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LIELĀ INTERVIJA 

Šī gada nogalē uz lielo interviju aicinājām BALTA Korporatīvā segmenta 
pārdošanas direktoru un valdes locekli Mārtiņu Rozentālu, lai atskatītos ne tikai 
uz šī gada dažādajiem notikumiem, bet arī iepazītu Mārtiņu tuvāk.

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

BALTA 3. ceturkšņa 
lielāko atlīdzību TOP 5

Esam apkopojuši lielākās 
izmaksātās atlīdzības 
no 2022. gada jūlija līdz 
septembrim.

Atlīdzība biznesam

ŠOBRĪD AKTUĀLI

ATLĪDZĪBU AKTUALITĀTES

Iepazīsti klientu attiecību vadītāju Eviju Preinbergu

IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

Tagad BALTA klienti 
atlīdzības saņem vēl ātrāk

Mums, BALTA, rūp mūsu klientu 
nevainojamā pieredze ikkatrā 
saskarsmes brīdī – īpaši tad, kad 
klientam mūsu atbalsts 
nepieciešams visvairāk. Tādēļ 
esam uzlabojuši un paātrinājuši 
atlīdzību izmaksas procesu. LASĪT VAIRĀK

Iepazīstinām ar BALTA klientu 
atlīdzību stāstu sēriju

Esam uzsākuši jaunu kampaņu, 
dodot balsi klientiem un aicinot 
viņus dalīties savos stāstos par to, 
kā apdrošināšana ļāvusi pārvarēt 
lielas nelaimes.

LASĪT VAIRĀK

Divkāršojies sadzīvisku iemeslu izraisītu ugunsgrēku skaits
Sveču gaisma un adventes vainagi, omulīgi sprakšķošs kamīns vai krāsniņa silda un izgaismo tumšus, drēgnus rudens un 
ziemas vakarus, taču liek cilvēkiem būt īpaši modriem. BALTA pieredze rāda, ka strauji pieaug sadzīves negadījumu izraisītu 
ugunsnelaimju skaits fizisku personu privātīpašumos. 

LASĪT VAIRĀK

Veselības apdrošināšanas “sezona” rit pilnā sparā
Rudens un ziema ir īpaši aktīvs laiks veselības apdrošināšanas piedāvājumu izteikšanai un līgumu slēgšanai. Un ne velti 
– veselības apdrošināšana ir reāls risinājums, kas sniedz plašu pakalpojumu pieejamību, ja radušās akūtas veselības 
problēmas vai nepieciešama plānveida palīdzība. 

LASĪT VAIRĀK

Dienām kļūstot īsākām, aktivizējas auto zagļi
Pēdējos divos gados Covid-19 pandēmijas pārvietošanās ierobežojumu rezultātā samazinājās auto zādzību skaits, tomēr 
jau kopš vasaras vidus situācija palēnām atkal pasliktinās un auto zādzību skaits pieaudzis aptuveni divas reizes, kā arī 
novērotas jaunas zādzību tendences. 

LASĪT VAIRĀK

BALTA AKTUALITĀTES 

Rekordaugsts 3. 
ceturkšņa BALTA klientu 
apmierinātības rādītājs

LASĪT VAIRĀK

Sezonālas vēstules 
klientiem ar prevencijas 
padomiem

LASĪT VAIRĀK

Noslēdzies jau desmitais BALTA un Satiksmes 
ministrijas organizētais konkurss “Drošākais 
uzņēmuma autoparks”

LASĪT VAIRĀK

Brokeru pieredze ar KASKO 
fotogrāfiju pievienošanu un 
loterija

LASĪT VAIRĀK

Jauna sadaļa “Veselības apdrošināšana” 
BALTA pašapkalpošanās portālā un 
mobilajā lietotnē



LIELĀ INTERVIJA

Šī gada nogalē uz lielo interviju aicinājām BALTA 
Korporatīvā segmenta pārdošanas direktoru un valdes 
locekli Mārtiņu Rozentālu, lai atskatītos ne tikai uz šī 
gada dažādajiem notikumiem, bet arī iepazītu Mārtiņu 
tuvāk.

Kāds ir Tavs noskaņojums šī gada nogalē un ar 
kādām sajūtām sagaidi ziemu?

Šis gads jau atkal ir bijis ne tāds, kā mēs visi to bijām 
plānojuši. Notikumi pēdējo gadu laikā mainās tik 
strauji, ka ļoti maz ko var paredzēt, prognozēt un 
plānot, tādēļ nekas citas neatliek, kā pielāgoties un būt 
elastīgiem. Protams, mani dara nedaudz bažīgu ziemas 
atnākšana un tas, kā augstās energoresursu cenas 
ietekmēs cilvēkus un valsts ekonomiku. Bet, ja 
norobežojamies no ģeopolitiskiem un ekonomiskiem 
notikumiem, tad mans noskaņojums, iestājoties gada 
nogalei, ir ļoti labs. Šis vienmēr ir īpašs laiks. Līdz 24. 
decembrim cilvēki skrien kā traki, lai sapirktu dāvanas, 
padarītu darbus un uzmontētu ziemas riepas saviem 
spēkratiem, jo ziema mūs atkal ir pārsteigusi 
nesagatavotus  (smaida). Interesanti, ka to pašu 
decembra trakumu piedzīvo arī apdrošinātāji (izņemot 
sadaļu par riepām). Visiem gribas sasniegt plānus un 
pabeigt gadu uz pozitīvas nots, tādēļ decembrī varam 
novērot paaugstinātu aktivitāti no apdrošinātāju puses. 
Katru gadu tas atkārtojas un nu jau šķiet tikpat 
neizbēgami kā Kevins mūsu TV ekrānos. 

Kā Tu nonāci līdz apdrošināšanas nozarei un tieši 
BALTA komandā?

Reiz sensenos laikos bija students vārdā Mārtiņš… 
(smaida) Tā būtu jāsāk mans stāsts, jo apdrošināšanas 
nozarē ienācu tālajā 2005. gadā būdams trešā kursa 
students Latvijas Universitātē. Sāku kā zvanu centra 
speciālists BTA, un tas bija mans pirmais nopietnais 
amats. Iepriekš biju strādājis dažādās vietās, kur pārāk 
ilgi neuzturējos, jo bija grūti apvienot darbu ar 
studentu gadu uzdzīvi. Esmu pārdevis sporta apģērbu 
veikalā “100% sports”, pārbaudījis kino biļetes “Forum 
Cinemas” un pieņēmis –pārdevis preces lombardā 
Lāčplēša ielā. Jāatzīst, ka pēdējais deva pamatīgu 
dzīves skolu. 

Uz BTA aizgāju, jo draugs jau strādāja zvanu centrā un 
viņi meklēja kolēģi. Tā nu bez mazākās nojausmas, kas 
ir apdrošināšana, uzsāku savu ceļu šajā nozarē. Tajā 
laikā BTA zvanu centrs darbojās kā centrāle. Galvenie 
pienākumi bija savienot ar palīdzības dienestu un 

citiem kolēģiem, tādēļ pēc apmēram gada man 
vienkārši palika neinteresanti. Atradu BALTA darba 
sludinājumu uz īpašuma apdrošināšanas atlīdzību 
speciālista pozīciju. Pieteicos, aizgāju uz interviju, un 
man pateica, ka es vairāk “velku” uz pārdevēju, nevis 
atlīdzību speciālistu. Tā nu 2006. gada decembrī 
pievienojos BALTA Korporatīvā segmenta pārdošanas 
departamenta komandai. Interesanti, ka mani tiešie 
vadītāji tajā laikā bija Vitis Nolbergs un Gints Konrāds, 
kuri noteikti lielai daļai šīs intervijas lasītāju ir labi 
zināmi. 

Kas tev visvairāk patīk darbā apdrošināšanā?

Man ir tā laime savā darbā kontaktēties ar ļoti daudz un 
dažādiem cilvēkiem. Gūstu prieku no veiksmīgām 
sarunām, darījumiem un vienkārši no satikšanās, bet 
vislielākais prieks man ir par savu komandu. Ļoti 
novērtēju ikkatru personību tajā un man ar šiem 
cilvēkiem ir ārkārtīgi paveicies. Lielākā vērtība tomēr ir 
un paliek cilvēks.  

Vēl jāpiemin, ka neesmu rutīnas cilvēks, tādēļ kustība 
un virzīšanas uz priekšu man ir ļoti svarīga. 
Apdrošināšanas nozarē nekad nav garlaicīgi. Pasaule, 
ekonomika, vide, apstākļi – tas viss mainās, un man 
patīk, ka varu būt daļa no komandas, kas visā šajā 
dinamikā veido BALTA kompāniju.   



Kāda bija apdrošināšanas nozare toreiz, kad sāki 
tajā darboties, un kāda tā ir tagad?

Tad, kad sāku strādāt nozarē, OCTA polises drukājām uz 
zaļajām veidlapām un, ja apdrošinājām kādu lielāku 
autoparku, tad tas bija īsts murgs to visu sagatavot. 
Sēdēju līdz desmitiem, vienpadsmitiem vakarā pie 
printera. Gan produkti, gan serviss ir attīstījies un gājis 
līdzi laikam. Salīdzinot ar gandrīz divdesmit gadu senu 
pagātni, tagad atlīdzības var pieteikt tiešsaistē vai pa 
telefonu, auto pēc bojājuma nav jāved atrādīt 
apdrošinātājam, KASKO polisēs ir iekļauts pakalpojums 
“Palīdzība uz ceļa”, apdrošinātājiem ir savas mobilās 
lietotnes utt. Viss notiek daudz ātrāk un pavisam 
noteikti klientam ērtāk. Vēl viena būtiska atšķirība – 
klients ir kļuvis zinošāks un nu jau ne tik bieži ir 
jāskaidro, kāpēc tāda apdrošināšana vispār ir 
vajadzīga. 

Kur tu rodi iedvesmu un enerģiju darbam?

Man ir svarīgi atslēgties un restartēties. Tā es gūstu 
vietu un enerģiju jaunam skrējienam, tādēļ esmu 
atradis vairākas nodarbes, kuras man patīk un kuras 
lieliski tiek galā ar šo uzdevumu. Viena no tām ir 
būvniecība, remonts un jebkādi tehniski mājas darbi. 
Pagājušajā gadā pabeidzu savu lielo trīs gadu projektu 
– uzbūvēju nelielu vasarnīcu. Speciālistus pieaicināju
tikai uz jumta un logu montāžu, bet pārējo paveicu
vienatnē. Tā ir pati labākā empty box jeb, kā varētu
pārfrāzēt latviski, galvas izvēdināšanas nodarbe.

Vēl ir basketbols, bet to pēc ahileja cīpslas pārraušanas 
esmu nedaudz iepauzējis. Nu un, protams, nekas 
nestrādā labāk par videospēlēm. Tajās bieži var atstāt 
lielu daļu savu nervu šūnu, bet citādi lielisks veids, kā 
atslēgties no ikdienas (smaida).

Ar kādiem notikumiem vai izaicinājumiem iezīmējies 
šis gads?

Krievijas iebrukums Ukrainā noteikti ir šī gada trakākais 
notikums… Grūti, nelietojot skarbus vārdus, aprakstīt, 
ko domāju par Krievijas rīcību, tādēļ plašāk neko 
nekomentēšu, bet šis notikums izmainīja ļoti daudz ne 
tikai apdrošināšanā, ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. 
Esam nonākuši jaunā realitātē, kur prioritātes ir 
enerģētiskā neatkarība no Krievijas, cilvēku drošība un 
krīzes plānošana. Kas ir krīzes plānošana? Es domāju, 
ka liela daļa sabiedrības šogad ir aizdomājusies, ko 
darītu, ja Krievija iebruktu Latvijā, un tiem, kas par to ir 
domājuši, noteikti ir krīzes plāns vismaz teorētiskā 
līmenī. Grūti iztēloties, ka mēs par to nopietni domātu 
pirms gada vai diviem. Ja pieskaramies apdrošināšanas 
nozarei, tad lielākais izaicinājums šogad, manuprāt, ir 
inflācija, kas ietekmē cilvēku pirktspēju un izrietoši arī 
mūs, tirgus spēlētājus.  

Kādu redzi situāciju apdrošināšanas nozarē šobrīd 
un kā tā varētu mainīties tuvāko gadu laikā?

Patlaban apdrošināšanas tirgus piedzīvo ļoti strauju 
izaugsmi lielā mērā uz inflācijas rēķina. Vairāk nekā 
20% izaugsme nav normāla tirgus attīstība, bet gan 
ārkārtējas ārējo notikumu sekas. Kā jau minēju, 
pirktspēja sāk samazināties, cilvēki meklē iespējas 
ietaupīt un apdrošināšana bieži vien ir to pakalpojumu 
grupā, no kuras salīdzinoši viegli atteikties. Arī citās 
nozarēs kā, piemēram, būvniecībā, medicīnā un auto 
industrijā ir nopietni izaicinājumi, kas neizbēgami 
ietekmē arī mūs. 

Ja jautājat, kā apdrošināšanas nozare varētu mainīties 
tuvāko gadu laikā, tad godīga atbilde no manas puses 
būtu “es nezinu”. Es varu minēt, ka nākamajā gadā 
ekonomika piedzīvos nelielu lejupslīdi un inflācijas 
līmenis samazināsies, bet es ne tuvu neesmu 
pārliecināts par to. Kāda būs Ukrainas situācijas 
virzība? Kā veiksies ar enerģētisko neatkarību? Kādus 
lēmumus pieņems jaunā Latvijas valdība? Kā cilvēki 
tiks galā ar augstajiem rēķiniem šajā ziemā? Tas viss var 
atstāt lielu ietekmi uz Latvijas ekonomiku un 
apdrošināšanas nozari. Šobrīd ir vairāk jautājumu nekā 
atbilžu.

Kādi ir pēdējo laiku lielākie apdrošinātāju 
izaicinājumi?

Atbildot uz iepriekšējiem jautājumiem, pieminēju 
vairākus izaicinājumus, ar kuriem saskarās 
apdrošinātāji, bet vienu būtisku izaicinājumu vēlos 
uzsvērt, un tā ir rentabilitāte, kas, manuprāt, ir lielākais 
apdrošinātāju izaicinājums jau ilgāku laiku. 
Apdrošināšanas prēmiju izaugsmes temps netiek līdzi 
preču un pakalpojumu sadārdzinājumam. 
Apdrošinātāji regulāri “skrien pakaļ vilcienam”. Proti, 
jau ir iestājušies zaudējumi un tikai tad tiek celtas 
apdrošināšanas prēmijas, pie tam ļoti strauji. Latvijas 
apdrošināšanas nozare vispār šajā ziņā ir savdabīga. 
Kaut vai atskatoties uz OCTA tirgu pirms pāris gadiem – 
nozare cieš zaudējumus, bet prēmijas paaugstināt 
neviens nesteidzās. 

Kā vērtē BALCIA ienākšanu tirgū?

“Ja par mums runā, tātad, mēs esam” – tā es laikam īsi 
noraksturotu BALCIA ienākšanu tirgū. Par BALCIA 
runāja – kāds labu, cits ne tik labu – bet šajā ziņā efekts 
tika panākts. Zīmola stratēģija un koncepts, ar kuru 
BALCIA ienāca tirgū, man patika, bet laiks rādīs, vai tas 
būs dzīvotspējīgs. 



Turpinājumā mazliet nenopietnāki jautājumi – 
izvēlies vienu no variantiem:

« ATPAKAĻ

Paša cirsta vai pirkta svētku egle?
Pēdējos gados pirkta. Neveicas man ar to egļu meklēšanu mežā.

Rasols vai piparkūkas?
Abi, bet, ja jāizvēlas viens, tad sievasmātes rasols ir labākais pasaulē (ceru, ka viņa šo izlasīs    )

Slēpot vai slidot?
Noteikti slidot. 

Koncerts vai opera?
Koncerts – nākamgad tiekamies Depeche Mode koncertā Tallinā!

Tīrīt sniegu pie mājas vai kasīt ledu no auto?
Tīrīt sniegu.

Uzņemt ciemiņus vai iet ciemos?
Hmmm… laikam tomēr iet ciemos. 

Vērtīga dāvana vai dāvana no sirds?
Dāvana no sirds. Bez variantiem. Ja vēl vērtīga, tad vispār...

Tavs novēlējums brokeriem 2023. gadā?
Nepazaudēt to, kas Jums jau ir!

Ziemassvētki vai Jaunais gads?
Ziemassvētki.



ATLĪDZĪBU AKTUALITĀTES

BALTA 3. ceturkšņa lielāko atlīdzību TOP 5

1. Kravas auto cietis sadursmē 
Apdrošināšanas veids – KASKO

Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā kravas automašīna SCANIA R450, 
saskrienoties ar pretim braucošo automašīnu, kura iebrauca pretējā 
braukšanas joslā, nobrauca no ceļa.

Izmaksātā atlīdzība: ~147 000 EUR

2.   Lietus un vēja rezultātā bojāti labības lauki

3.  Appludināts kaimiņa dzīvoklis

Apdrošināšanas veids – sējumu apdrošināšana

Lietus un vēja rezultātā bojāti gandrīz divdesmit ziemas kviešu lauku. 
Postījumu apmērs sasniedza 20 – 80% no lauku 
platības.

Izmaksātā atlīdzība ~ 112 000 EUR

Esam apkopojuši lielākās izmaksātās atlīdzības no 2022. gada jūlija līdz septembrim.

Apdrošināšanas veids – vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Zviedrijā klienta remonta darbu rezultātā vannas istabā plīsa caurule, kā 
rezultātā tika appludināts zemāk esošais dzīvoklis, sabojājot vairākas 
telpas (dzīvojamo istabu, guļamistabu, halli, saunu, virtuvi un vannas 
istabu).

Izmaksātā atlīdzība: ~52 000 EUR

4.  Ugunsgrēks kūtī

Apdrošināšanas veids – nekustamā īpašuma apdrošināšana

Ventilatora motorā radās īssavienojums, kā rezultātā izcēlās 
ugunsgrēks un izdega kūts ~200m2 platībā.

Izmaksātā atlīdzība ~ 52 000 EUR

5.  Nozagta automašīna

Apdrošināšanas veids – KASKO

Tika nozagta automašīna JEEP GRAND CHEROKEE.

Izmaksātā atlīdzība: ~50 000 EUR

Attēlam ir ilustratīva nozīme.

« ATPAKAĻ



Mums, BALTA, rūp mūsu klientu nevainojamā pieredze ikkatrā saskarsmes brīdī – īpaši tad, kad klientam mūsu 
atbalsts nepieciešams visvairāk. Tādēļ esam uzlabojuši un paātrinājuši atlīdzību izmaksas procesu.

Tagad BALTA klienti atlīdzības saņem vēl ātrāk

Mūsu kā apdrošinātāja uzdevums ir būt līdzās klientam, kad nepieciešama mūsu palīdzība. Mūsu klienti ir 
dažādi un tikpat dažādi ir viņu atlīdzību stāsti, bet daudzi no tiem nenoliedzami apliecina: bez BALTA 
apdrošināšanas viņu dzīves būtu izvērtušās citādāk… Tieši tāpēc mēs esam uzsākuši jaunu kampaņu, dodot 
balsi klientiem un aicinot viņus dalīties savos stāstos par to, kā apdrošināšana ļāvusi pārvarēt lielas nelaimes.

Iepazīstinām ar BALTA klientu atlīdzību stāstu sēriju

Līdz šim klienti, saņemot pozitīvu atlīdzības lēmumu, naudas izmaksu saņēma nākamajā dienā*. Jau patlaban esam 
uzlabojuši un paātrinājuši šo procesu, un gadījumā, ja klients saņem pozitīvu atlīdzības lēmumu līdz plkst. 13.00, arī 
naudas atlīdzība tiks ieskaitīta viņa kontā jau tajā pašā dienā. Savukārt, ja lēmums tiek pieņemts pēc plkst. 13.00, 
atlīdzība klienta kontā būs nākamās dienas rītā.

*Veselības apdrošināšanas atlīdzību process paliek nemainīgs un izmaksas notiek 3 reizes dienā.

Ko tas praktiski nozīmē? Aptuveni 50% klientu saņems atlīdzības izmaksu tajā pašā dienā, kad tiek saņemts 
atlīdzības lēmums, bet pārējie – jau nākamās dienas rītā.

Ja arī Tev ir zināms kāds klients, kurš būtu gatavs dalīties ar savu pozitīvo atlīdzības stāstu, lūdzu, 
sazinies ar BALTA mārketinga biznesa partneri Annu Kleinšmiti (anna.kleinsmite@balta.lv).

« ATPAKAĻ

https://www.youtube.com/watch?v=n7s8FaKKy6I
https://www.youtube.com/watch?v=_Tropyj8lpg
https://www.youtube.com/watch?v=JqxxXeL66Y8
https://www.youtube.com/watch?v=IC8XXDKaDeI


Sveču gaisma un adventes vainagi, omulīgi sprakšķošs kamīns vai krāsniņa silda un izgaismo tumšus, drēgnus 
rudens un ziemas vakarus, taču liek cilvēkiem būt īpaši modriem. BALTA pieredze rāda, ka strauji pieaug 
sadzīves negadījumu izraisītu ugunsnelaimju skaits fizisku personu privātīpašumos. Tas nozīmē ne tikai lielus 
uztraukumus un risku dzīvībai un veselībai, bet arī ievērojamus finansiālus zaudējumus: šī gada deviņos 
mēnešos par katru ugunsnelaimi privātīpašumu segmentā atlīdzībās izmaksāti vidēji 10 200 eiro, bet pavisam – 
1,78 miljoni eiro, kas ir vairāk nekā 2021. gada visos 12 mēnešos kopā.

Divkāršojies sadzīvisku iemeslu izraisītu ugunsgrēku skaits

Šogad lielākā atlīdzība 78 000 eiro apmērā izmaksāta par ugunsgrēku, kas 
izcēlās dzīvojamā ēkā, no dūmvada niedru jumtā ielecot dzirkstelei. Tāpat 
konstatēta virkne gadījumu, kad izmaksas sasniegušas 50 000 eiro – galvenais 
ugunsnelaimes cēlonis bijis elektroinstalācijas īssavienojums.

Ja 2021. gadā īssavienojums bija visbiežākais ugunsgrēka cēlonis, šogad 
priekšplānā izvirzījušies sadzīves negadījumi, kuru dēļ izceļas 35% ugunsgrēku. 
Lielākoties tas notiek cilvēku nevērības dēļ: aizdegas bez uzraudzības atstātas 
sveces, adventes vainagi, pie mājas novietotās atkritumu tvertnēs nenodzēsti 
izsmēķi, grils, gatavojot uzliesmojusi eļļa, uz plīts aizmirsts ēdiens utt. Tāpat 
privātīpašumus uguns posta apkures sistēmas bojājumu, trešo personu 
ļaunprātīgas rīcības un eksploziju, piemēram, gāzes balona sprādziena 
rezultātā, bet 5% gadījumu aizdegšanās iemesls nav noskaidrojams. Arvien 
biežāk parādās arī atlīdzību pieteikumi par postījumiem, kas nodarīti 
kopīpašumam vai privātīpašumam kaimiņa īpašumā izcēlušās ugunsgrēka dēļ.

“Tuvojoties Ziemassvētku laikam, kad daudzi vairo omulību mājās ar svecēm un 
dažādiem rotājumiem, īpaši jāuzsver ugunsdrošības aspekts. Kā rāda BALTA pieredze, 
šī gada deviņos mēnešos sadzīves negadījumu ir bijis divreiz vairāk nekā pērn visa gada laikā 
kopā. Īpaši par ugunsdrošību jādomā, sākoties apkures sezonai – netīrīti vai nekvalitatīvi 
skursteņi ik gadu ir iemesls simtiem postošu ugunsgrēku privātīpašumā ar nopietniem 
finansiāliem zaudējumiem. Lielākā pēdējos gados izmaksātā atlīdzība fiziskai personai 
sasniedza vairāk nekā 200 000 eiro, 2021. gada martā apkures sistēmas izraisītā ugunsgrēkā 
nodegot dzīvojamai mājai. Nereti konstatējam arī gadījumus, kad ēka ir apdrošināta, bet 
manta – nē, radot pat 20 000 eiro lielus zaudējumus,” stāsta BALTA Īpašuma apdrošināšanas 
atlīdzību pārvaldes vadītājs Ainārs Puķe.

« ATPAKAĻ

ŠOBRĪD AKTUĀLI



Lai pasargātu īpašumu no ugunsnelaimes, BALTA atgādina:

« ATPAKAĻ

APKURES SISTĒMA

• Regulāri veiciet dūmvadu tīrīšanu. Saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 ķieģeļu 
dūmvadi jātīra ne retāk kā reizi gadā, ķieģeļu 
dūmvadi ar oderējumu un metāla dūmvadi – ne 
retāk kā reizi divos gados, ventilācijas kanāli – 
ne retāk kā reizi trijos gados. 

• Dūmvadu tehnisko apkopi vai pārbūvi uzticiet 
sertificētiem speciālistiem.

ATKLĀTA UGUNS

• Neatstājiet bez uzraudzības degošas sveces un 
kamīnus.

• Novērsiet bērniem brīvu piekļuvi šķiltavām vai 
sērkociņiem.

• Atgādinām, ka saskaņā ar ugunsdrošības 
noteikumiem ikvienā mājoklī jābūt uzstādītam 
dūmu detektoram, kas laikus brīdinās par 
izcēlušos nelaimi. Tāpat arī regulāri ir jāveic 
uzstādītā dūmu detektora darba kārtības 
pārbaude.

ELEKTRĪBA

• Ja dzirdama elektrības vadu vai rozetes 
čirkstēšana, atslēdziet elektrību un izsauciet 
elektriķi.

• Neizmantojiet rozetes, kas ir nenostiprinātas, 
dzirksteļojošas vai ar regulāru kontakta 
zudumu.

• Nelietojiet elektroiekārtas, ja tām ir tehniskas 
problēmas vai arī ir bojāts barošanas vads 
(elektrības sprieguma, uzlādes).

• Veiciet MK noteikumos paredzēto elektroin-
stalācijas pārbaudi ne retāk kā reizi 10 gados. Ja 
objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide – 
reizi 2 gados, ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

• Ja “raustās” elektrība, izsauciet elektriķi, lai 
veic pārbaudes un novērš problēmu.

• Nesaslēdziet pārāk daudz elektroierīču uz 
vienas līnijas.

• Ja regulāri izslēdzas drošinātāji (“sit ārā 
korķus”), nepieciešams pieaicināt sertificētu 
elektriķi, lai veic pārbaudi.

• Neizmantojiet pagarinātājus kā pastāvīgu 
risinājumu, lai ar elektrību nodrošinātu vairākas 
elektroiekārtas.
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Veselības apdrošināšanas “sezona” rit pilnā sparā!

Rudens un ziema ir īpaši aktīvs laiks veselības apdrošināšanas piedāvājumu izteikšanai un līgumu slēgšanai. Un 
ne velti – veselības apdrošināšana ir reāls risinājums, kas sniedz plašu pakalpojumu pieejamību, ja radušās 
akūtas veselības problēmas vai nepieciešama plānveida palīdzība. 

Uzņēmumu ieinteresētība iegādāties veselības apdrošināšanas polises pieaug ar katru gadu. Vadītāji ir novērtējuši 
veselības apdrošināšanas lomu uzņēmuma attīstībā un tās ekonomisko ietekmi, izprotot, ka rūpēm par darbiniekiem 
vienlaikus ir tiešs FINANSIĀLS ieguvums:

Veseli darbinieki ir produktīvāki un efektīvāki 
• Tikai vesels darbinieks var būt pozitīvs, radošs, fiziski spējīgs un aktīvs! 
• Veselības aprūpe dod iespēju savlaicīgi parūpēties par veselību un novērst saslimšanas risku vai sniedz 

tūlītēju atbalstu gadījumos, kad ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tādējādi  slimības netiek 
“ielaistas” smagākās stadijās un samazinās darba nespējas laiks un ar to saistītie izdevumi.

Darbinieku lojalitāte un jaunu darbinieku piesaiste 
• Veselības apdrošināšana ir vērtīgākais papildu ieguvums darbinieku skatījumā. BALTA un pētījumu 

kompānijas “Norstat” 2021. gadā veiktā pētījuma dati liecina, ka 88% darbinieku norādījuši, ka, 
izvēloties darba devēju, apdrošināšana ir ļoti nozīmīgs faktors.

• Jaunu darbinieku piesaistē veselības apdrošināšana ir būtiska konkurētspējas priekšrocība. Laba 
darba devēja tēls bez veselības apdrošināšanas vairs nemaz nav iedomājams.

Plaši nodokļu atvieglojumi 
• Līdztekus jau iepriekš minētajiem finansiālajiem ieguvumiem uz veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas prēmijām attiecas vairāki nodokļu atvieglojumi, t.i. nav jāmaksā šādi nodokļi: 
iedzīvotāju ienākumu nodoklis, darba ņēmēja sociālais nodoklis un darba devēja sociālais nodoklis. 

• Finansiālais ieguvums ir ļoti atšķirīgs – vai darbiniekam tiek izmaksāta prēmija pie algas, kas tiek 
iztērēta nezināmiem, ļoti iespējams, ar veselības aprūpi nesaistītiem nolūkiem, vai nauda tiek ieguldīta 
veselības apdrošināšanas polises iegādei ar palīdzības garantu līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro.

Lai ziņa par ieguvumiem nonāktu pie klienta efektīvāk un komunikācijā ar uzņēmumu vadību būtu iespējams 
uzskatāmāk parādīt visus šos ieguvumus, esam ievietojuši sistēmas PARTNERIS sadaļā “Apdrošināšanas 
dokumentācija” veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju kalkulatoru, kas drošā veidā ļauj sagatavot 
pareizu nodokļu atvieglojumu informāciju, adaptējot to paredzamajai veselības apdrošināšanas prēmijai. Tas arī 
vienlaikus sniedz uzņēmuma ekonomiskā izdevīguma visu faktoru kopskatu, lai vairotu uzņēmumu izpratni par to, ka 
veselības apdrošināšana ir ekonomiski izdevīgs ieguldījums ar garantētu atdevi!
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Dienām kļūstot īsākām, aktivizējas auto zagļi

Pēdējos divos gados Covid-19 pandēmijas pārvietošanās ierobežojumu rezultātā samazinājās auto zādzību 
skaits, tomēr jau kopš vasaras vidus situācija palēnām atkal pasliktinās un auto zādzību skaits pieaudzis aptu-
veni divas reizes, kā arī novērotas jaunas zādzību tendences. BALTA atlīdzību dati liecina, ka šī gada pirmajos 10 
mēnešos nozagta jau 21 automašīna un teju puse no tām nozagtas pēdējo 3 mēnešu laikā. 

Lai mazinātu auto zādzības iespēju, BALTA iesaka veikt dažus vienkāršus drošības pasākumus.

“Pēdējos divos gados Covid-19 ietekmē auto zādzību skaitam bija tendence samaz-
ināties: cilvēki biežāk atradās mājās, bija mazāka vajadzība pārvietoties ar auto, 
robežas bija daļēji slēgtas, un līdz ar to arī zagļu rūpals tika vismaz daļēji ierobežots. 
Bet tagad redzam, ka pieprasījums gan pēc automašīnām, gan to detaļām atkal 
pieaug un diemžēl līdz ar to palielinās arī nozagto un apzagto auto skaits,” norāda 
Kristaps Liecinieks, BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes 
vadītājs.

BALTA eksperts stāsta, ka pēdējo divu gadu laikā izmainījies arī ierastais zādzību modelis. “Nemainīgi ir tas, ka joprojām 
visvairāk zog tādus automobiļus, kas aprīkoti ar “Keyless Go” sistēmu. Tomēr ja agrāk auto zādzības bija galvenokārt 
vairāk vai mazāk “profesionālu” grupējumu rūpals, tagad redzam, ka zādzības notiek krietni vienkāršāk: bieži zagļi 
automašīnā iekļūst, izsitot kādu no auto stikliem, un tad cenšas auto iedarbināt, izmantojot attālināti nolasītās 
automašīnas atslēgas informāciju,” uzsver Kristaps Liecinieks.

Lai gan starp garnadžu “iecienītākajiem” auto joprojām ir BMW 5. sērijas (aptuveni 2010.–2012. gada) modeļi, netiek 
saudzēti arī citu ražotāju dažāda gadagājuma auto. Kristaps Liecinieks norāda, ka patlaban noteikt, kuru auto īpašniek-
iem būtu jāuzmanās visvairāk, ir gandrīz neiespējami, jo starp zagtajiem auto ir gan vecāku modeļu sportiskie BMW, gan, 
piemēram, jaunāka gadagājuma KIA markas ģimenes auto vai dažādu izmēru apvidus auto.
  
“Rudens un ziema līdz ar garajiem vakariem jau tā tradicionāli ir zagļu aktivitātes pīķis, un šogad jāuzmanās vēl vairāk, jo 
daudzviet tiks taupīta elektrība un ielas un pagalmi, iespējams, kļūs tumšāki. Tāpēc automašīnu īpašniekiem iesakām 
parūpēties par sava auto drošību proaktīvi, gan veicot atbilstošus prevencijas pasākumus risku mazināšanai, gan sagādā-
jot KASKO polisi finansiālās drošības spilvenam,” iesaka Kristaps Liecinieks.

Aprīkojiet savu auto ar papildu pretaizdzīšanas iekārtu, lai apgrūtinātu zagļu 
uzdevumu un palīdzētu atgūt auto nozagšanas gadījumā. Ar konsultāciju 
par to, kura pretaizdzīšanas iekārta ir piemērota jūsu automašīnai, lieliski 
var palīdzēt apdrošinātāji.

Marķējiet auto lukturus un spoguļus.

Ja iespējams, novietojot auto stāvēšanai apsargājamās stāvvietās vai uz 
apgaismotām ielām.

Nekautrējieties izmantot vienkāršus, bet labi pārbaudītus līdzekļus auto 
pasargāšanai no garnadžiem, tajā skaitā stūres saslēdzējus vai savilcējus, 
kas liedz izņemt auto lukturus, neatverot motora pārsegu.

Neatklājiet savus atvaļinājuma plānus sociālajos tīklos – zagļi var izmantot 
šo informāciju, lai netraucēti piekļūtu gan jūsu auto, gan mājoklim.
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Rekordaugsts 3. ceturkšņa BALTA klientu apmierinātības rādītājs

Šis gads ir bijis optimisma pilns un trešajā ceturksnī esam sasnieguši rekordaugstu klientu 
apmierinātības rezultātu (NPS) pēc apdrošināšanas iegādes: 70 (otrā ceturkšņa rādītājs – 65).

Savukārt klientu, kuri saņēma atlīdzības lēmumu, apmierinātības rādītājs ir 67, kas ir par 3 
punktiem zemāk kā iepriekšējā ceturksnī, jo piedzīvojām nelielu rezultātu kritumu vasaras 
mēnešos. Operatīvi reaģējām un veicām uzlabojumus procesos, uz ko bija mudinājuši klienti, 
kā rezultātā septembrī klientu apmierinātība pieauga un atlīdzību lēmumu NPS sasniedza 70!

Mums, BALTA, rūp klientu apmierinātība – tā atspoguļo klienta sajūtas un vēlmi ieteikt BALTA pakalpojumus 
citiem. Kad klients ir iegādājies apdrošināšanu vai saņēmis atlīdzības lēmumu, nosūtam anketu, kurā klients 
vērtē to, kā jūtas pie mums, norādot gan savus ieteikumus, gan izceļot mūsu stiprās puses. 

NPS ir palielinājies gandrīz visos pārdošanas kanālos un sasniedzis izcilus rādītājus:
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Sezonālas vēstules klientiem ar prevencijas padomiem

Klienti raksta, ka mēs esam atsaucīgi, ātri, profesionāli, sniedzam drošības sajūtu un 
piedāvājam izdevīgas cenas. Apmierinātības anketās ir lasāmi tādi komentāri kā “BALTA ir 
labākā apdrošināšanas kompānija”, “Nekad nevar zināt, kas var atgadīties, bet BALTA 
apdrošināšana ir kā drošības spilventiņš, kur atbalstīties. Ļoti laipna apkalpošana, 
paldies!” un “BALTA ir uzticams draugs!”.

Klienti ir norādījuši arī ieteikumus, ko mums vajadzētu uzlabot. Viņi vēlētos, lai mēs 
vienkāršojam apdrošināšanas nosacījumus un lai informācija par apdrošināšanas beigu 
termiņu tiktu sniegta laicīgāk, tādējādi dodot klientiem vairāk laika iepazīties ar piedāvājumu 
un ļaujot vieglāk izprast, ko izvēlēties.

Paldies ikvienam no jums, kas gan tiešā, gan netiešā veidā rūpējas par mūsu 
klientiem, radot draudzīgu, pozitīvu un drošu vidi! Apmierināti klienti ir veiksmīga 
uzņēmuma atslēga un norāde, ka esam uz pareizā ceļa! 

Domājot par mūsu klientu drošību un labsajūtu, šogad reizi ceturksnī izsūtam mūsu kopējiem klientiem 
vēstules ar sezonāliem prevencijas ieteikumiem, lai mudinātu tos pievērst uzmanību drošības jautājumiem un 
izvairītos no neparedzētiem starpgadījumiem. Vēstules tiek sūtītas tikai tiem klientiem, kas devuši savu 
piekrišanu informācijas saņemšanai.

Decembrī klientiem tiks izsūtīta vēstule ar padomiem:

• kā pasargāt īpašumu no ugunsnelaimes;
• kā samazināt auto zādzību iespēju;
• ko ņemt vērā, braucot uz silto zemju kūrortiem;
• kā arī eksperimentu, kas tika īstenots kopā ar satiksmes drošības ekspertu Oskaru 

Irbīti “Ceļu satiksmes drošības termometrs”.

Ja redzat, ka šādas ziņas labprāt saņemtu arī 
tie jūsu klienti, kuri nav devuši piekrišanu, 
aicinām pievienot klientu kontaktus, lai 
nepalaistu garām svarīgo un noderīgo.

Apskati vēstuli ŠEIT! 

https://www.balta.lv/uploads/FAILI/Email/newsletter-12-22.html
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Jauna sadaļa “Veselības apdrošināšana” BALTA 
pašapkalpošanās portālā un mobilajā lietotnē

Mēs, BALTA, nerimstoši rūpējamies par mūsu klientu labsajūtu un izcilu klientu apkalpošanu. Lai padarītu 
klientiem ērtāku veselības apdrošināšanas pakalpojuma lietošanu un informācijas iegūšanu, esam izveidojuši 
jaunu sadaļu “Veselības apdrošināšana”, ko atradīsiet BALTA pašapkalpošanās portālā un mobilajā lietotnē 
MANA BALTA.

Jaunās sadaļas mērķis ir 
apdrošinātajām personām nodrošināt 
šādu informāciju, kura būs pieejama 
visu apdrošināšanas periodu:

• veselības apdrošināšanas kartes 
limitus un iztērēto limitu apjomu;

• veselības apdrošināšanas kartes 
programmu aprakstus.

Lai varētu izmantot jaunās BALTA 
mobilās lietotnes iespējas, 
pārliecinieties, vai mobilajā ierīcē ir 
augšupielādēta jaunākā BALTA 
mobilās lietotnes versija (veikti 
atjaunojumi).

Veselības apdrošināšanas programmu 
atspoguļošana mobilajā lietotnē notiks 
pakāpeniski, tādēļ gadījumos, ja jūsu 
klientiem nav redzama augstāk minētā 
informācija, lūdzu, informējiet par to 
savu BALTA konktatpersonu. Līgumiem, 
kas noslēgti sākot ar 01.10.2022., 
veselības apdrošināšanas programmu 
atspoguļošana tiek nodrošināta 
automātiski. 

BALTA mobilās 
lietotnes sadaļa 
"Mana BALTA"

Veselības 
apdrošināšana

Aktīvo un vēsturisko 
veselības apdrošināšanas 

karšu saraksts

Veselības apdrošināšanas 
kartes programmu 

apraksti

Veselības apdrošināšanas 
kartes limiti un iztērētais 

limitu apjoms
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Noslēdzies jau desmitais BALTA un Satiksmes ministrijas 
organizētais konkurss “Drošākais uzņēmuma autoparks”

8. novembrī, noslēdzās BALTA un Satiksmes ministrijas organizētais konkurss “Drošākais uzņēmuma 
autoparks”, kas šogad notika jau desmito reizi.  Konkursa ietvaros norisinājās ekspertu diskusija “Drošas 
satiksmes ABC – Auto, Bizness, Cilvēks 2022”, kurā īpaša uzmanība tika pievērsta cilvēciskā faktora un 
automātisko drošības sistēmu lomai ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, un ar īpašām Desmitgades Dimanta 
balvām tika godināti izcilākie autoparki konkursa desmit gadu pastāvēšanas vēsturē. Kā secina eksperti, 
vidējo Latvijas autovadītāju raksturo neapzināta braukšana, pārkāpumi kā norma un “es” kā vissvarīgākais 
satiksmes dalībnieks, un sabiedrībai kopumā vēl tāls ceļš ejams, lai braukšanas kultūra uz Latvijas ceļiem 
ievērojami uzlabotos. Savukārt par Desmitgades Dimanta autoparkiem atzīti Pašvaldības SIA “Ventspils 
reiss”, SIA “SCHWENK Latvija”, SIA “Kurbads un Ko” un “Latvenergo koncerns”, bet specbalva par drošāko 
autoparku piešķirta AS “DELTA LV”.

“Šodien, konkursa “Drošākais uzņēmuma autoparks” desmitgadē, es jūtos patiesi 
priecīgs un gandarīts par paveikto. Visi autoparki, kas piedalījušies konkursā, 
sevišķi mūsu ilggadējie dalībnieki, ir lieliski strādājuši, pastāvīgi veikuši 
uzlabojumus – daži pat 10 gadu garumā, un gribas ticēt, ka visi kopā mēs esam 
snieguši būtisku ieguldījumu satiksmes drošības uzlabošanā. Mēdz teikt – 
pastāvēs, kas pārvērtīsies, un domāju, ka desmit gadu pieredze ļaus mums izdarīt 
vērtīgus secinājumus un kopā ar konkursa dalībniekiem, partneriem un draugiem 
paveikt vēl vairāk, lai kopējā braukšanas kultūra Latvijā ar katru gadu uzlabotos,” 
saka konkursa ilggadējs žūrijas priekšsēdētājs, BALTA Transporta produktu un 
risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks.

Pirmajā diskusijas blokā “Automātiskās drošības sistēmas: akla uzticēšanās vai gudrs papildinājums?” Rīgas 
pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Tehniskās daļas vadītājs Sarmis Svilis, SIA “Kreiss” autovadīšanas instruktors Didzis 
Dzelzkalējs, AS “Mapon” produkta attīstības vadītājs Kalvis Šēnbergs un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
Biķernieku kompleksās sporta bāzes vadītājs un drošas braukšanas eksperts Normunds Lagzdiņš runāja par 
automātisko drošības sistēmu jeb ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) nozīmi satiksmes drošībā. Kopumā 
eksperti uzsvēra, ka ADAS ir ļoti svarīgas un nākotnē tām būs arvien būtiskāka loma – jo labāk aprīkots auto, jo lielāka 
iespēja izvairīties no sadursmēm, kas citādi rezultētos ar lielām apdrošināšanas summām un automašīnas remonta 
izmaksām. ADAS ir attīstītas tiktāl, ka bīstamas situācijas un riska faktorus, piemēram, miglā uz ceļa izskrējušus 
dzīvniekus, fiksē daudz ātrāk un precīzāk nekā autovadītājs, tomēr daudzi, sevišķi vecāka gadagājuma autovadītāji 
nereti neuzticas šīm sistēmām – līdz brīdim, kad tās viņus glābj no satiksmes negadījuma.
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Diskusijas otrais bloks bija veltīts tēmai “Kā ārstēt autovadītāju deficītu?”, sarunā piedaloties AS “Aldaris” valdes 
loceklei Elīnai Aščukai, AS “Delta LV” valdes priekšsēdētājam Aigaram Freibergam, Autotransporta direkcijas valdes 
priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam un Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta 
direktores vietniekam, konkursa ilggadējam žūrijas loceklim Jānim Kalniņam. Eksperti atzina, ka šoferu pagaidām 
pietiek, bet satraucoša tendence ir profesionālo autovadītāju vecums – lielākā daļa ir vecāki par 45 gadiem. Jauna-
jiem šis amats nešķiet saistošs, un būtu jādomā arī par to, kā ieinteresēt sievietes par profesionālajām autovadīšanas 
kategorijām.

Eksperti ieteica šoferu trūkumu risināt valstiski, piemēram, vienkāršojot attiecīgās autovadītāja kategorijas iegūšanas 
iespējas, tās, piemēram, subsidējot (pagaidām to dara daudzi uzņēmumi paši, bet cik ilgi?), pārskatot vecuma robežu, 
no kuras iegūstama attiecīgā kategorija, veicinot konkurētspējīgu atalgojumu un jauniešu interesi par darbu ar 
jauniem, moderniem, ar ADAS aprīkotiem transportlīdzekļiem.

Savukārt trešajā diskusiju blokā BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps 
Liecinieks, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieks 
Arturs Smilga, sertificēta psiholoģe Natālija Dauberga un autosportists Ralfs Sirmacis sarunājās par tēmu “Kā izraisīt 
ceļu satiksmes negadījumu: autovadītāju kļūdas vai ieraduma spēks?”. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem par 
ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu Eiropas Savienības (ES) valstīs Latvija regulāri ierindojas augstās 
vietās: 2019. gadā ieņēma 5. vietu, 2020. uzstādīja antirekordu, ierindojoties 2. vietā, savukārt 2021. gadā bija 3. vietā.
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“Diemžēl daudzi autovadītāji daudzus pārkāpumus uzskata par normu, brauc neapzināti, nepievēršot visu uzmanību 
ceļam, un neizjūt sevi kā pārējās satiksmes elementu. Katram šķiet – es esmu pats svarīgākais, tikai man ir jāsteidzas, 
tikai es protu braukt. Taču mūsu uzvedību uz ceļa ietekmē ne tikai infrastruktūra, bet arī šie cilvēkfaktori – kādi esam kā 
cilvēki, cik stresa noturīgi esam, kāda ir mūsu kopējā saskarsmes kultūra, kas ļoti spilgti atspoguļojas arī satiksmē,” 
atzina psiholoģe Natālija Dauberga. Tāpat eksperti uzsvēra, ka liela nozīme ir braukšanas instruktoriem, jo tieši 
jaunajiem autovadītājiem mēdz būt nihilistiska attieksme, apzināti neievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Profe-
sionālajos autoparkos šādas problēmas varētu risināt ar tehniskiem autovadītāju uzraudzības līdzekļiem, bet kopumā 
būtu jādomā par bargāku sodu sistēmu, vienlaikus izglītojot sabiedrību un uzsverot emocionālās inteliģences nozīmi. 
Būtiska loma ir arī ģimenes piemēram, jo bērni vēro, kā brauc vecāki.

Konkurss “Drošākais uzņēmuma autoparks” iestājas par sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, kuri savā ikdienas darbībā, 
pārvaldot autoparkus, pierāda, ka tiem patiesi rūp kopējā satiksmes drošība. Tas ietver uzņēmuma iesaisti risku 
vadībā, cilvēkresursu vadību, uzņēmuma politiku un rīcību attiecībā uz ceļu satiksmes negadījumiem, to uzraudzību 
un vadību, kā arī autoparku raksturojošo parametru analīzi un tehnisko nodrošinājumu.

Gada balvu “Drošākais uzņēmuma autoparks" jau desmito gadu organizēja BALTA sadarbībā ar Satiksmes ministriju. 
Gada balvu atbalsta, izpratni par ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu autoparku pārvaldi, kā arī ikviena ceļu satiksmes 
dalībnieka drošību palīdz veicināt Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), SIA "Circle K Latvia", SIA "SEB līzings”, AS 
"Mapon", biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" (InCSR), Latvijas Darba devēju konfederācija, 
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība.

Visu diskusiju iespējams noskatīties šeit: BALTA Facebook

https://www.facebook.com/baltaapdrosinasana/videos/3194706010789787
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Atgādinām, ka jau no 4. jūlija KASKO apdrošināšanas līgumi ir papildināti ar atrunu, kas nosaka paaugstinātu klienta 
paša risku gadījumos, kad tas nav izpildījis pārdevēja nosūtīto uzdevumu par fotogrāfiju pievienošanu. 

Jāsaka, ka kopš izmaiņām līgumā, ir jau pirmie regresa gadījumi, tāpēc aicinām brokerus, kas vēl fotogrāfijas 
nepievieno, izmēģināt ērto un vienkāršo Foto vai DriveX rīku un fotogrāfijas turpmāk pievienot, lai izvairītos no 
nepatīkamām situācijām.

Brokeru pieredze ar KASKO fotogrāfiju pievienošanu un loterija

Pēc BALTA KASKO atlīdzību datiem zaudējumu rādītāji pēdējo mēnešu laikā nav uzlabojušies, tāpēc BALTA 
fokusā joprojām ir automašīnu fotogrāfiju pievienošana, noslēdzot KASKO polisi. Paldies visiem, kas aktīvi 
izmanto Foto un DriveX rīku, jo pievienoto fotogrāfiju īpatsvars ir palielinājies.

Kas brokerus motivē pievienot automašīnu fotogrāfijas?

“Vislabākā motivācija ir BALTA sūtītais teksts "Arī turpmāk tiks 
saglabāta iespēja Jums pašiem ērtākā/ierastākā veidā bildes 
pievienot sistēmā, bet atgādinām, ka šādos gadījumos bilžu 

neesamība būs Jūsu atbildība ar iespēju apdrošinātājam 
atlīdzību gadījumā vērsties pret brokeri ar regresa prasību.””

“Metodika to prasa un ir patīkami, ka nenāk atgādinājumi par neizdarīta-
jiem uzdevumiem. Ja nenāktu regulāri atgādinājumi, noteikti nebūtu tik 
labs rezultāts. Sākumā man pašam bija daudz bildes telefonā un datorā, 

kuru pievienošanu atstāju uz rītdienu. Man vajadzēja pusgadu, lai visu 
sakārtotu. Un skatos, ka klienti arī cenšas bildes pievienot.”

“Bildes cenšos savlaicīgi salikt, pirmkārt, jau  sevis dēļ, lai pati 
neaizmirstu, tas ir mans pienākums un atbildība, kā arī, šķiet, līgumā ir 

tāds punkts. Smieklīgi, bet nepatīk arī sarkanie atgādinājumi, ka nav 
pievienotas bildes, jo ir tāda nepabeigta darba sajūta. Otrais svarīgais 

moments – pievienotas bildes veicina pēc iespējas ātrāku izmaksu 
klientam. Abas puses ir apmierinātas – es, jo klientam drošu sirdi iesaku 
BALTA kā labāko, ātrāko un kvalitatīvāko kompāniju izmaksu gadījumos 
(un ne tikai), un klients ir apmierināts, ka viss notiek ātri, jo bildes jau ir 

sistēmā. Nav nepieciešama papildu laiks, lai meklētu bildes. No 
klientiem ir saņemta arī atgriezeniskā saite, ka tiešām ir ātri un 
kvalitatīvi, paldies par ieteikto. Lūgums šajos “trakajos laikos” 

nepazaudēt sasniegto latiņu. Un, treškārt, būtiski, ka BALTA ir vērsta uz 
attīstību, IT daļa ir spēcīga �, nemitīgi ir kādi labi uzlabojumi. Sistēma ir 

vienkārša, saprotama, pārskatāma, un bilžu pievienošana neaizņem 
daudz laika. Nesen pamanīju, ka ir uzlabota bilžu pārskatīšana. Iepriekš 
bija jāver pa vienai, tagad visas var atvērt pēc kārtas un aizvērt arī, vairs 

netieku “izmesta” no sistēmas      ”

“Kā ieguvumu fotogrāfiju pievienošanai 
varu minēt to, ka tas attiecīgi samazina 

potenciālo problēmsituāciju skaitu.”

“Tas ir elementāri un it  kā nav 
nemaz apspriežams - ir prasība 

un tā jāievēro. Pirmkārt,  
domājot par to, lai klientam 
pēc tam nerodas problēmas, 

un, otrkārt, arī savam 
sirdsmieram     ”

“Bildes esmu sev fotografējusi 
vienmēr, tik īpaši nebija laika 
tās pievienot. Bija polises ar 
bildēm, bet bija arī polises, 

kam nebiju pievienojusi un pēc 
ekspertu pieprasījuma tās 

nosūtīju. Pēc jaunās 
metodikas, kas paredz sekas, 

ja bildes nav pievienotas, 
maksimāli cenšos tās pievienot 

un, protams, atrodas arī laiks 
to izdarīt. Vai man tas ir 

ieguvums, diez vai, drīzāk kā 
pamatprasība, kas jāizdara pie 

polises noslēgšanas.”



Loterija!

“Mani gan kaitina BALTA atgādinājumi, gan patīk, jo tas 
palīdz arī klientam vairākas reizes atgādināt par bilžu 
nepieciešamību. Paldies par jūsu darbu un rūpēm!”

“Ja netiek pievienotās bildes, tad tas var būt 
par iemeslu atteikumam izmaksāt atlīdzību. 

Līdz ar to mans darbs kā brokerim ir slikti 
izdarīts, jo kāda jēga polisei, ja tā nesedz 

zaudējumu?”

“Noteikti labs veids, kā atgādināt sev un klientam 
par bilžu neesamību. Ļoti labi, ka tiek atgādināts 
katru nedēļu. Tā ir lielāka garantija gan man, gan 

klientam, ka nākotnē nebūs liekas un 
nevajadzīgas problēmas.” 

“Lielajā darbu gūzmā dažkārt piemirstas pievienot bildes 
un ir labi, ka tiek atsūtīts atgādinājums par to 

pievienošanu. Ieguvums no bilžu pievienošanas pie 
polises – tā tiek samazināts lēmuma pieņemšanas laiks 

ekspertam par atlīdzību un klientam ātrāk tiek saskaņota 
atlīdzības izmaksa.”

Patlaban jau puse no brokeru sabiedrību darbiniekiem ir 
pievienojuši fotogrāfijas visām savām izdotajām KASKO 
polisēm, tāpēc aicinām arī pārējos brokeru darbiniekus līdz 
12. decembrim nodrošināt 100% KASKO fotogrāfiju pievien-
ošanu izdotajām KASKO polisēm un piedalīties izlozē par 2 
ESPA Rīga dāvanu kartēm 100 EUR vērtībā. 
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Pievieno pirmsapdrošināšanas 
bildes visām 2022. gadā izdotajām BALTA KASKO 
jaunslēgumu polisēm un piedalies loterijā par 
vienu no divām ESPA Rīga dāvanu kartēm 100 
EUR vērtībā!

Loterijā piedalās visi brokeru darbinieki, kuru 
polisēm, kas stājas spēkā no 2022. gada 
1. janvāra līdz 12. decembrim ieskaitot, sistēmā 
PARTNERIS būs pievienotas 100% KASKO bildes.

16. decembrī sazināsimies ar 2 laimīgajiem, kas 
savā īpašumā iegūs dāvanu karti.

KASKO bildes mums, 
dāvanas jums!
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IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Iepazīsti klientu attiecību vadītāju 
Eviju Preinbergu

Mana nokļūšana BALTA bija patiešām negaidīta un nejauša. 2014. gadā biju jaunu dzīves izaicinājumu priekšā un 
nosūtīju savu CV tikai tādēļ, ka zināju, kas ir BALTA (liels un varens uzņēmums), un otrs atslēgas vārds bija “
veselības apdrošināšana”. Man paveicās un tiku uz pārrunām. Toreiz mani intervēja daudz, bet laikam “ķīmija” un 
lūzuma punkts bija brīdī, kad intervijā satiku savu mentoru un nu jau labu draugu Intu Hmeļņiku. No viņas 
iemācījos visu, ko zinu par veselības apdrošināšanu, un turpinu mācīties joprojām. Paldies viņai par iespēju! Kaut 
kas nostrādāja, un tā es bez mazākām priekšzināšanām apdrošināšanā nonācu profesionāļu vidū, kurus nu jau 8 
gadus saucu par savu otro ģimeni. 

Veselības aprūpe un medicīna man ir “asinīs” – vecvecāki, krusttēvs, brālis, mamma – visi ir mediķi. Arī pati vēlējos 
studēt medicīnu, bet nobijos no ķīmijas un, pabeidzot savu teātra klasi, devos studēt politiku. Man šķiet, ka 
pārdošana ir fantastiska aktiermākslas un diplomātijas sinerģija, to arī pielietoju ikdienā, pārdodot, šķiet, 
sarežģītāko, bet cilvēcīgāko no apdrošināšanas produktiem – veselības apdrošināšanu. Mīlu savu darbu!

Brīvā laika gan nesanāk daudz, bet, ja tāds ir, tad to 
pavadu ar ģimeni un draugiem. Cik vien atļauj 
laikapstākļi, cenšos skriet un uzturēt sevi formā. Dievinu 
teātri, kino un inteliģento roku. Ja vien pietiks uzņēmības, 
iemācīšos braukt arī ar motociklu. Ļoti patīk ceļot – 
Koreja, Kuba un ASV ir mani eksotiskākie galamērķi līdz 
šim, bet ticu, ka tādu būs vēl daudz vairāk. Tomēr 
visvairāk savas sirds un prāta laiku man aizņem mans dēls 
Teodors. Viņam tagad ir 3 gadi un nebeidzama enerģija. 
Pēc viņa teiktā, arī viņš būšot ārsts. Cerams!

Kolēģiem un sadarbības partneriem novēlu nepazaudēt 
sevi šajā trakajā laikā, degt par savu rūpalu un atcerēties, 
ka laime ir mājās, bet mājas – tur, kur pukst sirds un acis 
staro!




