
האירופיות הן שותפות  ח השנתי של איגוד חברות הביטוח האירופי מראה כי חברות הביטוח"הדו
בפרק המוקדש , השנתי של האיגוד האירופי ח"בדו. פעילות ביוזמות לפיתוח טכנולוגיות ברכבים

של בטיחות בדרכים נמצא גבוה בסולם העדיפויות של האיגוד  ניתן לראות כי הנושא, לביטוח רכב
 .ופי ושל המבטחיםהאיר

 
ביטוח הרכב הגדול   עובדה ההופכת את אירופה לשוק– מיליון רכבים 300-על כבישי אירופה נעים כ

שנת (מפרמיות ביטוח רכב   מיליארד יורו127הכנסה של . בעולם אך גם לאחד התחרותיים ביותר
 אחוזים מסך 33.5(הביטוח הכללי  הופכת סגמנט ביטוחי זה לסגמנט החשוב ביותר בתחום) 2005

 ).ההכנסות בביטוח הכללי
 

 איש על כבישי המדינות 41,600 נהרגו 2005היבשים מראים שבשנת  הנתונים הסטטיסטיים
 החודשים 12ניכר מממצאי , למרות האמור.  מיליון איש נפצעו1.5- ויותר מ השייכות לאיחוד האירופי

את השיפור האמור ואת המגמה . חמורות אחוזים במספר התאונות ה8קיימת ירידה של  האחרונים כי
 במערכות טכנולוגיות, ההולך וגובר, של ירידה במספר תאונות הדרכים ניתן לשייך לשימוש הכללית

 באמצעות, מתקדמות המשמשות למניעת תאונות דרכים אך גם למחויבות של המדינות האירופיות
דרכים  ת מספר ההרוגים בתאונות אחוזים א50-להפחית ב', האמנה לבטיחות בדרכים'חתימתן על 
 .2010- ו2001בין השנים 

 
ביוזמות לפיתוח טכנולוגיות אקטיביות ופסיביות  חברות הביטוח האירופיות הן שותפות פעילות

הביטוח באיטליה אשר הקימו קרן לבטיחות בדרכים אליה  בהקשר לאמור מוזכרות חברות. ברכבים
 . מיליון יורו30הם הזרימו 

 
 National- אחוזים מתקציב ה12חברות הביטוח בצרפת נושאות . ים הם אינם היחידיםאך האיטלק

Prevention and Road Safety Organisation . ברכבים ' שחורות קופסאות'בבריטניה מותקנות
של  Pay As You Drive-הכוונה היא ל(אשר מעודדות את הנהגים שלא לנהוג בשעות השיא 

  ). אביבה
מנוהל על ידי חברות הביטוח יחד עם  'Trials 2006 The Ultimate Driving Test' בהולנד הפרויקט

 18-פחות מ(בבעלותם רישיון נהיגה חדש  ארגוני בטיחות בדרכים ומתמקד בנהגים צעירים אשר
 ).חודשים

 
  :איטליה נתונים על

  .מיליון תאונות דרכים בשנה3.5 
 . פצועים800,000

 . הרוגים8,000
 . מיליארדי יורו28 –למשק האיטלקי   מוערכת של תאונות הדרכיםעלות שנתית

 
 – Fondazione per la Sicurezza Stradale את הקים (ANIA) איגוד חברות הביטוח האיטלקי

חברות הביטוח האיטלקיות השקיעו . לביטחון ציבורי המחלקה, הקרן פועלת בשיתוף משרד הפנים
 : מיליון יורו למטרות הבאות30בקרן 

 .מסעות פרסום וחינוך, יישום יוזמות משותפות בתחום התקשורת
 .אספקת מוצרים ושירותים לחיזוק המניעה כמו גם מתן עזרה ראשונה למשטרת התנועה

 .סיוע ביוזמות המתמקדות בחינוך נהגים צעירים
 

  home/nl.trials.www://http  :ההולנדית היוזמה
  it.fondazioneania.www://http/  :האיטלקית היוזמה

  aspx.default/fr.asso.preventionroutiere.www://http :היוזמה הצרפתית
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