Em três meses, Seguro DPVAT registra mais de 87 mil indenizações pagas
Segundo o Boletim Estatístico da Seguradora Líder, de janeiro a março de 2018, houve queda
de 11% no volume total de indenizações ante mesmo período do ano passado
Rio de Janeiro, abril de 2018 – A Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT,
registrou o pagamento de 87.508 indenizações a vítimas de acidentes de trânsito no
primeiro trimestre de 2018. O número mostra uma redução de 11% em relação ao mesmo
período do ano passado. Entre janeiro e março, as indenizações por morte (9.196) e
invalidez permanente (62.781) apresentaram queda de 2% e 15%, respectivamente, ante
2017. Já o reembolso de despesas médicas teve crescimento de 6% na mesma comparação.
Seguindo a tendência dos anos anteriores, a motocicleta permanece sendo responsável pela
maior parte das indenizações: 76%, apesar de representar apenas 27% da frota nacional de
veículos, de acordo com dados do Denatran. Do total de indenizações pagas no trimestre,
66.201 foram para acidentes envolvendo motocicletas. Destas, 76% foram para invalidez
permanente (50.469) e 7% para morte (4.578).
A região Nordeste também lidera o número de indenizações pagas pelo Seguro DPVAT,
embora sua frota seja a terceira maior do país (17% dos veículos). De janeiro a março, os
estados nordestinos registraram 27.345 casos, o que corresponde a 31% do total. A região é
impactada, principalmente, pelos acidentes com motocicletas (64% dos casos). Já a região
Sudeste teve a maior incidência dos acidentes com vítimas fatais (34% do total de 9.196). A
área concentra 49% da frota nacional de veículos do país.
No primeiro trimestre do ano, a maioria das indenizações pagas foi para vítimas do sexo
masculino. A faixa etária mais atingida foi de 18 a 34 anos, representando 48% do total pago.
Além disso, 23% dos acidentes indenizados ocorreram no período do anoitecer, entre 17h e
20h.
A Seguradora Líder divulga, mensalmente, os dados de indenizações pagas para que eles se
tornem insumos para a construção de políticas públicas que contribuam para que o trânsito
brasileiro se torne menos violento. A companhia tem o compromisso de contribuir na
formulação de ações para prevenção de acidentes e educação no trânsito.
Para ler o Boletim Estatístico na íntegra, acesse:

Sobre a Seguradora Líder-DPVAT
Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma seguradora privada
responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil. A seguradora se tornou uma das
principais fontes para dados relacionados a acidentes de trânsito. No site
www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o
Seguro DPVAT e estatísticas.
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