Seguro DPVAT: mais de 56 mil indenizações foram pagas no primeiro
bimestre de 2018
Dados do último Boletim Estatístico da Seguradora Líder mostram que a faixa
economicamente ativa é a mais afetada pelos acidentes de trânsito
Rio de Janeiro, março de 2018 – No primeiro bimestre de 2018, a Seguradora Líder,
administradora do Seguro DPVAT, registrou o pagamento de 40.463 indenizações por
invalidez permanente. Apesar do número ser 13% menor do que o do mesmo período do
ano passado, os casos de invalidez representaram 71% dos sinistros pagos em janeiro e
fevereiro. O volume total de indenizações pago no período foi 8% menor ante 2017,
totalizando 56.581 mil demandas atendidas. O reembolso de despesas médicas (DAMS)
registrou crescimento no período, com aumento de 9% na comparação do primeiro bimestre
2018 (10.027) ante o primeiro bimestre 2017 (9.176). No caso de mortes, foram pagas mais
de 6 mil indenizações.
O grupo mais afetado por acidentes de trânsito é formado por homens jovens, em idade
economicamente ativa: 48% das indenizações foram para vítimas com idade entre 18 e 34
anos. Esse padrão vem se repetindo ao longo dos últimos anos, assim como o fato da ampla
maioria das indenizações (76%) estar relacionada a acidentes de motos, mesmo com as
motocicletas sendo apenas 27% da frota nacional de veículos.
No primeiro bimestre de 2018, as regiões Nordeste (18.204) e Sudeste (16.434) respondem
por 32% e 29% das indenizações pagas, respectivamente. O Nordeste concentrou o maior
número de indenizações pagas, apesar de ser a região que tem apenas a 3ª maior frota do
país, com 17% dos veículos nacionais.
A maior incidência de acidentes continua sendo no período do anoitecer, entre 17h e 19h59,
concentrando 24% dos acidentes indenizados no primeiro bimestre de 2018.
Comprometida com ações para prevenção de acidentes e educação no trânsito, a
Seguradora Líder divulga, mensalmente, os dados de indenizações pagas para que eles se
tornem insumos para o desenvolvimento de políticas públicas.
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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