transportēšanu uz autoservisu, taksometra pakalpojumus, auto nomu un saskaņotā 

paziņojuma noformēšanu. 

«Apdrošināšanas kompānijas ir samazinājušas OCTA cenas līdz minimumam, tālab tās šobrīd 
vairāk konkurē nevis ar cenu, bet ar papildu priekšrocībām, ko sniedz OCTA polise,» skaidro 

apdrošināšanas kompānijas BTA pārstāve Ilva Priedniece. «Piemēram, mūsu klienti var izvēlēties OCTA 

polises ne vien ar standarta Eiropas pārklājumu, bet gan tikai ar Latvijas pārklājumu, jo tās ir lētākas.» 

Apdrošināšanas kompānija IF ar pašapkalpošanās portāla Letakpasam.LV starpniecību piedāvā 
automašīnu īpašniekiem jaunu pakalpojumu «OCTA+», kas paredz atlīdzināt visus ar automašīnas 

nozagšanu vai aplaupīšanu saistītos zaudējumus. Šī polise īpaši ieteicama automašīnu īpašniekiem, kuru 

spēkratu vērtība nepārsniedz 3000 latu. Kā norāda IF pārstāve Daiga Bluķe, šobrīd minēto polisi aktīvi 
pērk nedārgu automašīnu īpašnieki, kuri savus spēkratus iegādājušies par saviem līdzekļiem, nevis 

līzingā.  

Savukārt apdrošināšanas kompānija ERGO savu OCTA piedāvājumu papildinājusi ar polisi 

«DubultOCTA», kas piedāvā tiešo zaudējumu regulēšanas principu. Proti, šīs polises īpašnieki pēc 
iekļūšanas satiksmes negadījumā var vērsties pēc atlīdzības pie sava, nevis vainīgā transportlīdzekļa 

apdrošinātāja.  
«Situācijas uz ceļa mēdz būt dažādas, un nereti ir gadījumi, kad ceļu satiksmes negadījuma 

izraisīšanā par vainīgām tiek atzītas abas iesaistītās puses,» skaidro Lilita Linde, ERGO Transportlīdzekļu 

apdrošināšanas departamenta direktore. «Standarta variantā OCTA polises īpašniekam zaudējumi tiek 

atlīdzināti 50% apmērā, bet «DubultOCTA» polises īpašniekiem – 100% apmērā. Līdzīgi ir ar atlīdzības 
izmaksas kārtību. Proti, pieredze liecina, ka sarežģījumi var rasties situācijā, ja saskaņotais paziņojums 

aizpildīts nepareizi vai abu ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto pušu paskaidrojumi ir pretrunīgi. Ja 

cilvēkam ir standarta OCTA polise, taisnības meklējumi var ilgt vairākas nedēļas vai pat mēnešus. 

Savukārt, ja viņam ir «DubultOCTA» polise, atlīdzība par zaudējumiem tiek izmaksāta pāris dienu laikā.»  
Kā norāda apdrošināšanas kompāniju pārstāvji, automašīnu īpašnieki pēdējā laikā aizvien biežāk 

izvēlas jaunās, pilnveidotās OCTA polises. Iemesls – cilvēki vairāk novērtē iespēju ietaupīt gan laiku (kā 

tas ir ar zaudējumu atlīdzību pilna servisa OCTA polises īpašniekiem), gan arī naudu (kā tas ir ar 
zaudējumu atlīdzību «DubultOCTA» polises īpašniekiem).  

Gudriem.LV atgādina, ka laiku un naudu var taupīt, iegādājoties standarta OCTA un pilnveidotās 

OCTA polises ar Gudriem.LV pakalpojumu salīdzināšanas servisa starpniecību. Šajā interneta resursā 
pieejams aktuālākaiss Latvijas tirgū pieejamo OCTA polišu piedāvājumus. Tāpat ar šī resursa 

starpniecību polises var iegādāties uzreiz no apdrošinātāja, apejot starpniekus, kas ir lētāk, jo 

apdrošinātāji piedāvā pircējiem īpašas atlaides un akcijas, par kurām starpnieki nav informēti. 
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