Seguradora Líder- DPVAT divulga boletim de julho com
estatísticas do trânsito brasileiro
Somente no último mês, 3.620 indenizações por morte foram
pagas pelo Seguro DPVAT
A Seguradora Líder-DPVAT, responsável pela operação do Seguro DPVAT, pagou
33.720 mil indenizações em julho de 2017, incluindo casos de morte, invalidez
permanente e despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes de trânsito no
Brasil. A edição do Boletim Estatístico DPVAT do último mês já mostra um aumento de
42% de indenizações de morte ante ao mesmo período de 2016. Foram 3.620
indenizações pagas para herdeiros de vítimas fatais em apenas um mês.
“As análises contínuas de nossos indicadores constantes do boletim estatístico
mensal podem contribuir para o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes
mais efetivas em todo o país”, reforça Ismar Tôrres, diretor-presidente da Seguradora
Líder-DPVAT. O documento de julho mostra que o Sudeste, por ter 49% da frota
nacional, lidera o ranking dos estados com mais óbitos oriundos de acidentes de
trânsito. Foram 1.268 indenizações pagas por morte no último mês. O Nordeste aparece
logo atrás, com 1.183 casos registrados, porém com maior participação das
motocicletas, que representaram 64% das indenizações por morte na região.
As estatísticas do boletim são baseadas na quantidades de pagamentos das
indenizações do Seguro DPVAT e referem-se às ocorrências de acidentes no período e
em anos anteriores, observado o prazo prescricional de três anos da data do acidente,
período em que a vítima ou herdeiro pode solicitar a indenização. O pedido do Seguro
DPVAT pode ser feito, gratuitamente, em mais de 8 mil pontos oficiais de atendimento,
localizados em todos os municípios brasileiros, como as agências dos Correios.
## Seguro DPVAT em números:
Indenizações Pagas por Natureza:
Morte – 3.620 (11%)
Invalidez Permanente – 24.964 (74%)
Despesas Médicas-Hospitalares (DAMS) – 5.136 (15%)
Acidentes por tipo de veículo:
Motocicletas: 25.157 (75%)
Automóveis: 6.222 (18%)
Caminhões e picapes – 1.145 (3%)
Ônibus, micro-ônibus e vans – 610 (2%)
Ciclomotores (veículos de duas rodas até 50 cilindradas) – 586 (2%)

Indenizações por Região:
Nordeste – 10.640 (31%)
Sudeste – 9.750 (29%)
Sul – 6.612 (20%)
Centro-Oeste – 3.495 (10%)
Norte - 3.223 (10%)
Link com o Boletim de julho de 2017
completo: https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletimestatistico/Boletim-Estatistico-julho-2017.pdf
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