
Jaunumi brokerim#3
BALTA Apdrošināšanas atlīdzību direktors Ingus 
Savickis par 2020. gada atlīdzību tendencēm

“2020. gads bija neparasts un visdrīzāk vēl ilgi paliks mūsu atmiņā. 
Atskatoties uz to, varu teikt, ka pandēmija noteikti ietekmēja klientu 
uzvedību, kā arī iespējas saņemt dažādus pakalpojumus.”

2020. gada lielāko atlīdzību TOP 5
2020. gads atnāca ar lielām pārmaiņām ikviena 
ikdienā. Tas, protams, ietekmēja arī apdrošināšanas 
nozari, tāpēc esam gandarīti par katru apmierinātu 
klientu un darām visu, lai it visiem būtu skaidrs 
process un turpmākās darbības. Spied “Lasīt vairāk” 
un noskaidro, kādi bijuši 2020. gada lielākie atlīdzību 
gadījumi.

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

LIELĀKO ATLĪDZĪBU
TOP 5

4 ieguvumi brokerim un klientam, 
izmantojot BALTA pašapkalpošanās 
portālu un mobilo lietotni
Noteikti jau esi pamanījis BALTA pašapkalpošanās 
portālu balta.lv un mūsu mobilo lietotni un, ļoti 
iespējams, ka  jau aktīvi tos ikdienā izmanto. 
Vēlamies uzsvērt priekšrocības, iesniedzot atlīdzību 
pieteikumus portālā vai mobilajā lietotnē. Portāla 
izmantošana atvieglos Tavu ikdienas darbu un bieži 
vien arī paātrinās atlīdzības izmaksu klientam. 

LASĪT VAIRĀK

NODERĪGI
IKDIENĀ

Jauns pakalpojums “Abonētā polise”
BALTA, ejot līdzi laikam, ir ieviesusi visiem pieejamu 
pakalpojumu Latvijas apdrošināšanas tirgū, ko 
brokeri varēs piedāvāt saviem klientiem - iespēju 
abonēt polisi gluži kā laikrakstu, reģistrējot
maksājumu karti. Pakalpojums ir pieejams jebkuram 
Privātīpašuma vai Privātpersonu Nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas klientam, vienīgais, kas 
nepieciešams – maksājumu karte. Lasi vairāk, kas ir 
Abonētā polise un kādas ir tās priekšrocības.

LASĪT VAIRĀK

JAUNS
PAKALPOJUMS

Iepazīsti Jāni Lapsiņu
Turpinām iepazīstināt ar BALTA darbiniekiem, ar 
kuriem, iespējams, ikdienā regulāri sazinies. Šoreiz – 
AAS BALTA Korporatīvā departamenta Garantiju 
apdrošināšanas darījumu vadītājs/risku parakstītājs 
Jānis Lapsiņš. 

LASĪT VAIRĀK

IEPAZĪSTI BALTA
DARBINIEKUS

Atlīdzība biznesam



BALTA Apdrošināšanas atlīdzību 
direktors Ingus Savickis par 2020. 
gada atlīdzību tendencēm

2020. gads bija neparasts un visdrīzāk vēl ilgi 
paliks mūsu atmiņā. Atskatoties uz to, varu teikt, 
ka pandēmija noteikti ietekmēja klientu uzvedību, 
kā arī iespējas saņemt dažādus pakalpojumus. 
Vislielākās izmaiņas izjutām aprīlī, kad
samazinājās transportlīdzekļu skaits ielās un
līdz ar to arī negadījumu skaits. Arī vairums
ārstniecības pakalpojumu nebija pieejami. Tas gan strauji tika kompensēts vasaras mēnešos, kad 
dzīve šķietami atgriezās “vecajās sliedēs”.

Tā kā iedzīvotāji daudz laika pavadīja savos īpašumos, tad visa gada garumā novērojām
paaugstinātu īpašuma atlīdzību skaita pieaugumu, īpaši privātajā sektorā. Daudzas no
pieteiktajām atlīdzībām bija saistītas ar stipra vēja un lietus radītajiem bojājumiem, jo arī daba 
piedzīvoja trauksmainu gadu. 
   
Lai arī decembrī valdība ieviesa daudz stingrākus ierobežojumus nekā pavasarī, atlīdzību
pieteikumu kritums nebija vērojams. Tas varētu būt skaidrojams ar iedzīvotāju ieradumu maiņu 
un pielāgošanos jaunajai situācijai.

Kopumā, salīdzinot 2020. gadu ar gadu iepriekš, atlīdzību pieteikumu apjoms pieauga par 5% 
gandrīz visos produktos, izņemot Ceļojumu apdrošināšanu un OCTA, ko ietekmējuši ne tikai 
ārējie apstākļi, bet arī apdrošināšanas portfeļa pieaugums vai kritums katrā produktā.

Ar interesi raudzīsim, ko apdrošināšanas jomā nesīs 2021. gads, un kā jau mūsu komandai 
pienākas – arvien saglabāsim optimismu!

Ingus Savickis
AAS BALTA Apdrošināšanas atlīdzību direktors
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2020. gada lielāko atlīdzību TOP 5
2020. gads atnāca ar lielām pārmaiņām ikviena ikdienā. Tas, protams, ietekmēja arī apdrošināšanas 
nozari, tāpēc esam gandarīti par katru apmierinātu klientu un darām visu, lai it visiem būtu skaidrs 
process un turpmākās darbības.

Pēc katra lielā atlīdzību lietas pieteikuma saņemšanas uzsākam darbu ar augstāko prioritāti, nodrošinot 
objektu apskati 24 stundu laikā, arī brīvdienās.

Gadījumos, ja pēc sākotnējās objekta apskates vēl nevaram klientam viennozīmīgi apstiprināt, vai gadī-
jums tiks kvalificēts kā apdrošināšanas gadījums, no savas puses operatīvi nodrošinām tādus glābšanas 
darbus kā žāvēšanu, tīrīšanu, nostiprināšanu, caurumu aizvēršanu, pagaidu jumta uzklāšanu u.tml.

Atsevišķos gadījumos, ja klientam ir nepieciešamība pēc materiālā atbalsta, operatīvi izvērtējam un 
veicam pat avansa maksājumus, lai klients varētu iegādāties pirmās nepieciešamības preces. Fiziskām 
personām piedāvājam arī segt citas dzīvesvietas īres izdevumus.

Turpinājumā esam apkopojuši 2020. gada lielākos atlīdzību gadījumus. Lai gan lielu zaudējumu gadījumā 
lietas izskatīšana ir ilgāka, esam lepni, ka mūsu klienti ir apmierināti un sadarbība izveidojusies ļoti 
pozitīva.

LIELĀKO ATLĪDZĪBU TOP 5

1. vieta – nodegusi cūku ferma

Apdrošināšanas veids – komercīpašuma 
apdrošināšana

2020. gada oktobrī postošā ugunsgrēkā 
cūku fermā pilnībā cietusi ēka un ražošanas 
iekārtas.

Atlīdzība: ~2 miljoni EUR

2. vieta – kravas auto ieskrējis vilciena vagonā

Apdrošināšanas veids – OCTA

2020. gada aprīļa sākumā kravas automašī-
na uz pārbrauktuves ieskrēja vilciena 
pēdējā vagonā. Vagons ar visiem 
riteņpāriem nobrauca no sliedēm. 

Atlīdzība ~400 000 EUR



2020. gada lielāko atlīdzību TOP 5

LIELĀKO ATLĪDZĪBU TOP 5

3. vieta – ugunsgrēkā cietusi privātmāja Kurzemē

Apdrošināšanas veids – īpašuma 
apdrošināšana

2020. gada maijā Kurzemē ugunsgrēkā 
cietusi privātmāja. Ugunsgrēks izcēlies no 
īssavienojuma. Negadījumā stipri cietusi 
mājas konstrukcija un sadegusi iedzīve.

Atlīdzība ~200 000 EUR

4. vieta – ugunsgrēkā cietusi privātmāja Vidzemē

Apdrošināšanas veids – īpašuma 
apdrošināšana

2020. gada nogalē Vidzemē nodegusi 
privātmāja. Ēkai ugunsgrēkā stipri bojāta 
jumta konstrukcija un fasāde, savukārt 
glābšanas/dzēšanas darbos stipri sabojāta 
ēkas iekšpuse.

Atlīdzība ~190 000 EUR

5. vieta – ugunsgrēkā cietusi privātmāja Kurzemē

Apdrošināšanas veids – īpašuma apdrošināšana

2020. gada jūnija sākumā Kurzemē nodegusi dzīvojamā 
māja. Ugunsgrēks izcēlies jumta korē. Rezultātā
negadījumā divām ēkām pilnībā izdedzis otrais stāvs un 
glābšanas darbos stipri saliets ēkas pirmais stāvs.

Atlīdzība ~133 000 EUR
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4 ieguvumi brokerim un klientam, izmantojot BALTA
pašapkalpošanās portālu un mobilo lietotni

NODERĪGI IKDIENĀ

Noteikti jau esi pamanījis BALTA pašapkalpošanās portālu balta.lv un mūsu mobilo lietotni un, ļoti 
iespējams, ka  jau aktīvi tos ikdienā izmanto. Vēlamies uzsvērt priekšrocības, iesniedzot atlīdzību 
pieteikumus portālā vai mobilajā lietotnē. Portāla izmantošana atvieglos Tavu ikdienas darbu un 
bieži vien arī paātrinās atlīdzības izmaksu klientam. 

Ātrāka atlīdzības lēmuma pieņemšana un izmaksa klientam

Visvairāk atlīdzības lēmuma pieņemšanu ietekmē pilnīga informācija par lietas apstākļiem, 
kā arī ātri pieejami nepieciešamie dokumenti. Tāpēc aicini klientu, piesakot atlīdzību 
pašapkalpošanās portālā vai mobilajā lietotnē, uzreiz pievienot detalizētu aprakstu un visus 
nepieciešamos dokumentus, kas atkarībā no notikuma apstākļiem tiek norādīti. 

Iespēja palīdzēt klientam ar atlīdzības pieteikumiem

Ja klients vēlas, lai brokeris iesaistās atlīdzības pieteikšanā vai lietas izskatīšanā, tad klients 
var pilnvarot brokeri pašapkalpošanās portālā. Klientam jāautorizējas portālā un jānorāda 
sadaļa, uz kuru brokeris tiek pilnvarots. Juridiskām personām jāiesniedz rakstiska pilnvara, 
un tad pilnvarošanu BALTA veic savā pusē.

Visa informācija vienuviet

Lai neapjuktu dokumentu gūzmā, aicinām gan klientus, gan brokerus atlīdzību lietas un to 
statusu skatīt portālā balta.lv vai mobilajā lietotnē, kur ir iespēja pārskatīt visu klienta lietu 
sarakstu, katras lietas progresu, informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem, pievienot 
dokumentus, nosūtīt ziņu lietas administratoram, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem 
katras lietas ietvaros. 

Laika ekonomija

BALTA portālā dokumentu un informācijas aprite notiek ātrāk nekā e-pastos. Iesniedzot 
pieteikumu, portālā vai mobilajā lietotnē tie parādīsies dažu minūšu laikā, tāpēc nav 
nepieciešams tērēt laiku, lai sazvanītos un precizētu, vai viss saņemts.
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Jauns pakalpojums “Abonētā polise”

JAUNS PAKALPOJUMS

Kas ir Abonētā polise
un kā tā strādā?

BALTA, ejot līdzi laikam, ir ieviesusi visiem
pieejamu pakalpojumu Latvijas apdrošināšanas 
tirgū, ko brokeri varēs piedāvāt saviem klientiem - 
iespēju abonēt polisi gluži kā laikrakstu, reģistrējot 
maksājumu karti. Pakalpojums būs pieejams 
jebkuram Privātīpašuma vai Privātpersonu 
Nelaimes gadījumu apdrošināšanas klientam, 
vienīgais, kas nepieciešams – maksājumu karte.

Pirmo Abonētās polises maksājumu klients veic, 
reģistrējot karti. Turpmākie maksājumi tiks 
automātiski ieturēti no reģistrētās kartes. Pēc 
polises atjaunošanas karte otrreiz nebūs jāpiesaista 
– maksājumi tiks ieturēti no sākotnēji reģistrētās 
kartes.

Kādi ir ieguvumi brokerim, noslēdzot
Abonēto polisi?

•  Abonētās polises acīmredzamā priekšrocība ir 
laika ekonomija darbā ar kavētiem
maksājumiem un debitoriem.

•  Abonētās polises gadījumā polise tiks atjaunota 
un nosūtīta klientam savlaicīgi arī tad, ja brokeris 
nebūs to pārskatījis. Tas ļauj būt dinamiskākam 
savā darbā, nosakot prioritātes un pievēršot 
uzmanību darbiem, kas ir būtiskāki.

•  Īpašs piedāvājums jaunajiem BALTA klientiem 
(“BALTA uzsauc 2 mēnešus”), kura gadījumā arī 
par BALTA apmaksāto 2 mēnešu periodu
brokeris saņem komisiju.

•  Pieslēdzot Abonētās polises risinājumu jauniem 
BALTA privātīpašuma klientiem līdz 03.05.2021., 
brokeri saņem paaugstinātu komisiju – 30%.

Kādas ir Abonētās polises
priekšrocības klientam?

•  Nav jāatceras maksājuma termiņš. Klientiem 
vairs nebūs jāuztraucas par polišu apmaksas 
termiņiem, jo nauda tiks ieturēta no kartes 
automātiski, bet – ja gadījumā šī operācija nebūs 
izdevusies (piemēram, nepietiek līdzekļu kartē vai 
arī karte mainīta), klients saņems SMS un e-pastu 
ar šo informāciju un instrukciju par tālāko.

•  Izdevīgāki nosacījumi dalīto maksājumu
gadījumā. Abonētām polisēm netiks piemērota 
piemaksa par dalītiem maksājumiem - arī sadalīt 
prēmiju 12 maksājumos klienti varēs bez papildu 
piemaksas.

•  Netiks pielietots minimālais viena maksājuma
apmērs. Tas nozīmē, ka ar pārliecību būs
iespējams pārdot mēneša maksājumus!

•  Nebijis piedāvājums jaunajiem klientiem - 
izvēloties Abonētās polises risinājumu, BALTA 
uzsauc jaunajiem klientiem pirmos divus polises 
mēnešus! 
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Iepazīsti Jāni Lapsiņu

IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Mana darbība BALTA aizsākās 2013. gadā PZU Lietuva Latvijas 
filiālē, kur uzsāku karjeru apdrošināšanas jomā, vadot darījumus 
visos apdrošināšanas veidos. PZU un BALTA apvienošanās 
rezultātā bija jāspecializējas vienā apdrošināšanas produktā, un 
es izvēlējos garantijas, jo pirms apdrošināšanas darbojos 
būvniecības nozarē, un augstākā izglītība bija iegūta finanšu 
nozarē.

BALTA strādāju jau vairāk nekā sešus gadus. Patlaban esmu 
Garantiju apdrošināšanas darījumu vadītājs/risku parakstītājs. 
Darbs ar garantijām un sadarbības partneriem ir ļoti dinamisks, 
aizraujošs un ar izaicinājumiem bagāts. Ir jāspēj nodrošināt ātru, 
kvalitatīvu servisu, sarežģītās situācijās un darījumos jāizstrādā 
individuāli risinājumi un jānotur portfeļa rentabilitāte. 

Pēc dinamiskām un aizraujošām darba dienām es nododos 
saviem vaļaspriekiem, dodot priekšroku aktīvai atpūtai. 

Galvenokārt tas ir sports, sākot ar pludmales volejbolu un beidzot ar ziemas peldēšanu. Aizraujos arī ar 
dažādām dejām, kā, piemēram, ar bačatu un salsu.

Šobrīd Latvijas klimats mūs visus lutina ar ļoti sniegotu, aukstu un skaistu ziemu, un līdz ar to pagaidām 
būvniecības tempi ir piebremzējušies, bet BALTA šajā periodā neapstājas un aktīvi gatavojas jaunajai 
būvniecības sezonai. Esam paplašinājusi savu garantiju darījumu vadītāju komandu -  šobrīd esam trīs 
darījumu vadītāju sastāvā. 2021. gadā tieksimies turpināt nodrošināt apdrošināšanas tirgū ātrāko,
kvalitatīvāko un profesionālāko garantiju apdrošināšanu.

Uz veiksmīgu sadarbību,

Jānis Lapsiņš
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