
Jaunumi brokeriem #8
MĒS, BALTA, ESAM KOPĀ AR UKRAINU!

Īans Kenedijs, BALTA valdes priekšsēdētājs: 

“Mēs, BALTA, nosodām Krievijas iebrukumu un militāro agresiju pret Ukrainu un apzināmies, ka šis ir ļoti 
smags brīdis cilvēkiem Ukrainā, ikvienam no mums personīgi un visai pasaules sabiedrībai kopumā. Šobrīd 
skaidri un nelokāmi ir jāpauž sava nostāja ne tikai valstu vadītājiem, bet arī uzņēmumiem. Esmu lepns, ka 
mēs BALTA vadības komandā esam vienoti savā redzējumā un gatavi pieņemt lēmumus, priekšplānā izvirzot 
cilvēcīgas vērtības. Sabiedrības vienotība un iestāšanās vienam par otru nekad iepriekš nav bijusi tik 
nozīmīga un nepieciešama kā patlaban.”

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

Kāds apdrošinātājiem bijis 2021. gads?

Apdrošināšanas nozare Latvijā 2021. gadu ir noslēgusi 
ar 6,4% tirgus izaugsmes rādītāju, kas ir augsts 
sasniegums Covid-19 pandēmijas laikā. Kopumā pērn 
apdrošinātāji parakstījuši prēmijas par 583,9 miljoniem 
eiro, bet atlīdzībās klientiem ir izmaksāti 350,8 miljoni 
eiro, kas ir 961 tūkstotis eiro dienā, liecina Latvijas 
Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotie dati. 

Turpinām iepazīstināt ar BALTA darbiniekiem, ar kuriem, iespējams, ikdienā regulāri sazinies. 
Šoreiz – AAS BALTA Korporatīvā departamenta brokeru apkalpošanas grupas vadītāja Vita Lūciņa.

Atlīdzība biznesam

AKTUĀLI BALTA

AKTUĀLI NOZARĒ

Pērn BALTA atlīdzībās izmaksājusi 
64 miljonus eiro*; 
lielākā bīstamība joprojām – uguns

Iepazīsti brokeru grupas vadītāju VITU LŪCIŅU

IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

LASĪT VAIRĀK

Brokeru apmierinātības 
aptaujas rezultāti

LASĪT VAIRĀK

Aptauja: 88% darbinieku svarīgākais 
bonuss darbavietā – veselības 
apdrošināšanas polise 

LASĪT VAIRĀK

BALTA martā aicina
uz tiešsaistes mācībām

LASĪT VAIRĀK

LASĪT VAIRĀK

Plānotas izmaiņas transportlīdzekļu 
pēcgarantijas remontos

LASĪT VAIRĀK

Intervija ar FKTK vadītāju Santu Purgaili

Turpinām rubriku “Lielā intervija” un 
šoreiz uz sarunu aicinājām Finanšu un 
kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju 
Santu Purgaili, lai uzzinātu viņas 
viedokli par apdrošināšanas nozares 
aktualitātēm un kā to ietekmē pēdējo 
gadu notikumi.

LIELĀ INTERVIJA



MĒS, BALTA, ESAM KOPĀ AR UKRAINU!

Īans Kenedijs, BALTA valdes priekšsēdētājs: 

“Mēs, BALTA, nosodām Krievijas iebrukumu un militāro agresiju pret Ukrainu 
un apzināmies, ka šis ir ļoti smags brīdis cilvēkiem Ukrainā, ikvienam no 
mums personīgi un visai pasaules sabiedrībai kopumā. Šobrīd skaidri un 
nelokāmi ir jāpauž sava nostāja ne tikai valstu vadītājiem, bet arī uzņēmumi-
em. Esmu lepns, ka mēs BALTA vadības komandā esam vienoti savā redzē-
jumā un gatavi pieņemt lēmumus, priekšplānā izvirzot cilvēcīgas vērtības. 
Sabiedrības vienotība un iestāšanās vienam par otru nekad iepriekš nav 
bijusi tik nozīmīga un nepieciešama kā patlaban.”

Mēs, BALTA, ne tikai nosodām un atklāti iestājamies 
pret Krievijas militāro agresiju Ukrainā, bet to parādām 
arī savā ikdienas komunikācijā – BALTA logo Ukrainas 
karoga krāsās sociālajos tīklos un citos komunikācijas 
materiālos, Ukrainas karogi pie BALTA Centrālā biroja 
un filiāļu ēkām. Turklāt atbalstām ne tikai ar 
vārdiem, bet arī darbiem: esam ziedojuši 50 000 EUR 
Ukrainas cilvēku atbalstam ar platformas Ziedot.lv 
starpniecību.
 
Aktīvu atbalstu sniedz arī BALTA mātes uzņēmums PZU 
Polijā, izveidojot fondu, lai ukraiņiem sniegtu atbalstu 
vairāku miljonu eiro apjomā. Polijas PZU uzņem 
Ukrainas kolēģus un viņu ģimenes, nodrošinot 
izmitināšanu, medicīnisko aprūpi, psiholoģisko 
atbalstu un dzīvei nepieciešamās lietas. Ir atvērts 
ziedojumu konts PZU darbiniekiem, kur iespējams 
ziedot līdzekļus citu kolēģu iniciatīvām ukraiņu 
atbalstam.

Saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā šobrīd Rietumu 
pasaule ievieš virkni sankciju, kas ir vērstas uz Krievijas 
agresijas savaldīšanu. Arī BALTA ir pieņēmusi lēmumu, 
ka neizsniegs apdrošināšanas polises Krievijas 
Federācijā un Baltkrievijā reģistrētajiem uzņēmumiem, 
kā arī pārtrauks esošās polises, kur to pieļauj 
līgumattiecības vai normatīvie akti. Sankcijas pret 
Krievijas un Baltkrievijas uzņēmumiem un personām 
tiek nepārtraukti paplašinātas, un BALTA seko līdzi tam, 
lai nesadarbotos ar personām, kuras iekļautas sankciju 
sarakstā.

Par izmaiņām produktos informēsim atsevišķi e-pastos, 
tāpēc aicinām sekot līdzi informācijai!

« ATPAKAĻ



AKTUĀLI NOZARĒ

Kāds apdrošinātājiem bijis 2021. gads?

Apdrošināšanas nozare Latvijā 2021. gadu ir noslēgusi ar 6,4% tirgus 
izaugsmes rādītāju, kas ir augsts sasniegums Covid-19 pandēmijas laikā. 
Kopumā pērn apdrošinātāji parakstījuši prēmijas par 583,9 miljoniem eiro, 
bet atlīdzībās klientiem ir izmaksāti 350,8 miljoni eiro, kas ir 961 tūkstotis 
eiro dienā, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) apkopotie dati.

Komentē BALTA valdes loceklis Uldis Dzintars:

“Kopumā apdrošinātāju rentabilitāte ir būtiski kritusies, tomēr var teikt, 
ka nozare sekmīgi ir pārvarējusi Covid-19 pandēmijas laiku. Svarīgi, ka 
finanšu stabilitāte nav ievērojami cietusi un vēl svarīgāk ir tas, ka 
apdrošinātāji ir bijuši pretimnākoši klientiem gan ar paplašinātiem un 
jauniem apdrošināšanas segumiem, gan atliktiem maksājumu 
termiņiem, kā arī esot atsaucīgi un pielāgojoties citām situācijām, kas 
aktuālas klientiem. Nozare ar reālu rīcību apliecinājusi, ka apdrošinātā-
jiem rūp ne tikai finanšu rezultāti, bet arī pozitīvs pienesums sabiedrības 
interesēs. 

Spriežot pēc BALTA datiem, šajā laikā turpināja būtiski palielināties atlīdzību pieteikšana digitālajos kanālos, 
savukārt polišu pārdošanā tas bija mazāk izteikts. Ja salīdzina pērnā gada pārdošanas apmērus 
(apdrošināšanā – parakstīto prēmiju apjoms) ar pirmspandēmijas laiku, tad tie ir ļoti līdzīgi – 2021. gada beigās 
pieaugums bija tikai 0,5% pret 2019. gada beigām. Tomēr dinamika ir ļoti atšķirīga, ja vērtējam rezultātus pa 
apdrošināšanas veidiem. Lielākais pieaugums vērojams īpašuma apdrošināšanā, kas pieauga par 21% jeb 16,2 
miljoniem eiro, kā arī veselības apdrošināšanā, kas attiecīgi palielinājās par 14% jeb 13,5 miljoniem eiro. Savukārt 
lielākais kritums ir OCTA segmentā, kur, neskatoties uz apdrošināto auto skaita pieaugumu, bruto parakstīto 
prēmiju apjoms samazinājās par 27% jeb 28,8 miljoniem eiro. Ja raugāmies uz datiem no tirgus izaugsmes 
viedokļa, tad OCTA segments ir “atgriezies” 5 gadus senā pagātnē, jo šāds apjoms pēdējo reizi bija vērojams 2017. 
gadā. Pandēmija nenoliedzami turpina ietekmēt arī ceļojumu apdrošināšanu, kas saruka par 26% jeb 3,6 
miljoniem eiro.

Neskatoties uz klientu skaita pieaugumu, kas palielinās straujāk par prēmiju apjomu, iedzīvotāji Latvijā joprojām 
apdrošinās mazāk nekā lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu. Šī situācija gan mainās, jo līdz ar ienākumu 
pieaugumu sabiedrībā arvien palielinās vēlme pēc finansiālas stabilitātes un drošības sajūtas mainīgos apstākļos. 
Vērtējot tirgus pieauguma prognozes ilgtermiņā, jāsecina, ka izaugsmi joprojām galvenokārt virzīs tradicionālie 
apdrošināšanas veidi, palielinoties īpašuma, civiltiesiskās atbildības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
īpatsvaram kopējā apjomā. Svarīga loma būs arī transporta produktiem (OCTA un KASKO). BALTA un visas nozares 
fokusā arvien būs klientu pieredzes uzlabošana, esošo produktu paplašināšana un jaunu ieviešana."

« ATPAKAĻ
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Komentē Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins:

“Līdz ar ekonomikas svārstībām šūpojas arī apdrošināšanas bizness – kā 
pa amerikāņu kalniņiem brauc ne tikai prēmiju un atlīdzību kopējās 
summas, bet arī atsevišķi apdrošināšanas veidi. Prieks, ka kopumā 2021. 
gadu noslēdzam ar 6,4% pieaugumu – tas ir patiešām labs rādītājs, jo vēl 
gada sākumā nozarē bija kritums. Tāpat pandēmija ir iezīmējusi dažas 
tendences, kas, acīmredzot, nozarē ir uz palikšanu, piemēram, veselības 
apdrošināšanas nozīmes pieaugums. Savukārt no ceļojumu 
apdrošināšanas datiem varam izdarīt diezgan precīzus secinājumus par 
vīrusa izplatību un ceļošanas ierobežojumiem. Kopumā – šis nav viegls, 
bet toties ļoti interesants laiks.”

Atsaucoties uz Latvijas Apdrošinātāju asociācijas interneta vietnē publicēto informāciju, kopējais parakstīto 
apdrošināšanas prēmiju apjoms 2021. gadā ir bijis 583,9 miljoni eiro, kas ir par 6,4% vairāk nekā 2020. gadā. 
Lielākais apdrošināšanas veids pēc prēmiju apmēra ir dzīvības apdrošināšana ar 150 miljoniem eiro un 7,8% 
pieaugumu, tam seko veselības apdrošināšana ar 108,5 miljoniem eiro un 9,7% pieaugumu. KASKO apdrošināšanā 
2021. gadā bijis mērens pieaugums – par 6,3%, savukārt OCTA – kritums par 11%, kas skaidrojams ar OCTA polišu 
cenu kritumu.

Procentuāli visstraujākais prēmiju pieaugums lielajos apdrošināšanas veidos ir bijis ceļojumu apdrošināšanā – par 
29,7% (prēmiju apjoms – 10,3 miljoni eiro), un īpašuma apdrošināšanā – par 17,7% (prēmiju apjoms – 93,9 miljoni 
eiro). Stabilu pieaugumu gan prēmijās, gan atlīdzībās uzrāda vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana – pieaugums 
prēmijās par 13% un atlīdzībās par 14%.

Atlīdzībās klientiem kopumā pērnā gada laikā apdrošinātāji ir izmaksājuši 350,8 miljonus eiro – tas ir par 3,2% 
vairāk nekā 2020. gadā. Vislielākā atlīdzību summa – 81 miljons eiro – izmaksāta veselības apdrošināšanā, kas ir 
tipiska Covid laika tendence, jo iepriekš lielākais atlīdzību apjoms parasti tika izmaksāts dzīvības apdrošināšanā. 
Tas skaidrojams ar cilvēku nepieciešamību saņemt privāti apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus laikā, kad 
valsts tos nespēj nodrošināt nepieciešamajā apjomā.

Dzīvības apdrošināšanas atlīdzības ir samazinājušās par 8,8% – iespējams, tas nozīmē, ka cilvēki ir mazāk 
izņēmuši savus uzkrājumus, arī ieguldījumu ienesīgums šajā laika periodā ir bijis visai augsts.

Procentuāli lielākais pieaugums atlīdzību izmaksā pērn bijis īpašuma apdrošināšanā – par 20,5%, sasniedzot 54,4 
miljonus eiro. Viens no pieauguma iemesliem ir ievērojamā atlīdzība par nodegušo Depo veikalu Rēzeknē, taču tas 
nav vienīgais iemesls – īpašuma apdrošināšana gan prēmiju, gan atlīdzību izmaksas jomā piedzīvo mērenu, bet 
stabilu izaugsmi jau vairāku gadu garumā, kas apliecina izpratnes pieaugumu par īpašuma apdrošināšanu un tās 
nozīmi. Otrs faktors prēmiju pieaugumā varētu būt arī būvniecības cenu pieaugums, kas palielina apdrošināmo 
objektu vērtību un attiecīgi arī prēmiju un izmaksāto atlīdzību apjomu.

KASKO atlīdzībās pērn izmaksāti 65 miljoni eiro, kas ir par 5,6% vairāk nekā 2020. gadā, savukārt OCTA – 53,7 
miljoni eiro, kas ir par 5% mazāk nekā iepriekš.
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Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc parakstīto prēmiju apmēra:

1.  Dzīvības apdrošināšana – 150 miljoni eiro (25,7% no tirgus, +7,8%)
2.  Veselības apdrošināšana – 108,5 miljoni eiro (18,6% no tirgus, +9,7%)
3.  Īpašuma apdrošināšana – 93,9 miljoni eiro (16,1% no tirgus, +17,7%)
4.  KASKO – 90,9 miljoni eiro (15,6% no tirgus, +6,3%)
5.  Sauszemes transporta CTA  – 80 miljoni eiro (13,7% no tirgus, -11%)

Top 5 apdrošināšanas veidi Latvijā pēc izmaksāto atlīdzību apmēra:

1.  Veselības apdrošināšana – 81 miljons eiro (23,1% no tirgus, +13,7%)
2.  Dzīvības apdrošināšana – 79,3 miljoni eiro (22,6% no tirgus, -8,8%)
3.  KASKO – 65 miljoni eiro (18,5% no tirgus, +5,6%)
4.  Īpašuma apdrošināšana – 54,4 miljoni eiro (15,5% no tirgus, +20,5%) 
5.  Sauszemes transporta CTA – 53,7 miljoni eiro (15,3% no tirgus, -5%)

« ATPAKAĻ

Datu avots: sākotnējie, SKDS apkopotie dati par Latvijas Republikā darbojošos 3 riska apdrošinātāju (Balta, Baltijas Apdrošināšanas Nams un BTA 
Baltic un 5 ārvalstu riska apdrošinātāju filiāļu (Compensa, ERGO, Gjensidige, If Apdrošināšana, Swedbank P&C), kā arī 2 dzīvības apdrošinātāju (CBL 
Life un SEB Life and Pension Baltic SE) un 4 ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu (Compensa Life, ERGO Life, Mandatum Life, Swedbank Life) darbības 
rezultātiem Latvijas teritorijā.

prēmijas atlīdzības



LIELĀ INTERVIJA

Turpinām rubriku “Lielā intervija” un šoreiz uz sarunu 
aicinājām Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 
priekšsēdētāju Santu Purgaili, lai uzzinātu viņas 
viedokli par apdrošināšanas nozares aktualitātēm un 
kā to ietekmē pēdējo gadu notikumi.

Kā vērtējat sadarbību starp tirgus dalībniekiem? 
Kā, jūsuprāt, strādā brokeru un apdrošinātāju 
asociācijas?

Gan apdrošinātāju, gan apdrošināšanas brokeru 
asociācijām ir nozīmīga loma apdrošināšanas jomas 
attīstībā un pilnveidošanā. Tieši asociācijas spēj 
identificēt nozares darbā esošās problēmas un nākt pie 
mums – uzrauga, lai meklētu risinājumus. Laba 
sadarbība starp abām pusēm sniedz iespējas 
efektīvākai viedokļu apmaiņai, skaidrojumu sniegšanai 
apdrošinātājiem un brokeriem. Mēs saredzam lielu 
ieguvumu, ja asociācijas ir ar iniciatīvu un domāju, ka 
šajā jomā vēl ir neizmantots potenciāls. Vēlos uzsvērt, 
ka pēdējo pāris gadu laikā daudz esam strādājuši, lai 
Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir atvērtāka un 
vērsta uz dialogu, mums rūp nozares problēmas, esam 
ieinteresēti tās risināt un strādāt pie sektora attīstības.

Kā vērtējat esošās prasības brokeru uzraudzībai un 
vai tiek plānots ieviest jaunas?

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas 
likuma prasības tika ieviestas 2019. gadā, pamatojoties 
uz Eiropas Savienības (ES) direktīvu par 
apdrošināšanas izplatīšanu, un tas ietver nozares 
turpmākās darbības redzējumu.

Tagad ir iespēja novērtēt, kas strādā labi, bet kam 
nepieciešami uzlabojumi. Visumā prasības ir 
samērīgas, tomēr redzam, ka daļa labas pārvaldības 
principu tā arī paliek formāli dokumentu līmenī. Mūsu 
vēlme un arī uzdevums ir salāgot biznesa realitāti ar 
regulatīvajiem priekšrakstiem. Tāpēc rūpīgi sekojam 
līdzi, cik prasības ir atbilstošas un kas ir pilnveidojams. 
Princips ir viens – prasības nepalielināt, bet gūt 
pārliecību, ka esošās tiek ievērotas. Un ievērotas 
jēgpilni. Tas vienlaicīgi nozīmē arī kritiski vērtēt esošo 
regulējumu, kas arī tiek darīts. 

Vai tiek plānots ieviest prasību par brokeru darbības 
ceturkšņa datu publicēšanu līdzīgi kā citiem finanšu 
nozares dalībniekiem?

Jā, šādu iniciatīvu esam saņēmuši, atbalstām brokeru 
darbības rādītāju publiskošanu. Tā kā brokeri iesniedz 

datus divas reizes gadā, tie visdrīzāk būs gada rādītāji 
un par 2021. gadu tos publicēsim pirmo reizi.

Kuras, jūsuprāt, ir galvenās prasības un normas, kas 
ietekmēs apdrošināšanas nozari tuvākajos  (2 – 3) 
gados?

Šeit mēs varam runāt par 2 virzieniem. Pirmais ir 
likumdošanas izmaiņas ES līmenī.

Eiropas Komisija izstrādā apjomīgus Solvency II 
(Maksātspēja II – galvenā direktīva apdrošināšanas 
sektorā) direktīvas grozījumus, kas skars visas būtiskās 
jomas. Tiks papildinātas prasības par sadarbību starp 
ES uzraudzības iestādēm, prasības pārvaldības sistē-
mai, precizētas prasības attiecībā uz kapitāla un 
tehnisko rezervju aprēķinu, dažādu pārskatu saturu un 
iesniegšanas nosacījumiem. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta makroprudenciālajam uzraudzības aspek-
tam, proporcionalitātei, kā arī ESG un klimata risku 
integrēšanai apdrošinātāja darbībā. 
Direktīvas grozījumiem sekos labojumi 2. un 3. līmeņa 
normatīvajos aktos (Regulas un vadlīnijas) vai jaunu 
normatīvo aktu izstrāde. 

Otrs virziens ir vispārējās tendences apdrošināšanas 
tirgus uzraudzībā. Apdrošināšanas izplatīšanā fokuss ir 
skaidrs – joprojām svarīgas ir klientu informēšanas 
prasības, ESG aspektu un produktu pārraudzības un 
pārvaldības (POG) prasības.

Evija Trifanova, LETA
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Kā vērtējat apdrošinātāju un brokeru atbilstību 
prasībām un likumdošanai? Vai esat novērojusi 
kādas tendences saistībā ar pārkāpumiem? 

Par spīti šim sarežģītajam laikam apdrošināšanas 
sektors darbojas stabili un būtiskus pārkāpumus 
neesam konstatējuši. Gandrīz visiem nācās pārkārtot 
savu darba organizāciju. Domāju, ka apdrošināšanas 
nozare ar šo uzdevumu ir labi tikusi galā.

Kādas ir tendences par klientu sūdzībām, ko 
saņemat saistībā ar apdrošināšanu? Vai ir kādas 
problēmas, ko industrija (apdrošinātāji, brokeri) 
varētu risināt labāk?

Apdrošinātāju klienti laiku pa laikam vēršas pie Finanšu 
un kapitāla tirgus komisijas ar sūdzībām. Jāatzīst, ka 
pamatā tie ir jautājumi par apdrošināšanas atlīdzībām, 
par ko samaksāts, par ko – nē un kādos termiņos tas 
noticis. Ko var darīt apdrošinātāji un arī brokeri – labāk 
izskaidrot klientiem atlīdzību procesu un 
apdrošināšanas noteikumus. Analizējot sūdzību 
iemeslus, saskatām, ka, ja būtu pilnvērtīgāka 
komunikācija ar klientiem, tad sūdzību būtu bijis 
mazāk. 

Kāda varētu būt ietekme no gaidāmās FKTK 
saplūšanas ar Latvijas Banku 2023. gadā? Vai bez 
efektivitātes uzlabojumiem būs kādas izmaiņas 
uzraudzībā?

Jau pagājušajā gadā līdz ar jaunā Latvijas Bankas 
likuma pieņemšanu sākās intensīvs darbs pie 
integrācijas dažādos abu institūciju pārvaldes līmeņos. 
Ir skaidrs plāns un precīzi apzināti uzdevumi un 
termiņi, kādos tie ir paveicami. Darba ir daudz, 
uzdevums ir sarežģīts, bet ticu, ka spēsim labi tikt galā 
ar šo uzdevumu. 

Vienlaikus jāuzsver, ka šis FKTK būs sarežģīts gads, jo 
integrācija ir papildu darbs pamata funkciju veikšanai, 
turklāt ģeopolitiskā situācija rada jaunus izaicināju-
mus. Bez integrācijas 2022. gadā esam izvirzījuši vēl 
piecas darbības prioritātes, pie kurām norit aktīvs 
ekspertu darbs. Viena no tām, ir efektīva, riskos balstīta 
un uz attīstību vērsta finanšu sektora uzraudzība. 
Tomēr vēlos akcentēt, ka integrācija nenesīs būtiskas 
izmaiņas uzraudzībā, jo gan ekspertu komandas, gan 
pamatfunkciju apjoms paliks tāds pats, kā līdz šim.

Evija Trifanova, LETA

Kādas atšķirības redzat starp Baltijas valstu biznesa 
kultūrām un vai to mana arī uzraudzības sfērā?

Liela daļa apdrošinātāju un arī vairāki apdrošināšanas 
brokeri strādā vienotā Baltijas valstu tirgū. Mēs esam 
aktīvā dialogā ar Baltijas valstu uzraugiem, lai 
nodrošinātu aktuālo jautājumu pārrunāšanu, identificētu 
jautājumus, kuros pastāv atšķirīga pieeja, un meklējam 
iespējas pieejas sinhronizēt. Tāpat kā katram 
apdrošinātājam ir savs tēls, arī valstīm tas noteikti 
atšķiras, un biznesa kultūrā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir 
savas atšķirīgas nianses. Tomēr kopumā tās nav būtiskas

Vai ir veikts vērtējums, kā jaunie IFRS 17 
grāmatvedības uzskaites standarti ietekmēs 
apdrošināšanas tirgu?

FKTK eksperti ar apdrošināšanas sabiedrībām šo 
jautājumu ir pārrunājuši un secināts, ka apdrošināšanas 
sabiedrības IFRS 17 ieviešanai ir gatavas. Šis ir pirmais 
gads, kad sabiedrības paralēli vecajai uzskaites metodei 
veiks uzskaiti arī atbilstoši IFRS 17. Tas tieši neietekmēs 
apdrošināšanas biznesu, bet gan tikai grāmatvedības 
uzskaiti. IFRS 17 nosaka citādākus apdrošināšanas 
prēmiju, saistību uzskaites principus, kas, protams, prasa 
papildu izmaksas to ieviešanai. 

Kāds ir jūsu novēlējums brokeriem?

Apdrošināšanas brokeri darbojas regulētā tirgū un ir 
pilnvērtīgi finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki. Tas 
nozīmē ne tikai tiesības, bet uzliek pienākumus un arī 
lielāku atbildību. Mēs no uzraudzības puses redzam, ka 
vēl ir iespējami uzlabojumi, pārvēršot formālu likuma 
prasību izpildīšanu līdz apziņai, ka normatīvo aktu 
prasību godprātīga un proaktīva izpilde veicina 
apdrošināto interešu aizsardzību. Apdrošināšanas 
brokerim, piedāvājot izplatīšanas pakalpojumus, klienta 
vajadzībām un interesēm ir jābūt prioritātei!
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AKTUĀLI BALTA

Pērn BALTA atlīdzībās izmaksājusi 64 miljonus eiro*; 
lielākā bīstamība joprojām – uguns

Uguns postījumi, ūdens noplūdes, smagas transportlīdzekļu sadursmes, 
neizpildītas saistības būvdarbos – BALTA pērn lielākās izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības saistītas ar dažādiem cēloņiem, tomēr vislielākos 
zaudējumus nesušas ugunsnelaimes, kas postījušas ēkas, iedzīvi, iekārtas un 
dārgu tehniku. Pagājušā gada desmit lielākie atlīdzību gadījumi kopā izmaksā-
juši 4,5 miljonus eiro, un astoņi no tiem saistīti tieši ar ugunsnelaimēm. Kopumā 
BALTA izmaksātā atlīdzību summa pērn ir sasniegusi 64 miljonus eiro.

Lielākie aizvadītā gada atlīdzību gadījumi saistīti ar ugunsgrēkos cietušām ēkām un iekārtām. Vienu no pēdējo gadu 
lielākajām atlīdzībām nozarē BALTA izmaksājusi SIA “Nygaard International” par 2020. gadā ugunsgrēkā nopostīto 
cūku fermas “Apriķi Bacon” kompleksu – teju 360 000 eiro par ražošanas iekārtām un 1,87 miljonus eiro par 
nodegušajiem ēku korpusiem. Gandrīz miljonu eiro sasniegusi atlīdzība kādai citai juridiskai personai par ugunsgrēkā 
bojātām ēkām, bet lielāko atlīdzību TOP 3 noslēdz gadījums, kad, veicot meža darbus, aizdegusies un pilnībā nodegusi 
dārga mežapstrādes tehnika, izmaksājot 230 000 eiro.

Uguns nesaudzē ne juridisku, ne fizisku personu īpašumus – starp desmit lielākajiem atlīdzību gadījumiem ir arī trīs 
atlīdzības par ugunsgrēkos nopostītām dzīvojamām ēkām, un zaudējumi svārstās no 100 līdz 200 tūkstošiem eiro par 
katru gadījumu. Biežākais nelaimes gadījumu cēlonis ir elektroinstalācijas bojājumu rezultātā izraisīts īssavienojums, 
taču, kā norāda apdrošināšanas eksperti, ugunsgrēku cēloņi mēdz būt visdažādākie – gan apkures sistēmu bojājumi, 
gan vienkārša neuzmanība.

“Apdrošināšanas nozarē ugunsgrēks ir vispostošākais risks, kas notiek salīdzinoši reti, bet pārsvarā nes vislielākos 
zaudējumus. Pozitīvi vērtējams tas, ka arvien vairāk cilvēku sāk domāt par īpašuma apdrošināšanu – tas nozīmē, ka 
sākam apzināties vērtību tam, kas mums pieder, un uzņemties atbildību, nepaļaujoties uz naivu cerību, ka “ar mani jau 
nekas nenotiks”. Tajā pašā laikā Latvijā salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm neapdrošinātā īpašuma īpatsvars joprojām ir 
ļoti augsts, un vismazāk no nekustamā īpašuma tiek apdrošināti dzīvokļi. Protams, apdrošināšana kā nozare mainās un 
attīstās, tiek radīti jauni produkti, tomēr nopietnākās atlīdzības un ikdienas likstas joprojām ir saistītas ar īpašuma 
jomu, tāpēc vērtīga jaunā gada apņemšanās ēku saimniekiem būtu pienācīgas rūpes par drošības spilvenu, apdrošinot 
savu īpašumu,” stāsta BALTA Apdrošināšanas atlīdzību direktors Ingus Savickis.

Līdzās ugunsnelaimēm lielākos zaudējumus, kādi pērn reģistrēti BALTA, nesuši arī cita rakstura negadījumi: kravas 
transportlīdzekļa sadursme ar vilcienu, pilnībā iznīcinot vienu tā vagonu, garantiju apdrošināšana par nekvalitatīvu 
būvdarbu veikšanu vai saistību neizpildi, ūdens noplūdes radīti bojājumi ēkai. Nevienā no šiem gadījumiem atlīdzība 
nav bijusi mazāka par 100 000 eiro.

Pērn ir novērojams īpaši straujš atlīdzību pieaugums attiecībā uz ūdens noplūdēm īpašumā gan skaita, gan vidējās 
izmaksas lieluma ziņā. Ar šo risku saistīto atlīdzības pieteikumu skaits, ko 2021. gadā saņēmusi BALTA, bija teju 200 
gadījumu mēnesī, kas ir par 22% vairāk nekā gadu iepriekš.

Ūdens noplūžu, kas ir visbiežākais nekustamā īpašuma bojājumu iemesls, kontekstā jārunā par vēl kādu būtisku 
tendenci, kas skar arī apdrošināšanas nozari – būvniecības nozares inflāciju. Izmaksas par remontdarbiem aug strauji, 
pērn – vidēji par 18%, un Ingus Savickis norāda – būvniecības inflācija skar arī tos, kas neko nebūvē. Patlaban atjaunot 
dzīvojamo ēku par mazāk nekā 1000 eiro kvadrātmetrā ir gandrīz neiespējami. Lai pilnībā pasargātu savu mājokli, 
BALTA aicina, apdrošinot īpašumu, veikt nelielu pašvērtējumu par atjaunojuma vērtībām, kur vēsturiskās izmaksas tiek 
palielinātas par celtniecības inflāciju, kā arī ieklausīties apdrošinātāju ieteikumos.

*BALTA 2021. gadā bruto izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apjoms



Brokeru apmierinātības aptaujas rezultāti

Pagājušā gada nogalē mēs, BALTA, veicām brokeru apmierinātības 
aptauju. Kopumā piedalījās 215 brokeri no 46 brokeru kompānijām. 
Paldies visiem par atsaucību!

Turpinājumā īsumā iepazīstinām ar aptaujas rezultātiem. Sadarbības 
faktoru vērtējums (skati tabulu Nr.1) liecina, ka brokeri vairāk novērtē 
tieši ikdienas sadarbību, jo visaugstāk tika novērtēta sadarbība ar 
kontaktpersonu, ātra un kvalitatīva piedāvājuma sagatavošana, kā arī 
atlīdzību procesa kvalitāte. Savukārt mazāku nozīmi brokeri piešķir 
papildu bonusiem un apdrošinātāja organizētiem pasākumiem. 

Tabula Nr.1. Sadarbības faktoru vērtējums pēc nozīmības (1 – nav svarīgi, 5 – ir ļoti svarīgi)

Tabula Nr.1. Sadarbības faktoru vērtējums pēc nozīmības (1 – nav svarīgi, 5 – ir ļoti svarīgi)

Tabula nr.2 Apdrošinātāju kopējais vērtējums 

Mēs, BALTA, kā nozares 
līderis esam priecīgi, ka arī 
brokeri mūs ir novērtējuši 
visaugstāk gan 
kopvērtējumā (Tabula Nr. 2), 
gan ikvienā no sadarbības 
faktoriem salīdzinājumā ar 
citiem apdrošinātājiem 
(Tabula Nr. 3).
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Aptauja: 88% darbinieku svarīgākais bonuss 
darbavietā – veselības apdrošināšanas polise

Uguns postījumi, ūdens noplūdes, smagas transportlīdzekļu sadursmes, 
neizpildītas saistības būvdarbos – BALTA pērn lielākās izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības saistītas ar dažādiem cēloņiem, tomēr vislielākos 
zaudējumus nesušas ugunsnelaimes, kas postījušas ēkas, iedzīvi, iekārtas un 
dārgu tehniku. Pagājušā gada desmit lielākie atlīdzību gadījumi kopā 
izmaksājuši 4,5 miljonus eiro, un astoņi no tiem saistīti tieši ar ugunsnelaimēm. 
Kopumā BALTA izmaksātā atlīdzību summa pērn ir sasniegusi 64 miljonus eiro.

Latvijas apdrošināšanas tirgus dati liecina, ka veselības apdrošināšanas pieprasījums konstanti ir viens no stabili 
augošajiem apdrošināšanas pakalpojumiem Latvijā. Šis apdrošināšanas produkts pēdējā desmitgadē uzrāda pozitīvu 
izaugsmes līkni: 2020. gadā pieaugums bijis mērenāks – līdz 4%, bet tagad atkal ir atgriezies 8% līmenī.

Nav labāka drauga par veselību

Veselības apdrošināšana atlīdzības pieteikumu ziņā ir visbiežāk izmantotais apdrošināšanas pakalpojums. Piemēram, 
BALTA ik dienu izmaksā vairāk nekā 41 000 eiro par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem, tostarp atlīdzinot ap 900 
atlīdzību pieteikumu par personu iesniegtajiem čekiem.

“Novērojām, ka 2021. gadā cilvēki steidza izmantot pakalpojumus, kas iepriekšējā gadā līdz ar vairākiem 
ierobežojumiem medicīnas pakalpojumu saņemšanā tika iekavēti. Augstais pieprasījums cieši saistāms arī ar 
mūsdienās tik aktuālo tendenci – veselīgu dzīvesveidu. Mēdz teikt, ka nav labāka drauga par veselību: tā ir vislielākā 
vērtība, un šī apziņa, kura arī Latvijas sabiedrībā kļūst arvien dziļāka un spēcīgāka, izpaužas, cilvēkiem biežāk domājot 
par kvalitatīvu dzīvesveidu un ieviešot veselīgus paradumus ikdienā. Bet, ja radusies nepieciešamība tomēr saņemt 
veselības aprūpes pakalpojumus, veselības apdrošināšana ir labākais garants, kā risināt savlaicīgu un kvalitatīvu 
pakalpojumu saņemšanu, tāpēc cilvēku vēlme ar to nodrošināties ir dabiska un saprotama,” novērojumos dalās BALTA 
Personu produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītāja Sandra Pietkēviča.

Izvēlas uzņēmumi, kuri domā ilgtermiņā 

Lai gan veselības apdrošināšana Latvijā vēl nav pilnībā visaptverošs pakalpojums, jo ne visi darba devēji pagaidām to 
piedāvā, BALTA pieredze liecina par kādu pozitīvu tendenci: sociāli atbildīgu uzņēmumu vidū veselības apdrošināšanas 
polise kļuvusi par pašsaprotamu ieguldījumu uzņēmuma ilgtspējā, turklāt darba devēji arvien biežāk izvēlas 
darbiniekiem iegādāties veselības apdrošināšanas programmas ar plašāku segumu.

“Šāda tendence apliecina, ka darba devēji izprot lomu, kāda darbinieku piesaistē un lojalitātes stiprināšanā ir labai 
veselības apdrošināšanas polisei. Aktuālākas kļūst tādas apdrošinātāja piedāvātās iespējas kā zobārstniecības 
pakalpojumu, ambulatorās rehabilitācijas, sporta nodarbību un vakcinācijas apmaksa, medikamentu iegāde u. c. 
Darbinieku veselības apdrošināšana ir mūsdienīgs veids, kā uzņēmumiem īstenot uzreiz divas būtiskas lietas: veicināt 
darbinieku veselības un dzīves kvalitāti un sekmēt sava biznesa konkurētspēju un ienākumus, jo tikai vesels darbinieks 
var būt produktīvs un efektīvs,” uzsver S. Pietkēviča.     

Kā norāda BALTA eksperte, apdrošinātie darbinieki var ne tikai justies finansiāli drošāki lielu ārstēšanās izmaksu 
gadījumā, bet arī saņemt ikdienā nepieciešamos izmeklējumus un speciālistu konsultācijas, negaidot pierakstu garās 
rindās uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. “Veselības apdrošināšana veicina cilvēku savlaicīgu vēršanos pie 
ārstiem, ja gadījušās kādas veselības problēmas, līdz ar to tās var ātri novērst, lai darbinieks varētu pēc iespējas drīzāk 
atgriezties pie savu pienākumu pildīšanas,” skaidro S. Pietkēviča.

Citi svarīgākie darba devēju nodrošinātie papildu bonusi, kurus ir norādījuši aptaujas respondenti, ir prēmiju un 
bonusu sistēma (35% respondentu), darba automašīna (25%), nelaimes gadījumu apdrošināšana (17%), bezmaksas 
autostāvvieta pie darbavietas (13%) un transporta izdevumu uz un no darbavietas segšana (11%).

* Aptauju veicis Norstat 2021. gada oktobrī, aptaujājot 1011 Latvijas iedzīvotāju 18–74 gadu vecumā.          
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FIZISKO PERSONU ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANAS 
AKTUALITĀTES  18.03.2022. NO PLKST. 10.00 LĪDZ 12.00.

Pieslēdzies   ŠEIT!

Programmā:
 •  BALTA Fizisko personu īpašuma produkta galvenās priekšrocības

un atlīdzību piemēri
•  Atjaunošanas vērtību izmaiņas saistībā ar inflāciju būvniecībā

1.

EFEKTĪVA CEĻOJUMU APDROŠINĀŠANAS PĀRDOŠANA UN 
AKTUĀLIE JAUTĀJUMI  24.03.2022. NO PLKST. 10.00 LĪDZ 12.00

Piesakies līdz 22. martam   ŠEIT! Pieslēdzies   ŠEIT!

Programmā:
•  atvērtās polises (iespējas un priekšrocības, MTA, apmaksas nosacījumi,  

tālbraucēji, komandējumu apdrošināšana)
•  pašapkalpošanās portāla un Partnera sistēmas iespējas un priekšrocības
•  atlīdzības:

-  biežākās atlīdzību pieteikšanas kļūdas
-  pareiza apdrošinātās personas rīcība, iestājoties:

-  medicīniska rakstura gadījumiem
-  lidojuma atcelšanas vai nokavēšanas gadījumiem
-  bagāžas sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumiem u.c.

-  lielākie, interesantākie un sarežģītākie atlīdzību  gadījumi 
-  kā pieteikt atlīdzību klienta vietā: ko redz brokeris un ko – klients

•  svarīga informācija par Covid-19 apdrošināšanas nosacījumiem

2.

BALTA martā aicina uz tiešsaistes mācībām
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https://us06web.zoom.us/j/83305289138?pwd=dnZNc1kxcDRFaGRWME4xc0d2bVlHQT09
https://www.getfeedback.com/r/wDw00LE9/
https://us06web.zoom.us/j/83058698369?pwd=NmtrOUhiSzNvN0dzeVdiNGN2bkRhUT09
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Plānotas izmaiņas transportlīdzekļu pēcgarantijas 
remontos

Noteikti jau esi dzirdējis par ievērojamo energoresursu sadārdzinājumu 
Latvijā un Eiropā kopumā. Diemžēl tas nav gājis secen arī BALTA sadarbības 
partneriem transporta apdrošināšanas jomā un kopumā ar citiem faktoriem 
ietekmējis pakalpojumu izmaksu līmeni.

Kā jau zini, līdz šim mēs, BALTA, meklējām iespējas automašīnas līdz 6 un 
dažos gadījumos līdz pat 10 gadu vecumam remontēt dīlera auto servisos 
neatkarīgi no tā, vai klients bija iegādājies papildu risku “Remonts dīlera 
servisā”.

Šo iemeslu dēļ mums, BALTA, var nākties mainīt esošo transportlīdzekļu remonta 
vecumu dīleru auto servisos, un tas attieksies arī uz jau izdotajām KASKO polisēm, kur 
nav veikta atzīme par papildu risku “Remonts dīlera servisā”. 

Tādēļ, slēdzot atjaunojumus vai jaunslēgumus, lūdzu, pievērs uzmanību papildu 
riskam “Remonts dīlera servisā”!

Aicinām izzināt klienta vēlmes, lai nepieciešamības gadījumā ieteiktu izvēlēties arī 
papildu riska “Remonts dīlera servisā” iegādi. 

Atgādinām, ka iespēja iegādāties šo papildu risku ir visām vieglajām automašīnām 
vecumā līdz 8 gadiem.
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IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS 

Iepazīsti brokeru apkalpošanas grupas vadītāju VITU LŪCIŅU

Es esmu Vita Lūciņa, brokeru apkalpošanas grupas vadītāja. 

Apdrošināšanas nozarē esmu jau kopš 2002. gada. Savas darba gaitas 
apdrošināšanā sāku kā klientu apkalpošanas speciāliste IF 
apdrošināšanas klientu apkalpošanas centrā. Šogad pavasarī apritēs jau 
16 gadi, kopš esmu BALTA. Pēdējos sešus gadus strādāju kā brokeru 
apkalpošanas grupas vadītāja. Ar sešu izcilu darījumu vadītāju komandu 
esam atbildīgi par BALTA sadarbību ar lielākajiem Latvijas 
apdrošināšanas brokeriem. Man patīk mans darbs un es lepojos, ka 
strādāju BALTA.  

Darbs ir dinamisks un šad tad arī stresa pilns, tomēr katra darba diena ir 
citādāka. Ir laiks, ko pavadu pie datora, telefonsarunās un ekseļa tabulās, 
un ir laiks, kuru pavadu, tiekoties ar nozares labākajiem. 

Komunikācijā esmu atvērta, tieša un godīga. Māku atzīt savas kļūdas, 
labot tās un censties tās neatkārtot. Pašai šķiet, ka viegli veidoju attiecī-
bas ar partneriem un kolēģiem. 

Brīvajā laikā man patīk pazust mežos – izaicināt sevi ar gariem un ne tik 
ne gariem pārgājieniem. Tas ir riktīgi forši!


