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Uz sarunu par aktuālo situāciju nozarē aicinājām brokeru sabiedrības “R&D 
apdrošināšanas brokers” vadītāju Daini Malduti, lai noskaidrotu, kā šobrīd jūtas 
brokeri, kā izjūt konkurenci gan savā starpā, gan apdrošināšanas nozarē kopumā 
un ar kādiem izaicinājumiem ir jāsaskaras šajos pārmaiņu laikos.

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

Ceļā uz ziemeļnieku domāšanu: apdrošināšanas nozares jaunie uzdevumi
Mēs dzīvojam trauksmainā laikā, kad jau ierastajiem riskiem, no kuriem nav pasargāts 
neviens – dažādiem negadījumiem, traumām, dabas stihijām, trešo personu darbībām 
utt., – pievienojas jauni. Piedāvājam iepazīties ar BALTA valdes locekļa Ulda Dzintara 
skatījumu uz svarīgākajām apdrošināšanas nozares tendencēm.

Atlīdzība biznesam

BALTA AKTUALITĀTES

NOZARES TENDENCES

Iepazīsti BALTA stratēģisko klientu attiecību vadītāju Intu Hmeļņiku

IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

2022. gada 4. ceturkšņa lielāko atlīdzību TOP 5
Esam apkopojuši 2022. gada pēdējā ceturksnī lielākās BALTA izmaksātās atlīdzības.

LASĪT VAIRĀK

3 lielākie komercīpašuma apdrošināšanas izaicinājumi
Komercīpašuma apdrošināšana jau ilgstoši ir apdrošināšanas veids, kurš ne tikai mūsu reģionā, bet 
arī citviet pasaulē atpaliek no citiem apdrošināšanas veidiem rentabilitātes ziņā un bieži pat nes 
zaudējumus. Izskaidrot šī brīža situāciju nozarē aicinājām BALTA Juridiskā īpašuma un garantiju risku 
parakstīšanas pārvaldes vadītāju Uģi Uškānu.

LASĪT VAIRĀK

BALTA Jēkabpils plūdos cietušajiem atlīdzībās izmaksāti jau vairāk 
nekā 102 000 eiro; lielākoties cietuši īpašumi un iedzīve
Kopš šī gada pirmajiem plūdiem Jēkabpilī, kad visa Latvija sekoja līdzi tam, kā, ceļoties ūdens 
līmenim Daugavā, pieauga dambja sabrukšanas draudi, BALTA saņemti 29 atlīdzību pieteikumi par 
zaudējumiem, kas radušies privātpersonu īpašumam, un atlīdzībās izmaksāti jau vairāk nekā 
102 000 eiro. Nedaudz vairāk nekā pusē gadījumu pieteikti zaudējumi gan īpašumam, gan 
apdrošinātajai iedzīvei, kopējam paredzamajam atlīdzību apmēram pārsniedzot 200 000 eiro.

LASĪT VAIRĀK

Aktualitātes transporta apdrošināšanas jomā
Pēc pāris gadiem, kas pavadīti Covid-19 pandēmijas zīmē, pagājušajā gadā transporta 
apdrošināšanas joma beidzot “atmodās”. Palielinoties pārvietošanās aktivitātei, tikai nedaudz 
pieauga negadījumos cietušo transportlīdzekļu skaits, savukārt strauji pieauga vidējās atlīdzības 
apmērs. Par aktualitātēm un tendencēm transporta apdrošināšanas jomā aicinājām uz sarunu BALTA 
Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītāju Kristapu Liecinieku.

LASĪT VAIRĀK

Jaunas iespējas un cenrāži veselības apdrošināšanā
Ņemot vērā veselības apdrošināšanas produkta straujo izaugsmi, mēs, BALTA, esam radījuši jaunu risinājumu – iespēju 
veidot klienta vajadzībām elastīgi pielāgotus piedāvājumus no programmu un jauno universālo BALTA cenrāžu jeb 
apmaksājamo summu apmēru kombināciju plašā klāsta.

LASĪT VAIRĀK

Cik apmierināti ir bijuši mūsu klienti 2022.gadā?
Mums, BALTA, ir svarīgi, lai mūsu klienti saņemtu vislabāko klientu pieredzi tirgū. Kopš 2020. gada nogales esam sākuši 
mērīt brokeru klientu NPS, un šī mērījuma rezultāti apliecina, ka profesionāla apkalpošana un nepārtraukti procesu 
uzlabojumi ir pareizais virziens ceļā uz augstu klientu apmierinātību.



LIELĀ INTERVIJA

Uz sarunu par aktuālo situāciju aicinājām brokeru 
sabiedrības “R&D apdrošināšanas brokers” vadītāju 
Daini Malduti, lai noskaidrotu, kā šobrīd jūtas brokeri, 
kā izjūt konkurenci gan savā starpā, gan 
apdrošināšanas nozarē kopumā un ar kādiem 
izaicinājumiem ir jāsaskaras šajos pārmaiņu laikos.

Ar kādām sajūtām pavadīji pagājušo gadu un 
sagaidīji 2023. gadu?

Tāpat kā visu un visus, arī mani ietekmē karš Ukrainā 
un viss ar to saistītais, tomēr noskaņojums patiesībā ir 
pārsteidzoši labs. Man ir skaidra vīzija un mērķi, kurp 
doties, un, neskatoties uz apkārt notiekošo, ir vienkārši 
jāiet uz savu mērķi. 

Pēdējie gadi pierāda, ka nekas šajā pasaulē nenotiek 
tieši tā, kā esi plānojis, un var atgadīties jebkas. Es 
neatceros nevienu gadu, kurā finanšu prognozes tiek 
mainītas trīs reizes, un gads tiek pabeigts vēl ar ceturto 
prognozi. Brīdī, kad beidzās pandēmija, šķita, ka nu ir 
skaidri spēles noteikumi, taču sākās karš tepat 
kaimiņos un atkal viss mainījās.

Domāju, ka arī 2023. gadā pārsteigumi neizpaliks. 
Tiklīdz nozare iemācīsies tikt galā ar inflāciju un 
pārmaiņām tirgū, iespējams, nāks vēl izaicinošāki 
uzdevumi.

Kā tu nonāci līdz apdrošināšanas nozarei un 
lēmumam dibināt savu brokeru sabiedrību?

Garā stāsta īsā versija: pēc profesijas esmu baņķieris. 
2007. gadā SEB banka, kurā tolaik veiksmīgi būvēju 
savu karjeru, iegādājās uzņēmumu “BALTA dzīvība” un 
man “piešķīra” dzīvības apdrošināšanas pārdevēju 
Raivi Ermanu (Raivis ir mans biznesa partneris), ar kuru 
kopā tiku pie sava pirmā apdrošināšanas produktu – 
dzīvības apdrošināšanas – pārdošanas plāna.

Mēs sākām virzīt jaunos dzīvības apdrošināšanas 
produktus SEB bankas klientiem. Man pašam par 
izbrīnu, tas diezgan labi izdevās, un visi pārdošanas 
plāni tika pārpildīti. Tā nu kopā ar Raivi nolēmām 
dibināt savu apdrošināšanas brokeru uzņēmumu. Bez 
klientu portfeļa, bez finansiāla atbalsta, bet ar 
entuziasma pilnām acīm metāmies “brokerēt” un 2007. 
gada beigās nodibinājām savu uzņēmumu “R&D 
apdrošināšanas brokers”. 

Ko nozīmē “R&D”?

Man bieži uzdod šo jautājumu. Bijušas pat versijas, ka 
tas nozīmē “Rīgas dome” vai “Research & 
Development”. Otrais variants patiesībā pat ļoti 
iederētos mūsu kā jaunievedumu attīstītāju 
apdrošināšanas nozares vīzijā. Tomēr patiesība ir 
pavisam vienkārša – tas ir saīsinājums no “Raivis & 
Dainis”.    

Kā tas bija – dibināt uzņēmumu 2008. gada krīzes 
priekšvakarā?

2007. gads brokeru nozarei bija visai nozīmīgs, jo gada 
laikā Latvijā darbību sāka vairāk nekā 20 jaunu 
apdrošināšanas brokeru sabiedrību, un to starpā bijām 
arī mēs ar kārtas numuru “simt četrdesmit kura tur” 
brokeru sabiedrība.

Un tad pienāca 2008. gads – smagās piezemēšanās un 
krīzes gads. Šis mums bija īsts pārmaiņu laiks, kad bija 
jāpieņem lēmums, vai beidzam savu uzņēmējdarbību 
vai tomēr darām to citādi. Tas gads viennozīmīgi 
definēja, kāda būs “R&D apdrošināšanas brokers” 
nākotne.



Kas tev visvairāk patīk brokeru darbā?

Laikam jau tas, ka brokeru darbā nevienu brīdi nav 
garlaicīgi. Visu laiku notiek kaut kas jauns. Katrs klients, 
katrs projekts ir kas jauns un interesants. Dažkārt 
liekas, ka tā visa ir par daudz, bet tad tu uz brīdi 
apstājies, mazliet aizdomājies un saproti, ka bez šīs 
nemitīgās kustības tā īsti vairs nevari iztikt. Brokera 
darbs ir nemitīga mācīšanās. Par sevi es varētu teikt – 
15 gadi nozarē, bet vēl joprojām mācos. Un es to 
domāju ne tikai profesionālajā jomā. Šobrīd man patīk 
mācīties no kolēģiem – ieraudzīt lietas no cita skatu 
punkta, citā gaismā, jo ne vienmēr mana pārliecība un 
redzējums ir pareizākais.

Patiesībā man šķiet, ka mēs strādājam vispateicīgākajā 
nozarē – mēs “kalpojam” cilvēkiem un uzņēmumiem, 
konsultējam, lai padarītu viņu dzīvi labāku un drošāku. 
Mēs palīdzam un darām labu darbu klientu vietā, sākot 
no riska izvērtēšanas, pārvaldīšanas, vispiemērotākā 
piedāvājuma sameklēšanas līdz pat palīdzībai atlīdzību 
noregulēšanā. 

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

Šo piecpadsmit gadu laikā ir notikušas vairākas lietas, 
kas ir pamatīgi izmainījušas nozari. Nu, piemēram, 
esam pieredzējuši laiku, kad brokeru uzņēmumi 
dibinājās un radās kā sēnes mežā pēc lietus. Esam 
pieredzējuši arī brokeru nozares uzraudzības sākumu, 
kurā nozare sāka savu izglītošanās un “attīrīšanās” 
procesu. Es pieļauju, ka šis brīdis bija pilns ar 
jaunatklājumiem gan dažiem brokeriem, gan 
uzraugam.

Šajos gados apdrošināšanas nozare ir piedzīvojusi 
vienu no visstraujākajiem digitalizācijas procesiem 
Eiropā. Vai kāds vēl vispār atceras, ka 2008. gadā 
drukājām zaļas OCTA  polises un uzlīmes? Piemēram, 
Bulgārijā joprojām visi drukā uzlīmes! 

Esam pieredzējuši krasu patērētāju uzvedības maiņu, 
kad apdrošināšanas polise vairs netiek pirkta 
benzīntankā un pie aģenta, bet internetā un pie 
brokera. Brokera pakalpojums ir kļuvis pieejams ne 
tikai lieliem uzņēmumiem, bet arī privātpersonām. 

Es varētu vēl turpināt uzskaitīt lietas, kuras visas kopā 
un katra atsevišķi ir attīstījusi un uzlabojusi nozari, 
kāda tā bija toreiz un kāda tā ir tagad. Jāatzīst, ka viss ir 
ļoti mainījies un esam daudz ko pieredzējuši.

Kur tu rodi iedvesmu un enerģiju darbam?

Vislabākā atpūta no ikdienas darba ir nogurt no kaut kā 
cita! Nebūšu diez ko oriģināls, bet mēģinu galvu 
atpūtināt ar fizisku noguršanu. Pēdējā gada 

aizraušanās man ir bokss. Nē, nav tā, ka baigi gribās iet 
ar kādu cīnīties ringā, taču stunda intensīva, 
koncentrēta treniņa pilnībā iztīra galvu, nemaz 
nerunājot jau par miegu pēc tam… Brokera darbs ar 
gadiem kļūst par dzīvesveidu. Tu gribot negribot ievelc 
tajā visus – tuviniekus, draugus, paziņas. Ar to mēs 
grēkojam visi. Gudri jau ir teikt no grāmatās rakstītā, 
bet tik tiešām ir jāatrod darba laika un brīvā laika 
balanss. Tā būs tā īstā atslēga!

Ar kādiem notikumiem vai izaicinājumiem iezīmējās 
2022. gads “R&D apdrošināšanas brokers”?

Gan pasaulē vispār, gan ekonomikā, principā daudzos 
procesos viss notiek cikliski, un “R&D apdrošināšanas 
brokers” attīstībā arī ir sācies jauns cikls. 2022. gads 
patiesībā pagāja tādā kā sagatavošanās, apzināšanās 
fāzē, kurā mēs nospraudām jaunus mērķus, definējām 
prioritātes, nedaudz pielabojām procesus, būtiski 
papildinājām uzņēmuma komandu strukturētai un uz 
attīstību tendētai sadarbībai. Esam izpildījuši mājas 
darbu – esam sagatavojušies jaunajam ciklam – 2030! 
Strukturēti un tendēti uz attīstību – es ceru, ka šādus 
mūs redz arī mūsu partneri!

Un kā ir iesācies 2023. gads?

Šis gads ir iesācies ar jaunumiem – 28. februārī tika 
pabeigts portāla www.manapolise.lv iegādes process. 
RD pārņēma portāla ManaPolise.lv biznesu, ieskaitot 
aktīvus, klientu bāzi, tehnoloģijas un IT risinājumus. 
Pievienojoties ManaPolise.lv un tās komandai, “R&D 
apdrošināšanas brokers”,  “RD AB” un “RENOMIA” 
nostiprina savas līdera pozīcijas Latvijas 
apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas nozarē. 
Viens no būtiskākajiem darījuma mērķiem ir 
nodrošināt augstākā līmeņa apdrošināšanas 
pakalpojumu pieejamību uzņēmumiem un 
privātpersonām. Tādējādi Latvijā pazīstamā zīmola 
ManaPolise.lv iekļaušanās Octas.lv, Polišubanka.lv un 
OCTAMATS.lv saimē sekmēs apdrošināšanas produktu 
un brokeru pakalpojuma ilgtspēju un pieejamību 
Latvijas patērētājiem.

Kādu redzi situāciju apdrošināšanas nozarē šobrīd 
un kā tā varētu mainīties tuvāko 5 gadu laikā?

Latvijā apdrošināšanas nozare šobrīd piedzīvo ļoti 
strauju izaugsmi, kuras pamatā ir pasaules globālo 
notikumu sekas. Domāju, ka strauja izaugsme vēl 
saglabāsies arī 2023. gada pirmajā pusgadā un to 
nomainīs mērena/normāla izaugsme atlikušajā 2023. 
gada otrajā pusgadā. Normalizējoties enerģijas cenām, 
inflācijai Latvijā vajadzētu mazināties, taču globālo 
pārtikas cenu pieaugums un algu kāpums varētu 
saglabāt inflāciju diezgan noturīgu – virs 10%. 

www.manapolise.lv


Šī gada lielākais izaicinājums apdrošinātājiem ir un būs 
nodrošināt rentabilitāti atsevišķās apdrošināšanas 
līnijās, kā arī portfelī kopumā. Domāju, ka šis 
izaicinājums apdrošinātājus pavadīs arī nākamos 
gadus. 

Manuprāt, nozare joprojām ir pārmaiņu iespaidā un 
apdrošinātāju konsolidācija nākotnē vēl joprojām ir 
iespējama un varbūt pat nepieciešama. Neapšaubāmi, 
ka, pieaugot uzrauga prasībām, notiks arī brokeru 
tirgus konsolidēšanās.

Prognozējot to, kas varētu mainīties nākamajos piecos 
gados, gribētos teikt, ka apdrošināšanas brokeru tirgus 
noteikti augs un nostiprināsies. Ar diezgan lielu 
pārliecību prognozēju, ka Baltijas tirgū varētu ienākt 
jauni starptautiski brokeru tīkli vai esošie turpinās 
nostiprinās savas tirgus pozīcijas, konsolidējot 
mazākas brokeru sabiedrības. Skaidrs, ka neizbēgams 
ir arī turpmākais digitalizācijas  process. Jāsaka gan, ka 
Baltijas valstis ir soli priekšā vecajai Eiropai 
digitalizācijā, tomēr ar jauno transporta 
apdrošināšanas direktīvu ļoti strauji attīstīsies datu 
apmaiņa un apdrošināšanas brokeru uzturētie 
salīdzināšanas digitālie rīki arī citur Eiropas savienībā. 
Jau šobrīd Eiropā ir novērojama tendence arī finanšu 
fondiem investēt šādos “start-up”. 

Esmu pārliecināts, ka ari Eiropas Savienības virzība uz 
klimata neitralitāti un ilgtspēju jeb tā saucamais zaļais 
kurss atstās savu nospiedumu uz apdrošināšanas un 
tās izplatīšanas nozari nākamajā piecgadē.

Kas ir pēdējo gadu lielākie izaicinājumi brokerim? 

Manuprāt, joprojām lielākais izaicinājums ir 
apdrošināšanas brokeru pakalpojuma kvalitāte un 
pieaugošās uzraudzības prasības. Un, jā, pie lielākajiem 
izaicinājumiem joprojām ierindotu arī spēju darboties 
apstākļos, kad konkurences tiesības tiek interpretētas 
dažādi. Es apbrīnoju apdrošināšanas brokera institūtu 
un tā unikālo pakalpojumu, kurš, neskatoties uz 
pieminēto interpretācijas dažādību, tomēr spēj un arī 
turpina attīstīties.

Kā tu izjūti konkurenci brokeru vidū?

Godīga konkurence vienmēr nāk par labu. Tā veicina 
uzņēmējdarbību un efektivitāti, rada patērētājiem 
lielākas izvēles iespējas un palīdz samazināt cenas, kā 
arī uzlabot pakalpojuma kvalitāti. 

Man gribētos šo jautājumu apspriest mazliet plašāk – 
brokeri izplatīšanas tirgū ieņem būtisku lomu, taču 
nebūt nav vienīgie apdrošināšanas izplatītāji, ar kuriem 
jākonkurē. Tā nu ir sanācis, ka jaunajā Apdrošināšanas 
un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā ir noteikts, 
ka apdrošināšanas izplatītāji esam mēs visi – gan paši 
apdrošinātāji, gan brokeri un aģenti, gan arī 
papildpakalpojumu starpnieki, kas nozīmē to, ka 

godīgai konkurencei un vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem būtu jāpastāv starp visiem apdrošināšanas 
izplatītājiem. Bet vai tā ir? 

Ja runājam par brokeriem, es gribētu tos iedalīt četros 
segmentos, starp kuriem pastāv savas īpatnības un pat 
būtiskas atšķirības, turklāt gandrīz visu segmentu 
ietvaros konkurence tikai pieaug.

1. Brokeri, kuri lielākoties strādā ar maziem           
uzņēmumiem un privātpersonām un izplata tā 
saucamās pirmās nepieciešamības apdrošināšanas 
polises. Pie šīs grupas es liktu klāt arī brokerus – 
e-komercijas spēlētājus (agregatorus). Šajā 
segmentā ļoti būtisks konkurences pieaugums 
jūtams tieši e-komercijas spēlētāju vidū. Veidojas 
jauni pakalpojumi digitālajā vidē, ienāk jauns 
dalībnieks – apdrošinātājs ar jaunu apdrošināšanas 
koncepciju “BALCIA”, kā arī nevar nepieminēt vēl 
vienu jaunu spēlētāju – starptautisko brokeri “Aon”, 
kurš saskata potenciālu darboties ne tikai lielo un 
starptautisko uzņēmumu lauciņā, bet arī           
privātpersonu apkalpošanā. Kā vēl viens būtisks 
konkurences palielināšanās faktors šajā segmentā 
jāpiemin jaunu satelītbrokeru veidošanās ap tā 
saucamo pamatbiznesu. Šeit es domāju brokeru 
uzņēmumus, kas tiek dibināti un pieder auto 
dīleriem, līzingiem un bankām.

2.   Mazo un vidējo uzņēmumu brokeri, kuri lielākoties 
apkalpo Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus. 
Manuprāt, šajā segmentā darbojas teju vai 80 % 
Latvijas brokeru, tā ka par konkurences trūkumu 
šajā segmentā nevar sūdzēties, un tam būtu 
jārezultējas brokeru sniegto pakalpojumu kvalitātes 
augšanā. Un jāatzīst, ka tas tiešām tā arī notiek. 

  
Jāpiemin, ka pirmajos divos segmentos būtisku 
konkurenci veido arī paši apdrošinātāji un to aģenti. 

3.    Lielo uzņēmumu brokeri, kur galvenokārt ietilpst 
starptautiskās apdrošināšanas brokeru kompānijas.
Arī šajā segmentā viennozīmīgi pieaug konkurence. 
Ienāk jauni starptautiski brokeri, un bieži vien 
mērķa klientu loks šajā segmentā mums visiem 
pārklājas.



4    Valsts iepirkumu brokeri, kuru lielākā klientu 
grupa ir valsts iestādes, kā arī valsts un pašvaldību 
uzņēmumi.
Šeit konkurence ir vāja. Vēl joprojām lielajos valsts 
iepirkumos uzvar brokeri, kuri gatavi sniegt savu 
pakalpojumu pa dažiem simtiem eiro, un bieži vien 
tas ir ne bez apdrošinātāju ziņas. Ja apdrošinātāji pa 
“sētas durvīm” nemaksātu brokeriem komisijas par 
cita veida pakalpojumiem, brokeri noteikti nespētu 
sniegt kvalitatīvu pakalpojumu par šādām 
summām. Valsts sektorā, kurā brokeru savstarpējā 
konkurence ir izkropļota, “R&D” ir maz pārstāvēts. 
Ar tādiem nosacījumiem, kādi tur šobrīd eksistē, 
mēs neesam gatavi sniegt savus pakalpojumus. 
Valsts un pašvaldību sektors veido ļoti lielu tirgus 
daļu, un mēs esam gatavi tajā mesties iekšā, taču ar 
godīgiem un visām pusēm caurskatāmiem spēles 
noteikumiem. Atklātība un caurskatāmība ir mūsu 
pamatprincips sadarbībā ar šo sektoru!

Varbūt problēma ir likuma regulējumā?

Kopumā jāsecina, ka problēma nav normatīvā 
regulējuma trūkumā. Gluži pretēji – tas ir skaidrs un 
saprotams. Normatīvajos aktos ir noteikts, ka 

apdrošinātājam var būt divas pilnīgi atšķirīgas lomas, 
kas, lai gan ir saistītas tajā ziņā, ka piemīt vienai 
personai, tomēr saskaņā ar likumiem nepārklājas.

Pirmā ir apdrošinātāja loma, kas ir ekskluzīva – 
apdrošināšanas produkta ražošana, līdz ar to arī cenas 
noteikšana (arī atlīdzību maksāšana). Šeit 
apdrošinātājam ar izplatītāju veidojas vertikālas 
attiecības.

Otra loma ir apdrošināšanas izplatīšana, kurā arī 
apdrošinātājs var būt izplatītājs, nonākot horizontālās 
attiecībās ar citiem izplatītājiem, arī brokeriem.

Konkurencei starp izplatītājiem ir jābūt vienlīdzīgai, lai 
garantētu katra izplatītāja klientiem pilnīgi vienlīdzīgas 
un godīgas iespējas. No tā izriet, ka vertikāla 
iejaukšanās minētajā horizontālajā konkurencē, 
ietekmējot jebkura izplatītāja konkurētspēju (gan 
pozitīvi, gan negatīvi), ir aizliegta.

Kas varētu uzlabot šo situāciju?

Manuprāt, regulārajā konkurences nevienlīdzībā ir 
vainojams tirgus dalībnieku izpratnes trūkums gan par 
normatīvajos aktos noteikto, gan ES vispārējām tiesību 
normām, gan elementāru biznesa ētiku.

Negodīga konkurence ir ļoti bīstama apdrošinājuma 
ņēmēju un citu patērētāju kā mazāk aizsargātās puses 
interesēm un var novest pie pilnīga konkurences 
zuduma Latvijā, tam sekojošām monopola cenām un 
vienpusējiem produktu kvalitatīvajiem nosacījumiem.

Labākās zāles šādai tirgus praksei ir uzrauga līdzdalība, 
iesaistot ES institūcijas un Latvijas nevalstiskās 
organizācijas nozares dalībnieku izpratnes veidošanā 
un tirgus prakses harmonizēšanā ar likumiem.



Kā tu raksturotu sadarbību ar apdrošinātājiem? Un 
kā veidojas sadarbība ar BALTA?

Pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā sadarbībā ar 
apdrošinātājiem ir vērojamas negatīvas tendences 
atlīdzības procesos. Arvien vairāk un vairāk pamanām 
atteikumus, pamatojoties uz “komatiem noteikumos” 
un to interpretēšanu. Personīgi man ir sajūta, ka 
atlīdzību procesā jāiesaistās arvien biežāk, arī tādās 
lietās, par kurām iepriekš pat nebūtu jautājumu.

Runājot par sadarbību ar BALTA, atausa atmiņā 15 gadu 
sena epizode, kurā mēs mēģinājām vienoties ar BALTA 
par sadarbības līguma slēgšanu, zīmējot biznesa plānu, 
kā mēs parakstītajās prēmijās atnesīsim BALTA 
biznesam vismaz 10 000 latu gadā. Šobrīd BALTA ir 
viens no mūsu lielākajiem partneriem!

BALTA kopumā ir ļoti pragmatiska kompānija – tu zini, 
ko sagaidīt, un nepatīkami pārsteigumi tiešām nav 
bieža parādība. Atlīdzības vienmēr tiek noregulētas 
atbilstoši noteikumiem. Un, ja arī parādās diskusija par 
to, vai atteikums ir pamatots vai nē, tā ir konstruktīva 
un argumentēta, un, ja BALTA kļūdās, tā atzīst to un 
izmaksā atlīdzību. Savukārt, ja jāpieiet atlīdzībai 
“politiski”, process kļūst smags un lēns. Es piekrītu, ka 
visiem klientiem nav jāizmaksā visas pieteiktās 
atlīdzības, tomēr it visā ir izņēmumi…

Nepatīkami, bet jāatzīst, ka jau ierasti ir starpkanālu 
konflikti, kas parasti ir tieši iepriekš pieminēto 
konkurences kropļojumu dēļ, – kādam no izplatītājiem 
ir labāks segums vai cena interneta kanālos. Ja nebūtu 
šo konfliktu, viennozīmīgi varētu apgalvot, ka BALTA ir 
pats labākais un draudzīgākais apdrošinātājs 
brokeriem!

Ja tev būtu iespēja (viegli) izmainīt vienu lietu 
apdrošināšanas nozarē, kas tā būtu?

Es ļoti daudz iepriekš runāju par negodīgu konkurenci 
un domāju, ka tā ir katra brokera šodienas 
izaicinājums. Jā, šī būtu tā lieta, kuru es noteikti 
sakārtotu, izmainītu, jo, tikai pastāvot vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem, var sagaidīt tirgus attīstību, 
plašāku pakalpojumu klāstu, kvalitāti, inovācijas un 
patērētājam zemāku cenu ilgtermiņā.

Kā ir mainījušies klienti un viņu prasības, un kādas 
tās varētu būt pēc 5‒10 gadiem?

Klienti ir kļuvuši zinošāki, līdz ar to arī prasīgāki. Arvien 
vairāk ir jāmācās, lai apmierinātu viņu pastāvīgo 
tieksmi pēc perfekcijas, kas gan ne vienmēr līdzsvarojas 
ar gatavību par to maksāt. 

10 gadu perspektīvā iepriekš pieminētie faktori kļūs 
arvien izteiktāki, cerot uz cenu svārstīguma 
samazinājumu. Radīsies arī jauni klientu veidi, 
piemēram, pašbraucošo transportlīdzekļu tīkla 
operatori. Joprojām ir labs jautājums – ja avāriju 
izraisīs autopilots, kurš segs zaudējumus vai atlīdzinās 
cietušajiem? Aizmugurējā krēslā pilnīgā paļāvībā 
gulošais vadītājs vai kāds cits?

Tavs novēlējums citiem brokeriem?

“R&D” ir ātrs un moderns uzņēmums, kas nepārtraukti 
investē savā biznesa attīstībā, cilvēkos un digitalizācijā, 
lai sniegtu saviem klientiem vislabākos risinājumus. 

Tajā pašā laikā mēs saglabājam cilvēcisku pieeju. 
Cikla “2030” turpmākajos gados “R&D” plāni ir katru 
gadu augt ātrāk par tirgu, kas nozīmē, ka augsim ne 
tikai organiski, bet arī konsolidējot brokeru tirgu, 
iegādājoties brokeru uzņēmumus un portfeļus. 

Biznesā skaitļi vienmēr ir svarīgi, bet tie nav pirmajā 
vietā. Vissvarīgākais ir komanda un pakalpojumu 
kvalitāte. Es redzu, ka tirgū ir daudz izaicinājumu, ar ko 
saskaras atsevišķi brokeri, nelielas brokeru sabiedrības, 
un mans novēlējums būtu visiem brokeriem, 
speciālistiem un talantiem – konsolidēsim spēkus un 
pilnveidosim brokera kā institūta prestižu un 
reputāciju ja ne “R&D” komandā, tad katrs savā 
sētā!
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Ceļā uz ziemeļnieku domāšanu: apdrošināšanas 
nozares jaunie uzdevumi

Mēs dzīvojam trauksmainā laikā, kad jau ierastajiem riskiem, no kuriem nav 
pasargāts neviens – dažādiem negadījumiem, traumām, dabas stihijām, trešo 
personu darbībām utt., – pievienojas jauni. Jau pierastā pandēmija te 
sažņaudz, te atlaiž savu tvērienu, planēta sasilst, kibernoziedznieki nesnauž, 
inflācija traucas pilnā ātrumā utt. Cilvēku vēlme pēc drošības šādos apstākļos ir 
labi saprotama, un tā vien šķiet, ka par spīti sajūtai par ekonomisko 
nestabilitāti Latvija arvien vairāk pārņem ziemeļvalstu “garlaicīgajam”, taču 
pārtikušajam dzīvesveidam raksturīgo domāšanu, kam svarīga drošība, 
stabilitāte un rūpes par savu nākotni ilgtermiņā. Piedāvājam iepazīties ar 
BALTA valdes locekļa Ulda Dzintara skatījumu uz svarīgākajām apdrošināšanas 
nozares tendencēm.

Inflācija un karš Ukrainā “atņem” lielākā izaicinājuma godu Covid-19 
Karš Ukrainā uzlika skaudru nospiedumu visam aizvadītajam gadam, ne tikai satricinot emocionāli, bet arī tieši ietekmējot 
ekonomiku, tajā skaitā apdrošināšanas nozari. Mainījās produkti un teritorijas, kurās darbojas apdrošināšana: Latvijas 
uzņēmumiem, kas pakļauti sankcijām, kā arī Krievijas Federācijā un Baltkrievijā reģistrētajiem uzņēmumiem tika 
pārtraukta jaunu polišu izsniegšana un jau izsniegto polišu darbība, kur to pieļāva līgumattiecības vai normatīvie akti. 
Savukārt ceļojumu apdrošināšanas segmentā tika atcelta Ukrainas vīzu ceļojumu apdrošināšanas produkta tirdzniecība, 
jo aktīvas karadarbības apstākļos nav iespējams nodrošināt klientiem solītos pakalpojumus. 
Tomēr galvenais faktors, kas pērn ietekmēja apdrošinātāju darbu, bija straujā inflācija. OCTA un KASKO produktu 
cenošanā apdrošinātājiem nopietns izaicinājums bija autoservisu pakalpojumu izmaksu pieaugums, kas bija neizbēgamas 
sekas apkures, enerģijas, izejmateriālu, rezerves detaļu un darbaspēka cenu kāpumam. Tāpat inflācija pamatīgi satricināja 
nekustamo īpašumu segmentu, kur divu gadu laikā būvniecības izmaksas ir augušas par trešo daļu, atspoguļojoties arī 
ietekmē uz apdrošināšanas prēmijām. Arī veselības aprūpes un medicīnas pakalpojumu nozarē inflācija ir bijusi strauja, un 
finanšu dati liecina, ka veselības apdrošināšanas produkts jau 2021. gadā bija apdrošinātājiem zaudējumus nesošs 
produkts. Tomēr pērn piedzīvotais, sen nepieredzētais veselības apdrošināšanas tirgus pieaugums 19% apmērā nespēja 
apdrošinātāju rentabilitāti uzlabot, un zaudējumu apjoms palielinājās.
Vērtējot kopējo apdrošināšanas tirgus izaugsmi minētajos apstākļos, nedzīvības apdrošināšanā tā gada laikā sasniegusi 
22% pieaugumu. Situācija ir diezgan līdzīga arī Lietuvā un Igaunijā: pērnā gada pirmajos deviņos mēnešos Igaunijā 
apdrošināšanas nozares izaugsme bija 20%, Latvijā – 22%, Lietuvā – 24%.
 
Klienti arvien vairāk rūpējas par savu drošību
Kopumā klientu skaits apdrošināšanas nozarē pērn ir pieaudzis, tomēr viens no lielajiem nezināmajiem, ko varēsim 
novērtēt tikai šī gada beigās, būs klientu maksātspēja. Bet jau tagad varam runāt par jauniem paradumiem. 
Redzēsim, vai tā ir tendence, bet kopumā Latvijas iedzīvotāji izrāda arvien lielāku vēlmi pēc drošības sajūtas, to apliecinot 
ar praktiskām darbībām. Kaut arī joprojām apmēram divas trešdaļas mājokļu nav apdrošināti, privātpersonu mājokļu 
apdrošinājumu skaits ir ievērojami pieaudzis. Finanšu, kapitāla un tirgus komisijas (FKTK) nesen veiktā aptauja par 
Latvijas apdrošināšanas tirgu kopumā liecina, ka apdrošināto mājokļu skaits 2021. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu ir 
palielinājies par 24%. Turklāt to mājokļu apdrošināšana, kur labuma guvējs ir banka, kas izsniegusi hipotekāro kredītu, 
augusi tikai par 9%. Tas nozīmē, ka lielāko pieauguma daļu veido tie klienti, kas savus mājokļus apdrošina brīvprātīgi, 
nevis banku spiesti, kā tas bija vēl nesenā pagātnē. 
Vēl viena tendence – atlīdzībās klientiem svarīgs ir ātrums, bet pārdošanā – iedziļināšanās. Klienti ļoti labprāt izmanto 
digitālās iespējas, piemēram, veselības atlīdzību pieteikšanā, tomēr pirms polises iegādes izvēlas sarunu ar konsultantu, 
lai iegūtu tieši to, kas viņiem vajadzīgs. Nereti novērojam, ka klients izvēlas produktu mājaslapā, iegūst gala cenu, bet 
pirkumu neveic, tā vietā sazinoties ar konsultantu un izvēloties precizējošas korekcijas, kas labāk atbilst klienta situācijai. 
Nereti sarunās kā labs sakārtotas un drošas dzīves piemērs tiek minētas ziemeļvalstis. Man gribētos cerēt, ka savā 
domāšanā esam ceļā uz lēnīgo, varbūt mazliet garlaicīgo, bet pārtikušo un stabilo ziemeļvalstu dzīvesveidu, kur cilvēki 
apzinās, ka drošība un aizsardzība pret finanšu riskiem ir viņu pašu rokās.

NOZARES TENDENCES



Eiropas institūcijas veicina klienta interešu aizsardzību
Lai veicinātu nozares caurspīdīgumu un labāk aizstāvētu klientu intereses, industriju uzraugošās Eiropas institūcijas pērn 
ieviesa jaunu starptautisko finanšu atskaišu standartu, kas ļaus nodrošināt vieglāk saprotamus un mazāk subjektīvus 
finanšu pārskatus, kā arī labāk salīdzināmus rezultātus. Tāpat jauna aktualitāte ir prasība veidot apdrošināšanas 
produktus tā, lai ņemtu vērā klienta intereses un neradītu viņam kaitējumu, t. i., lai klients iegādātos to, kas viņu vislabāk 
pasargā, un netērētos par produktiem, kas viņam nav vajadzīgi. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo iniciatīvu, jo kopumā esam 
novērojuši tendenci, ka klienti vēlas saņemt labāko darījumu, taču reti kad velta laiku, lai iedziļinātos visos noteikumos. 
 
Baltijā – cīņas par klientu un izdzīvošanu
Kopumā Latvijā nozare iepaliek Eiropai, ja vērtējam, cik tā ienes valsts ekonomikā. Taču tendence ir pozitīva, un potenciāls 
– arvien lielāks. Droši vien lielai daļai to iedzīvotāju, kuri neiegādājas apdrošināšanu, tas ir ne tik daudz neinformētības, cik 
ikdienas iztikas jautājums – ja jāizvēlas starp vakariņām un polisi, vakariņas ir saprotama izvēle. Bet tajā sabiedrības 
segmentā, kam apdrošināšana ir aktuāla, vērojams liels izaugsmes potenciāls. Apdrošināšanas apjoms aug straujāk nekā 
citās valstīs, un vienlaikus Latvijā ir visaugstākā konkurences vide Baltijā, kas nozīmē arī zemāku apdrošināšanas 
rentabilitāti. Latvijā apdrošināšanas tirgus daļa ir 28% pēc prēmiju apjoma, bet peļņa – aptuveni par 10% mazāka, kamēr 
Lietuvā un Igaunijā tā ir augstāka. Tas nozīmē, ka Latvijā notiek sīva konkurence par klientu. 
Jāteic, ka kopumā Baltijas valstīs 2022. gadā ne visiem apdrošinātājiem ir klājies viegli. Ceļoties banku procentu likmēm, 
apdrošināšanas investīciju portfeļi, kas ir galvenais nozares peļņas avots, tika pārvērtēti tirgus cenā, izraisot milzīgu 
paškapitāla kritumu. Tas bija šoks visām finanšu institūcijām – gan apdrošinātājiem, gan bankām. Apdrošinātājiem ir 
jāievēro noteikta maksātspējas norma: īpašnieka kapitālam vienmēr jābūt tik lielam, lai šoka gadījumā neciestu klienti. 
Daudziem apdrošinātājiem nācās vērsties pēc palīdzības pie mātes kompānijām. Ir liels gandarījums, ka BALTA uzmanīgais 
darbs un rūpīgā plānošana novērsa šādu nepieciešamību. Vienlaikus ārējie konsultanti novērojuši, ka pērn labāk veicies 
nozares tirgus līderiem, jo mazām kompānijām nereti trūka resursu un kapacitātes veiksmīgai darbībai nepieciešamā 
aktivitāšu apjoma – biznesa vadības, klientu pieredzes uzlabošanas, produktu attīstīšanas, tehnoloģiju ieviešanas utt. – 
nodrošināšanai, un tas ir bijis raksturīgi visā Rietumu pasaulē.

Kas mūs sagaida 2023. gadā?
Pirmo lielo izaicinājumu jau esam piedzīvojuši – tie bija nesenie plūdi. Finanšu dati un klientu gadījumi liecina, ka globālā 
sasilšana diemžēl ir realitāte: palielinās ūdens līmenis un vētru spēks, kas posta nekustamo īpašumu. Pērn dabas stihiju 
rezultātā BALTA izmaksātās atlīdzības pārsniedza 1,2 miljonus eiro, un privātajā sektorā bija vērojams 3–4 reizes liels 
pieaugums. 
Būtiska aktualitāte visā pasaulē šogad būs kiberrisku apdrošināšana, jo strauji pieaug kibernoziegumu skaits. Tiesa, 
rietumvalstu apdrošinātājiem, kuri strādā šajā segmentā, līdz šim nav izdevies trāpīgi prognozēt situāciju, un reālais 
apdrošināšanas gadījumu skaits vienmēr ir lielāks, nekā plānots. Tādos apstākļos ir sarežģīti radīt plašu apdrošināšanas 
produktu. Domāju, ka Latvijā kiberapdrošināšana vēl ir pārāk eksotiska niša un tirgus nav tik liels, lai jauns produkts 
dienasgaismu ieraudzītu jau tuvākā gada laikā. 
Turklāt mums netrūkst darāmā tradicionālajos riska veidos, kur jāstrādā pie segumu paplašināšanas un produktu 
pilnveidošanas, lai vēl labāk pasargātu klientu. Piemēram, redzam nozīmīgu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 
pieaugumu, kas saistīts ar sabiedrības paradumu maiņu: ja vēl pirms gadiem pieciem privātajā sektorā kaimiņš piedeva 
kaimiņam, kurš viņam nopludinājis griestus, tagad tā nenotiek un cietušais vēlas, lai viņam kompensē zaudējumus. Šī 
tendence kopš 2020. gada arvien izteiktāk vērojama arī juridisko klientu segmentā. 
2023. gadā apdrošinātāji jau saskārušies ar ievērojamu pārapdrošināšanas cenu pieaugumu, īpaši īpašuma 
apdrošināšanas un civiltiesiskās atbildības veidos. Piemēram, saskaņā ar Fitch Rating vērtējumu īpašuma 
pārapdrošināšanas cenas pieaugušas vidēji par 20%–60%, salīdzinot ar 2022. gadu, un tās ir sekas pārapdrošināšanas 
kompāniju zaudējumiem iepriekšējā gadā, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā, augstā inflācija un dabas katastrofu 
radītie zaudējumi.
Makroekonomikas prognozes liecina, ka cilvēku maksātspēja pazemināsies, kaut arī ne tik dramatiski, kā tas bijis citās 
krīzēs. Visticamāk, nozare arī šogad piedzīvos klientu skaita pieauguma turpināšanos, veselības apdrošināšanas izaugsmi 
un īpašuma apdrošināšanas prēmiju palielinājumu, jo pieaug apdrošinājuma summas. Ja arī ne tik strauji kā 2022. gadā, 
domāju, ka šogad apdrošināšanas tirgus turpinās augt, ja vien to būtiski neietekmēs klientu pirktspēja, bet to vērtēsim 
gada beigās. 
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Esam apkopojuši 2022. gada pēdējā ceturkšņa lielākās atlīdzības.

2022. gada 4. ceturkšņa lielāko atlīdzību TOP 5

1. AVANSA SUMMAS ATGRIEŠANA 
Apdrošināšanas veids – būvniecības garantiju apdrošināšana

Avansa summas atgriešana saistībā ar līgumsaistību nepildīšanu.
Izmaksātā atlīdzība ~580 000 EUR

2.    LĪGUMSAISTĪBU NEIZPILDE
Apdrošināšanas veids – būvniecības garantiju apdrošināšana

Būves garantijas laikā tika konstatēti defekti paveiktajos darbos.
Izmaksātā atlīdzība ~85 800 EUR

3.    CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMS 
Apdrošināšanas veids – OCTA

Ceļu satiksmes negadījumā Vācijā tika bojāti vairāki transportlīdzekļi 
un nekustamais īpašums, kā arī negadījumā cieta persona.
Izmaksātā atlīdzība ~67 500 EUR

4.    CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMS
Apdrošināšanas veids – OCTA

Ceļu satiksmes negadījumā Nīderlandē tika bojātas ceļa 
barjeras un segums.
Izmaksātā atlīdzība ~ 67 500 EUR

5.    APPLUDINĀTS KAIMIŅA DZĪVOKLIS
Apdrošināšanas veids – juridisko personu CTA

Remontdarbu laikā plīsa ūdens caurule, kā rezultātā tika appludināts 
apakšējais dzīvoklis.
Izmaksātā atlīdzība ~59 000 EUR

« ATPAKAĻ

BALTA AKTUALITĀTES



3 lielākie komercīpašuma apdrošināšanas izaicinājumi

Komercīpašuma apdrošināšana jau ilgstoši ir apdrošināšanas veids, kurš ne tikai 
mūsu reģionā, bet arī citviet pasaulē atpaliek no citiem apdrošināšanas veidiem 
rentabilitātes ziņā un bieži pat nes zaudējumus. Viens no galvenajiem skaidrojumiem 
ir sīvā konkurence starp apdrošinātājiem, kuras ietekmē reizumis “piemirstas”, ka, lai 
arī reti, tomēr notiek arī ļoti lieli atlīdzību gadījumi. Pēdējo gadu laikā vēl lielāku 
spiedienu uz komercīpašuma apdrošināšanas rezultātu rada inflācija un izmaiņas 
pārapdrošināšanas pieejamībā. Izskaidrot šī brīža situāciju nozarē aicinājām BALTA 
Juridiskā īpašuma un garantiju risku parakstīšanas pārvaldes vadītāju Uģi Uškānu.

Izaicinājums nr. 1 – lielie atlīdzību gadījumi

Gan BALTA dati, gan publiski pieejamā informācija par Latvijā notikušiem 
lieliem negadījumiem komercīpašumos liecina, ka šādu gadījumu skaitam 
un zaudējumiem ir tendence pieaugt. Piemēram, BALTA komercīpašuma 
apdrošināšanas gadījumi, kur atlīdzība pārsniedz 150 tūkstošus eiro, veido 
ap 75% no visu komercīpašuma atlīdzību kopsummas un pēdējo 5 gadu 
laikā bijušas 16 šādas “lielās” atlīdzības.  Nelielajā Latvijas tirgū lielo 
atlīdzību gadījumu skaits ir mazs un nevienam atsevišķam apdrošinātājam 
nav pietiekami daudz savu datu, lai pilnvērtīgi saprastu šo atlīdzību 
ietekmi uz rentabilitāti ilgtermiņā.

Izaicinājums nr. 2 – inflācija

Tāpat kā vairumu apdrošināšanas veidu, arī komercīpašuma apdrošināšanu ietekmē inflācija. Piemēram, ēku 
atjaunošanas un telpu remonta izmaksas ir tieši saistītas ar būvniecības izmaksām. Īpaši strauju inflāciju pieredzējām 
no 2021. gada, kad viens pēc otra notika cenu lēcieni kokmateriāliem, dažādiem metāliem un citiem izejmateriāliem, 
ko izmanto gan būvniecībā, gan dažādu iekārtu un preču ražošanā. Turklāt nemainīgi vairāku gadu garumā 
būvniecībā un citās nozarēs aug arī nodarbināto darba samaksa. Rezultātā augusi gan ēku, gan dažādu iekārtu un 
preču vērtība, kas tiešā veidā ietekmē izmaksāto atlīdzību apmēru īpašuma apdrošināšanā. 

Diemžēl precīzi dati par komercīpašuma apdrošināšanas rezultātiem Latvijas apdrošināšanas tirgū nav pieejami, taču 
BALTA aplēses rāda, ka kopējās atlīdzības ir tuvu vai pat pārsniedz iekasēto prēmiju apmēru. Tātad tirgus kopumā 
apdrošinātājiem ir nerentabls, un galvenais iemesls tam ir lielie atlīdzību gadījumi.

Kā piemērus varam minēt pēdējo gadu lielākās komercīpašuma BALTA izmaksātās atlīdzības, kas pārsniedza 1 miljonu 
eiro (2018. – 2022. gads):

Ilustratīvs piemērs, kā veidojas 
apdrošināšanas polises cena:

Peļņa
Admin

Komisija

Lielās 
atlīdzības

Regulārās 
atlīdzības

2018

Ugunsgrēks IT tehnikas 

noliktavā

37,2 milj. EUR

2019

Ugunsgrēks industriālajā 

parkā

3,8 milj. EUR

2020

Ugunsgrēks cūku fermā

2,2 milj. EUR

2018

Ugunsgrēks 

elektromateriālu noliktavā

1,8 milj. EUR
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Inflācijai jāatspoguļojas pieaugošās apdrošinājuma summās un klienti tās pakāpeniski palielina, kā arī brokeri un 
apdrošinātāji aicina klientus tās pārskatīt. Tomēr inflācija apsteidz mūs visus. Pēdējo 5 gadu laikā BALTA jau trīs reizes 
ir pārskatījusi minimālās ieteiktās ēku atjaunošanas vērtības un pēdējo reizi to darījām iepriekšējā gada oktobrī. 
Redzam, ka šajā periodā būvniecības izmaksas augušas par 39%, kamēr ēku vidējās apdrošinājuma summas – tikai 
par 11%. 

Labā ziņa ir tā, ka pēdējā gada laikā klienti rūpīgāk pārskata un būtiski palielina apdrošinājuma summas – datos šī 
tendence parādās ar novēlošanos, jo ņemam vērā visas spēkā esošās polises, tai skaitā tās, kuras bija noslēgtas pirms 
summu pārskatīšanas. 

+39%
Būvniecības izmaksas, 

CSP da�

+5%
Vidējā prēmija

+11%
Vidējā apdr. summa
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Būvniecības inflācija un tās ietekme

Izaicinājums Nr. 3 – pārapdrošināšana

Pārapdrošināšanas līgumu atjaunošana 2023. gadam ir bijusi grūtāka, nekā ierasts. Pasaulē pārapdrošināšanas 
izmaksas pieaug lielākajā daļā apdrošināšanas veidu, turklāt visiem apdrošinātājiem – arī tiem, kuri nav pieteikuši 
lielas atlīdzības. Saskaņā ar Fitch Ratings pētījumu īpašuma pārapdrošināšanas tirgos cenas gada laikā augušas vidēji 
par 20% līdz 60%. Galvenie cenu pieauguma iemesli ir:
• inflācija un pieaugošais vidējo zaudējumu apmērs;
• arvien biežāki dabas stihiju zaudējumi, tai skaitā Eiropā;
• pēdējo gadu laikā vairāki neprognozēti notikumi un ar tiem saistītie zaudējumi, piemēram, Covid-19 pandēmija 

un Krievijas uzsāktais pilna mēroga karš Ukrainā;
• pārapdrošinātāju kopējās kapacitātes mazināšanās, pēdējā gada laikā atsevišķiem pārapdrošinātājiem pat 

pametot īpašuma pārapdrošināšanas tirgu.
Visticamāk, būtiskas pārapdrošināšanas nosacījumu izmaiņas ir pieredzējuši visi mūsu reģionā strādājošie 
apdrošinātāji. BALTA gadījumā strauju īpašuma pārapdrošināšanas cenas pieaugumu pieredzējām pēc Baltijas 
apdrošināšanas tirgus vēsturē lielākās komercīpašuma apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 2018. gadā, taču 
pieaugums ir turpinājies arī nākamajos gados.

BALTA veiktās izmaiņas 2023. gadā

Par spīti šiem izaicinājumiem BALTA ir saglabājusi nemainīgu pieeju un kvalitāti komercīpašuma apdrošināšanas atlīdzībās. 
Lai komercīpašuma apdrošināšana tuvākajā laikā kļūtu rentabla, BALTA noteiktos segmentos pārskatīs prēmijas. 

Aicinām pievērst uzmanību klientu īpašuma apdrošinājuma summām un pārliecināties, 
vai tās ir pietiekamas, ņemot vērā pēdējo gadu inflāciju.

https://www.fitchratings.com/research/insurance/strong-pricing-in-property-specialty-dominate-2023-reinsurance-renewals-10-01-2023


BALTA Jēkabpils plūdos cietušajiem atlīdzībās izmaksājusi jau 
vairāk nekā 102 000 eiro; lielākoties cietuši īpašumi un iedzīve

Kopš šī gada pirmajiem plūdiem Jēkabpilī, kad visa Latvija sekoja līdzi tam, kā, ceļoties ūdens 
līmenim Daugavā, pieauga dambja sabrukšanas draudi, BALTA saņemti 29 atlīdzību 
pieteikumi par zaudējumiem, kas radušies privātpersonu īpašumam, un atlīdzībās izmaksāti 
jau vairāk nekā 102 000 eiro. Nedaudz vairāk nekā pusē gadījumu pieteikti zaudējumi gan 
īpašumam, gan apdrošinātajai iedzīvei, kopējam paredzamajam atlīdzību apmēram 
pārsniedzot 200 000 eiro.

  
Līdz šim apsekota lielākā daļa bojāto īpašumu, tomēr precīzi zaudējumu apmēri būs zināmi, 
kad sāksies atjaunošanas darbi. Atsevišķos gadījumos tos plānots sākt tikai pēc tam, kad 
beigsies pavasara plūdu risks, kas šogad ir salīdzinoši augsts, – tātad marta beigās vai aprīļa 
sākumā. 

“Šobrīd izmaksātais atlīdzību apmērs par plūdu izraisītajiem zaudējumiem pārsniedz 102 000 eiro, no kuriem lielāko 
daļu veido izmaksas par bojājumiem privātīpašumam un mantai. Apsekojot bojātās ēkas, redzams, ka daļā gadījumu ir 
cietušas pagrabtelpas, kā arī tur novietotā iedzīve, apkures iekārtas un ūdenssūkņi. Īpašumos, kas atrodas tuvāk upei, 
vižņi sabojājuši žogus. No iedzīves priekšmetiem pārsvarā ir bojātas saldētavas un ledusskapji, kā arī zāles pļāvēji, 
trimmeri un zāģi. Tāpat redzam situācijas, kad bijis apdrošināts tikai īpašums, bet cietusi arī iedzīve,” stāsta BALTA 
Privātā īpašuma produktu vadītājs un risku parakstītājs Arnolds Linītis.

Lai mazinātu potenciālo zaudējumu apmērus, līdz ar netipisku plūdu sākšanos apdrošinātāji īstenoja proaktīvas 
darbības, lai pasargātu savus klientus Jēkabpilī.

“Šajā situācijā Jēkabpils BALTA īpašuma apdrošināšanas klienti saņēma informatīvu ziņu par to, kā rīkoties, lai 
sagatavotos plūdiem, un ko darīt, ja plūdi jau sākušies. Atlīdzību pieteikumi tika saņemti plašā teritorijā – no Salas 
pagasta līdz Ābeļu pagastam. Ar klientiem, kas ir pieteikuši atlīdzību gadījumu, notika regulāra komunikācija, lai 
savlaicīgi palīdzētu atjaunot cietušos īpašumus, kā arī samazinātu potenciālo zaudējumu apmērus, nodrošinot ūdens 
atsūknēšanai, telpu žāvēšanai nepieciešamo inventāru un nepieciešamības gadījumā apmaksājot arī izdevumus par 
pagaidu mājvietas īri,” par to, kā apdrošināšana līdzējusi, lai mazinātu plūdu rezultātā radušos zaudējumus klientiem, 
stāsta Arnolds Linītis.

BALTA saņemti pieteikumi arī par plūdos Jēkabpilī bojātiem komercīpašumiem, speciālo tehniku un automašīnām, kur 
zaudējumu apmēri šobrīd vēl tiek precizēti. 

BALTA eksperts arī norāda, ka pēc Jēkabpils plūdiem ievērojami palielinājusies iedzīvotāju interese apdrošināt savu 
īpašumu. “Protams, pozitīvi, ka cilvēki interesējas par veidiem, kā pasargāt savu īpašumu un iedzīvi, redzot reālu 
situāciju, kurā apdrošināšana sniedz finansiālu atbalstu, palīdzot mazināt zaudējumus, lai ātrāk atgrieztos ierastajā 
ikdienā. Vienlaikus jāuzsver, ka par īpašuma apdrošināšanu vērts domāt ne tikai tiem, kuri dzīvo potenciāli applūstošās 
teritorijās. Daudz biežāks un postošāks drauds par plūdiem Latvijā ir vētras, kas pēdējos gados ar lielu spēku plosoties 
visā Latvijas teritorijā, nodara lielus zaudējumus gan iedzīvotāju nekustamajam īpašumam, gan automašīnām,” uzsver 
Arnolds Linītis.

Kā liecina pēdējo gadu tendences, plūdi vairs nav raksturīgi tikai pavasarim: 
arvien biežāk plūdu risks mēdz iestāties arī ziemas mēnešos, piemēram, 
decembrī un janvārī. Lai šī dabas stihija nesagādātu liekas raizes un finansiālus 
zaudējumus, cilvēkiem, kuri izvēlas vietu mājas celšanai vai iegādājas jau gatavu 
īpašumu, būtu noderīgi pārliecināties, ka noskatītais īpašums nav pakļauts 
plūdu riska ietekmei. “Ir laikus jādomā, kā pasargāt savu īpašumu, lai 
zaudējumi, iestājoties plūdu riskam, būtu pēc iespējas mazāki. Ja tomēr 
īpašums atrodas applūstošā vietā, būtu ieteicams neglabāt pagrabā neko vērtīgu 
un apkures iekārtas censties ierīkot virszemes stāvos. Tāpēc tiem ēku 
īpašniekiem, kuri mīt upju ielokos vai citu ūdenstilpju tuvumā, ir vērts jau laikus 
sagatavot savus īpašumus, lai maksimāli mazinātu plūdu 
postījumus,” iesaka Arnolds Linītis.



Lai mazinātu plūdu postījumu apmēru, BALTA atgādina:

• ja īpašums atrodas applūstošā vietā, būtu ieteicams neglabāt pagrabā un saimniecības ēkās neko vērtīgu;
• ja iespējams, ūdenssūkņi un apkures iekārtas jānovieto vismaz 10–20 centimetrus virs zemes; 
• pagraba ieeja vai, ja iespējams, plašāka teritorija jāaprīko ar augstāku aizsargvalni, lai ūdens nevarētu iekļūt 

pagrabā vai appludināt ēkas pirmo stāvu;
• ja māja tiek celta vietā, kur ir iespējami plūdi, tā jābūvē visaugstākajā punktā uz paaugstinātiem pamatiem;
• plūdu riska zonā māju ieteicams celt bez pagraba, jo pagrabs ir pirmā vieta, kur iekļūst ūdens – ne tikai pa durvīm 

un logiem, bet arī pa mikroplaisām sienās;
• ja pastāv plūdu risks, savlaicīgi uz drošāku vietu jāpārvieto mantas, kas glabājas pagrabā, piemājas teritorijā vai 

applūstošajās ēkās, lai, ceļoties ūdens līmenim, tās netiktu sabojātas.  

Papildu ieteikumus aicinām skatīt 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā.

Kā rīkoties, ja plūdu risks jau ir iestājies?  

Ja tavam apdrošinātajam mājoklim ir iestājies plūdu risks un tev ir iegādāta BALTA īpašuma apdrošināšanas polise, 
aicinām sazināties ar BALTA atlīdzību centru, zvanot pa tālruni 675 333 75, aizpildot atlīdzības pieteikumu vai sazinoties 
ar savu apdrošināšanas starpnieku.

« ATPAKAĻ

https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi
https://www.balta.lv/lv/atlidzibas


Aktualitātes transporta apdrošināšanas jomā

Pēc pāris gadiem, kas pavadīti Covid-19 pandēmijas zīmē, pagājušajā gadā 
beidzot transporta apdrošināšanas joma “atmodās”. Atceļoties 
ierobežojumiem, cilvēki sāka vairāk pārvietoties, līdz ar to kļuva aktuāla arī 
transportlīdzekļu apdrošināšana. Palielinoties pārvietošanās aktivitātei, 
nedaudz palielinājās negadījumos cietušo transportlīdzekļu skaits savukārt 
strauji pieauga vidējās atlīdzības apmērs, kas, salīdzinot 2022. gadu pret 
2021. gadu, pieauga par aptuveni 25%. Par aktualitātēm un tendencēm 
transporta apdrošināšanas jomā aicinājām uz sarunu BALTA Transporta 
produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītāju Kristapu Liecinieku.

Kristap, kā kopumā vērtē situāciju uz Latvijas ceļiem? Vai situācija uzlabojas un vai novērojamas kādas 
tendences?

Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem pērn uz Latvijas ceļiem ik dienu notikuši vidēji 105 dažāda 
smaguma ceļu satiksmes negadījumi, tāpēc nav pamata teikt, ka situācija uz Latvijas ceļiem uzlabotos. Realitātē 
rādītājs, kas parāda, cik no 100 transportlīdzekļiem iekļūst negadījumā gada laikā, ir pat nedaudz pasliktinājies. 

BALTA 2022. gadā KASKO atlīdzībās par gandrīz 13 000 ceļu satiksmes negadījumos automobiļiem nodarītiem 
zaudējumiem izmaksāja 18,6 miljonus eiro. Šajā statistikā ietilpst ne tikai tie negadījumi, kad nepieciešams 
saskaņotais paziņojums vai Valsts policijas iesaiste, bet arī mazākas ķibeles, kad autovadītājs neuzmanības dēļ 
uzbraucis stabiņam, aizķēris kādu apmali vai kā citādi nodarījis bojājumus savam auto bez citu satiksmes dalībnieku 
iesaistes.

Mūsu pieredze darbā ar transporta apdrošināšanas atlīdzībām liecina, ka visbiežāk negadījumi notiek brauciena 
pirmajās minūtēs vai arī pašā nobeigumā. Analizējot informāciju par atlīdzības pieteikumiem, tieši īsie braucieni ir 
tie, kuros autovadītāji dod sev atkāpes attiecībā uz drošības noteikumu ievērošanu.

Kā vērtē auto drošību Latvijā?

Jāsaka, ka kopējais zādzību skaits pagājušajā gadā nav būtiski pieaudzis, taču gada nogalē pieauga jauno 
transportlīdzekļu zādzību gadījumi. Nozagto un pēc tam atrasto transportlīdzekļu stāvoklis viennozīmīgi liek izdarīt 
secinājumus, ka šobrīd auto tiek zagti lielākoties izjaukšanai rezerves daļās. Tāpēc aicinu auto īpašniekus būt 
uzmanīgiem un novietot savus auto apsargātās vai vismaz labi apgaismotās un pārredzamās stāvvietās, kur zagļiem 
būtu grūtāk paveikt savu “darbiņu”. 

Rezerves daļu trūkums nosaka arī to, ka joprojām ir ļoti augsts apzagto transportlīdzekļu skaits. Īpaši nelabvēlīga 
situācija ir Porche Cayenne automašīnām, kuru lukturu zādzības, salīdzinot ar pirmscovida laiku, ir pieaugušas 3 
reizes. Kā piemēru varu minēt 2022. gada novembrī apzagtu automašīnu Porsche, kuras atjaunošanas izdevumi bija 
14 800 EUR.

Ja runājam par auto zagļu iecienītākajām transportlīdzekļu markām, tad 2022. gadā līderes pozīciju ieņem BMW, 
otrajā vietā atstājot HYUNDAI, bet trešajā - TOYOTA markas automašīnas. Zemāk esošajā grafikā ir redzams, cik 
konkrēto marku automašīnas 2022. gadā tika nozagti un cik no tiem tika arī atrasti. 
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Vēl viena sāpīga tēma ir inflācija. Kā tā ietekmējusi transporta apdrošināšanu?

Jā, inflācija ir būtiski ietekmējusi transporta apdrošināšanu. 2022. gadā KASKO vidējā atlīdzība palielinājās par 25%. 
Un ir vairāki faktori, kas to ietekmēja.

Pirmkārt, pieauga autoservisu pakalpojumu izmaksas saistībā ar apkures un energoresursu cenu kāpumu, kā arī 
darba algu pieaugums darbinieku trūkuma dēļ.

Otrkārt, pieaugušas izmaksas rezerves daļām un to izgatavošanā izmantotajiem resursiem, piemēram, gāzes, metāla 
un citiem izejmateriāliem, kā arī loģistikas pakalpojumu sadārdzināšanās.

Treškārt, OCTA apdrošināšanu ietekmē arī medicīnisko izdevumu pieaugums.

Vai cilvēki sākuši apdrošināt arī vecākus auto? Vai arī KASKO joprojām biežāk tiek izvēlēts tikai salīdzinoši 
jauniem auto?

Pēc BALTA datiem redzam, ka tikko iegādātiem jaunajiem auto gandrīz visiem tiek iegādāta KASKO apdrošināšana, 
un kopumā KASKO portfelī garantijas vecuma auto apdrošināšana veido apmēram 20% no kopējā skaita. Tas nozīmē, 
ka 80% KASKO polišu ir tieši pēcgarantijas vecuma automašīnām. Savukārt, ja runājam par 20 gadus veciem vai pat 
vēl vecākiem auto, kas ir tehniskā kārtībā, tikai nedaudz vairāk kā 1% ir KASKO apdrošināšana. 

Šobrīd ļoti populāri kļuvuši elektroauto. Kādi ir BALTA līdzšinējie novērojumi saistībā ar elektroauto 
apdrošināšanu?

Lai arī brīžiem ir sajūta, ka elektroauto ir teju katram otrajam, un ir noteikti valsts atbalsta pasākumi šo auto iegādei, 
to skaits nav sasniedzis pat 1% no kopējā transportlīdzekļu skaita, tāpēc vēl grūti izdarīt kādus secinājumus. Tā kā 
visbiežāk tomēr satiksmes negadījumos cieš auto virsbūve, ko sedz apdrošināšana, tad jau šobrīd manām, ka nav 
būtiskas atšķirības, vai virsbūves remonts tiek veikts auto ar iekšdedzes vai elektro dzinēju. Cita lieta, ka reizē ar 
elektroauto ienākšanu tirgū arvien vairāk Latvijā ienāk reto auto modeļi. Izaicinājums ar šiem auto, savukārt, ir to 
ierobežotās remonta iespējas.

Šobrīd arvien vairāk tiek runāts par ilgtspēju un zaļo domāšanu. Kā tas izpaužas transporta apdrošināšanas 
jomā?

Arī transporta apdrošināšanā noteikti varam runāt par ilgtspējību un zaļo domāšanu. Ļoti labs piemērs ir vējstiklu 
remonts. Savlaicīgi konstatētus vējstikla bojājumus var novērst, bojāto vietu aizpildot ar īpašu polimēru, pilnībā 
atjaunojot vējstikla sākotnējo struktūru un izturību. 

Vējstiklu remonts ir ne tikai ekonomiski izdevīgāks, tas ir arī videi draudzīgāks, jo netiek radīti lieki atkritumi un tiek 
izmantoti jau esošie resursi, kā arī klienta problēma tiek ātri atrisināta, jo remonta laiks ir īss un auto nav jāatstāj 
servisā.

Jāsaka gan, ka cilvēkiem joprojām ir aizspriedumi attiecībā uz vējstiklu remontu. Piemēram, mūsu partneris 
CARGLASS, kas aktīvi iesaistījušies vējstiklu remontu popularizēšanā, remontē vairāk nekā 14% no bojātajiem 
vējstikliem, turpretī reģionos šī situācija ir pavisam bēdīga, jo vējstiklu remontus vairumā gadījumu neveic nemaz. 

Aicinām mūsu klientus domāt zaļāk un vējstiklu bojājumu gadījumā vērsties pie sev tuvākā servisa, lai vienotos 
par iespējamo vējstikla remontu vai nomaiņu:

•  Rīgā: CARGLASS, TRIPLEKS, VĒJSTIKLI
•  Jelgavā: CARGLASS
•  Rēzeknē: INŽENIERIS
•  Daugavpilī: DSC
•  Liepājā: 2R AUTO
•  Cēsīs: AUTOGARS
•  Kuldīgā: REZERVE
•  Valmierā: STIKLUSERVISS.LV
•  Limbažos: GLASS INSTALATION

Plašāk par to, kāpēc vējstiklu 
labāk remontēt nevis mainīt, 
SKATIES ŠEIT!

https://www.youtube.com/watch?v=Ut0meY_4Rhk


Jaunas iespējas un cenrāži veselības apdrošināšanā

2022. gads BALTA noslēdzies ar lielisku rezultātu veselības apdrošināšanas produktā – esam sasnieguši 
39,3% izaugsmi, un arī 2023. gads iesācies jaudīgi.

Kā zināms, veselības apdrošināšana ir visaugstāk novērtētais papildu labums uzņēmumu darbinieku vidū*. To izprot 
arī darba devēji, tāpēc apdrošināto personu skaits ik gadu turpina pārliecinoši palielināties. Tajā pašā laikā veselības 
apdrošināšanas tirgū joprojām valda liela nestabilitāte, neparedzamība, kā arī izmaksu kāpums, kas rada prēmiju 
(tarifu) pieaugumu. 

Jauno cenrāžu un programmu kombināciju diapazons paver vēl nebijušas iespējas veidot klientam patiesi 
piemērotāko piedāvājumu, kas atbilst uzņēmuma finansiālajām iespējām un sagaidītajam pakalpojumu apmaksas 
apmēram. 

BALTA līdzšinējo 7 programmu vietā turpmāk ir iespēja veidot veselības apdrošināšanas piedāvājumu, izvēloties 
atbilstošāko no 19 programmu un cenrāžu kombināciju variantiem:

Jauno cenrāžu un programmu kombināciju ieguvumi:

Ņemot vērā veselības apdrošināšanas produkta straujo izaugsmi, mēs, BALTA, esam radījuši jaunu risinājumu – 
iespēju veidot klienta vajadzībām elastīgi pielāgotus piedāvājumus no programmu un jauno universālo BALTA 
cenrāžu jeb apmaksājamo summu apmēru kombināciju plašā klāsta. Esam izveidojuši 5 līmeņu cenrāžus (L4.0, 
L4.1, L5.0, L5.1, L6.0), kas ir identiski pēc seguma (atšķiras tikai limiti) un ir kombinējami ar visiem riskiem no 
AS4 līdz AS6, kā arī ar AS7.E.

Plašas izvēles 
iespējas

Elastīga, ātra un 
viegla piedāvājumu 
sagatavošana 

Skaidri un pārskatāmi 
nosacījumi

Konkurētspējas 
priekšrocības

Jaunie cenrāži tiks piedāvāti jau no 20.03.2023. 
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Detalizēts katra cenrāža apraksts ir pieejams sistēmā “Partneris” sadaļā Papildiespējas -> 
Apdrošināšanas dokumentācija -> Veselības apdrošināšanas programmas -> Apmaksājamo summu apmēri.

BALTA mobilā lietotne

Ilgtspējas jautājumi un rūpes par vidi kļūst arvien nozīmīgāki, un BALTA turpina izvirzīt 
ilgtspēju kā stratēģisko mērķi, tāpēc aicinām izmantot mūsu piedāvātos digitālos 
risinājumus, samazinot drukāto materiālu apjomus. BALTA pašapkalpošanās portālā 
un mobilajā lietotnē jau patlaban iespējams:
•   iepazīties ar apdrošināšanas programmām un to aprakstiem,
•   apskatīt apdrošināšanas limitus un iztērētās summas.

BALTA lietotnei ir 
vairāk nekā 54 000 
aktīvas 
lejupielādes

Starp Latvijas 
lietotāju finanšu 
sektora lietotnēm 
BALTA ieņem 
6. vietu Google 
Play un 7. vietu 
App Store

Katru gadu pieaug 
BALTA lietotnē 
pieteikto veselības 
apdrošināšanas 
atlīdzību skaits, 
2022. gadā 
sasniedzot jau 
65% no visiem 
pieteikumiem

Veselības e-karte 
2022. gadā tika 
izmantota 244 000 
reizes

Lai mums kopā izdodas parūpēties par klientiem vērtīgāko – veselību!
*BALTA sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat veiktā pētījuma dati, 2021



Mums, BALTA, ir svarīgi, lai mūsu klienti saņemtu vislabāko klientu pieredzi tirgū. Kopš 2020. gada nogales 
mērām brokeru klientu NPS, un rezultāti apliecina, ka profesionāla apkalpošana un nepārtraukti procesu 
uzlabojumi ir pareizais virziens ceļā uz augstu klientu apmierinātību.

Klienti saņem NPS aptauju gan pēc pirkuma veikšanas, gan pēc atlīdzības pieteikuma izskatīšanas ar iespēju 10 
punktu skalā novērtēt, cik liela ir varbūtība, ka viņi ieteiktu BALTA pakalpojumus citiem. Anketa paredz arī iespēju 
atstāt savus komentārus. NPS metodoloģija iedala klientus trīs kategorijās:
•   veicinātāji (promoters) – novērtējuši ar 9 vai 10;
•   neitrālie (passives) – novērtējuši ar 7 vai 8;
•   noliedzēji (detractors) – novērtējuši ar 0-6.

2022. gadā brokeru NPS mērījumiem saņemtas 4587 atsauksmes pēc apdrošināšanas polises iegādes un NPS rādītājs 
ir 60, kas palicis nemainīgs, salīdzinot ar 2021. gadu, kad tika saņemtas 3695 atsauksmes.

Klienti komentāros visbiežāk norādījuši, ka ir ļoti apmierināti ar brokeru sniegto servisu, ko raksturo kā profesionālu, 
laipnu, draudzīgu, uz klientu orientētu. Tāpat klienti novērtē BALTA piedāvājumus un izdevīgās cenas.

Cik apmierināti ir bijuši mūsu klienti 2022.gadā?



2022. gadā saņemtas ļoti daudz pozitīvas un pacilājošas atsauksmes, piemēram:

“BALTA ir vislabākās apdrošināšanas polises 
pielāgošanas iespējas. Kā arī ļoti zinoši brokeri!” 
/TEO Broker

“Ieinteresēti darbinieki, kas atrod piemērotu 
piedāvājumu. Vienmēr izskaidro nesaprotamo, 
pieejami jebkurā laikā un situācijā.” 
/Eurorisk Gulbene

“Labs piedāvājums un atsaucīgs aģenta darbs. Viss 
tiek paskaidrots, izstāstīts. Patīk, ka laicīgi brīdina 
par izmaiņām, par līguma termiņa beigām.” 
/Amber Broker

“Noteikti ieteiktu uzticēties apdrošināšanas brokeriem 
un sadarbībā ar tiem veikt polises iegādi!” 
/AFB

“Sadarbība ar BALTA ir jau daudzus gadus. Ļoti laipni 
un atsaucīgi speciālisti. Izsmeļošas atbildes uz 
jautājumiem. Lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, 
strādā ļoti ātri un precīzi.” 
/Octa24.lv

“Klientam draudzīgi un saprotami procesi un 
attieksme. Klientu apkalpošana ir atsaucīga un 
pretimnākoša.” 
/A TurboC 4U

“Augstas kvalitātes klientu 
apkalpošana!”
/R&D Apdrošināšanas brokers

“Galvenais iemesls – labs un 
uzticams brokeris, ilgstoša 
sadarbība, pozitīva pieredze ar 
izmaksām, ja gadās negadījums.” 
/ROOT

“Labs serviss, zinošs personāls, 
profesionāls apdrošināšanas 
gadījuma risinājums, 
konkurētspējīga cena!” 
/Insteligent Brokers

“Labas cenas, ļoti pozitīva komunikācija, 
viegli noformēt gan līgumu, gan 
atlīdzības pieteikumu.” 
/Octa.lv

“Vienmēr ātras, kompetentas atbildes un 
rīcība atbilst solījumiem. BALTA –ilggadējs 
partneris, kuru cienu un ar kuru plānoju 
arī nākotnē sadarboties :)” 
/Attollo brokers

“Ērta saziņa ar brokeri, savlaicīga un 
korekta apkalpošana, labs piedāvājums.” 
/Eurorisk

Arī šajā gadā uzlabosim procesus un ieviesīsim jaunumus, lai mums, jums un klientiem ikdiena būtu ērtāka un vieglāka.

Paldies ikvienam no jums, kas gan tiešā, gan netiešā veidā rūpējas par klientiem, nodrošinot augsta līmeņa 
servisu, ātrus un ērtus procesus un modernus risinājumus!

« ATPAKAĻ
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IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Iepazīsti BALTA stratēģisko klientu 
attiecību vadītāju Intu Hmeļņiku

Strādāt apdrošināšanā noteikti nebija mans bērnības sapnis. Pat pusaudzes 
gados šādu domu nepieļāvu. Es sapņoju kļūt par mediķi un arī ieguvu 
medicīnisko izglītību. Bet dzīve ar mums dažkārt izspēlē dažādus jokus, un tā 
notika arī ar mani. Studējot Latvijas Universitātes maģistrantūrā, es iepazinos 
ar Jāni Averčenko (Jāni! Tieši Tevi es uzskatu par savu apdrošināšanas 
skolotāju un “krusttēvu”.) Jānis tālajā 2002. gadā strādāja BALTA un bija 
Personu apdrošināšanas daļas vadītājs. Viņš man piedāvāja pilnībā mainīt 
savu profesiju un nozari un apgūt jaunas prasmes. Šaubījos, baidījos un 
tomēr uzticējos sajūtām, ka jāpieņem šis izaicinājums. Kā izrādījās, tas bija 
tieši laikā un tieši man!  

Daudzu gadu garumā mana ikdiena ir saistīta ar personu risku produktiem – 
veselības, nelaimes gadījumu un ceļojumu apdrošināšanu. Es strādāju ar 
BALTA lielākajiem klientiem, brokeriem un iepirkumiem. Liela nozīme ir 
manām zināšanām medicīnas un veselības aprūpes jomā. Mana ikdiena noteikti nav rutīnas darbs. Katra diena ir 
notikumiem bagāta un piepildīta. Arī izaicinājumu netrūkst. 

Lai cik dīvaini tas būtu, bet šo vairāk nekā 20 gadu periodā uz savu dzīvi nevaru paskatīties atrauti no darba BALTA, un 
šobrīd ļoti izvērtēju, kāda būtu mana dzīve, ja man nebūtu šīs pieredzes. Saprotu, ka tā būtu stipri vien emocionāli un 
profesionāli nabadzīgāka. Ikdienas darbā manas iedvesmas avots un ceļvedis ir godprātīgums, kvalitāte, solījums, 
atbildība un vēlme palīdzēt citiem. Tas viss cieši savijas ar BALTA vērtībām – izprast, izaicināt un izdarīt. Tieši šī 
saderība starp mani un BALTA ir atbilde, kāpēc tik ilgi esmu šeit.
 
Darbs manā dzīvē ieņem, es teiktu, nedaudz par daudz vietas. Bet nav tā, ka es tikai strādāju. Man ir arī nodarbes, kas 
relaksē un dod enerģiju ikdienas skrējienam. Mans lielākais gandarījums ir uzņemt ciemiņus savās mājās, pagatavot 
viņiem ko garšīgu, arī latgalisku. Viennozīmīgi tā ir mana sanatorija! Esmu latgaliete no matu galiņiem līdz papēžiem. 
Ticu, ka dzimtas spēkam ir ļoti liela nozīme. Tava dzimta ir tavs spogulis un spēka avots, tādēļ lielu daļu brīvdienu 
pavadu, pulcējot pie mums mājās savu un vīra kuplās saimes – bērnus, brāļus, māsas un vecākus. Cenšos visiem 
parādīt mūsu dzimtas varenumu, jo nav daudz ģimeņu, kurās pašu tuvāko skaits pārsniedz trīs desmitus. O, kā es ar 
to lepojos un cik daudz ieguldos! 

Savukārt ziemas tumšos vakarus, kad parādās brīvs brīdis, es cenšos pavadīt, lasot grāmatas. Visbiežāk pārlasītais 
darbs, kurā atrodu sev būtisko, ir Imanta Ziedoņa “Epifānijas”. Pagājušā gadā sāku nedaudz gleznot ar eļļas krāsām, 
un šobrīd top “Mana Rīga”. Gleznošana ir mana meditācija, kur trenēju pacietību un attīstu prasmi lūgt palīdzību. 
Neesmu unikāla – man ļoti patīk ceļot kopā ar bērniem, vīru un draugiem. Svarīgas ir arī fiziskās aktivitātes, tāpēc, ja 
vien ir iespēja, dodos pastaigās ar bērniem. Šīs pastaigas mani ne tikai fiziski norūda, bet arī emocionāli uzlādē. Bērni 
ir mana lielākā bagātība un lepnums. 

Es faktiski nekad neapstājos, un man nav raksturīga skumšana. Protams, man kādreiz gribas paklausīties bēdīgas 
noskaņas mūziku, dažkārt esmu skumja, bet tas ir tāds vilnis, kam neļaujos. Man nekad nav bijis tā, ko citi sauc par 
depresiju vai dzīves apnikumu, mani nenomāc tumšais, lietainais rudens vai saules trūkums. Juris Žagars ir teicis: 
“Man vajag hiperpiepūli, hiperstresu, lai būtu nopelnījis laimes mirkli. Man vajag pirmizrādi nevis tāpēc, ka būs 
aplausi, bet tāpēc, ka bija stress un pārpūle.” Arī es nekad nevaru izbaudīt laimes mirkli, ja pirms tam nav bijis smags 
darbs.




