
Jaunumi brokeriem #9
LIELĀ INTERVIJA

Turpinot rubriku “Lielā intervija”, šoreiz uz sarunu aicinājām brokeru pārstāvi – AON Baltic 
vadītāju Viti Nolbergu: 

“Strādājot apdrošināšanas kompānijās, dzīvoju ar pārliecību, ka visgrūtākā pārdošana ir tiešā 
pārdošana. Tev jāpārzina visi produkti, esi ierobežots ar sava uzņēmuma produktu, ir kādi 6 konkurenti 
– citi apdrošinātāji – un brokeris, kas “var visu”. Iekāpjot brokera “kurpēs”, man bija liels pārsteigums, ka 
profesionālam brokerim jāzina apmēram 6 reizes vairāk un konkurenti ir ne tikai apmēram sešu 
apdrošinātāju tiešā pārdošana, bet vēl apmēram 70 brokeri! Ir arī pozitīva lieta, kas man personīgi deva 
brīvības sajūtu – es beidzot pilnībā varu pārstāvēt klienta intereses. Pazuda ierobežojošais rāmis, jo, 
strādājot starptautiskā brokeru sabiedrībā, visa pasaule ir vaļā.”LASĪT VAIRĀK

Kara Ukrainā ietekme uz apdrošināšanas nozari 

Diemžēl karš Ukrainā rit jau vairāk nekā trīs mēnešus, un daudzus mūsu partnerus 
satrauc arī tas, kā ģeopolitiskā situācija ietekmēt apdrošināšanas nozari. BALTA 
valdes loceklis Uldis Dzintars norāda, ka esošajos apstākļos varētu šķist pārsteidzoši, 
taču 2022. gada pirmā ceturkšņa dati* uzrāda parakstīto prēmiju izaugsmi par 14% 
un atsevišķi martā pat par +18%. Šāda izaugsme pārsteidz daudzus ekspertus, tāpēc 
Uldis meklējis atbildes uz jautājumiem, ar ko šāda attīstība būtu skaidrojama, un ir 
gatavs padalīties arī ar mums.

LASĪT VAIRĀK

Šī gada 30. aprīlī jau 15. reizi norisinājās Lielā talka, 
kuras ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts 
piedalīties vides sakopšanas un labiekārtošanas 
darbos, lai kopīgiem spēkiem tuvotos mērķim – 
Latvija kā tīrākā un sakoptākā vieta pasaulē.

Atlīdzība biznesam

PRODUKTU JAUNUMI

EKSPERTA VIEDOKLIS

“ZAĻĀS” ZIŅAS

Ar dalību Lielajā talkā uzsākam 
Latvijas apzaļumošanu 

LASĪT VAIRĀK

No 1. aprīļa Personu risku apdrošināšanas pārvaldi esam 
integrējuši Stratēģisko klientu un brokeru pārvaldē, kuras 
vadītāja jau sešus gadus ir Inese Jonāne. Savukārt par 
Personu risku apdrošināšanas grupu būs atbildīga Diāna 
Titova, tāpēc arī šoreiz aicinām iepazīt Diānu tuvāk.

IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Iepazīsti Personu risku grupas vadītāju Diānu 
Titovu 

LASĪT VAIRĀK

Kristaps Ermansons, BALTA WEB Attīstības vadītājs:
“Šodienas apstākļos iespēja saņemt pakalpojumu ātri un 
ērti ir kļuvusi vēl svarīgāka, nekā jebkad iepriekš. Arī mēs, 
apdrošinātāji, darām visu, lai būtu klientiem vēl 
pieejamāki, izmantojot tehnoloģijas attīstības plašās 
priekšrocības. Pateicoties Igaunijas jaunuzņēmuma DriveX 
Technologies inovācijai, BALTA tagad piedāvā ērtu 
risinājumu, kā to paveikt.”

BALTA klientiem pieejams jauns 
KASKO pirmsapdrošināšanas foto 
pievienošanas modelis no DriveX 

LASĪT VAIRĀK

Mēs, BALTA, nemitīgi rūpējamies par mūsu klientu 
apmierinātību un vēlamies sniegt ne tikai labāko 
apdrošināšanu, bet arī lielisku servisu. Lai padarītu klientiem 
ērtāku pakalpojuma “Palīdzība uz ceļa” pieteikšanu un 
paplašinātu iespējas sazināties ar palīdzības sniedzēju, esam 
pieņēmuši lēmumu uzsākt sadarbību ar jaunu partneri 
GREEN WAVE, kas turpmāk nodrošinās “Palīdzība uz ceļa” 
pakalpojumu mūsu klientiem. 

BALTA jauns sadarbības 
partneris – GREEN WAVE 

LASĪT VAIRĀK



LIELĀ INTERVIJA

Turpinot rubriku “Lielā intervija”, šoreiz uz 
sarunu aicinājām brokeru pārstāvi – AON Baltic 
vadītāju Viti Nolbergu.

Kāds šodien ir tavs noskaņojums?

Paldies, noskaņojums, protams, labs. Bažas rada karš 
Ukrainā, taču galvenais, lai nekas tāds nenotiek pie 
mums. Par pārējo esmu drošs, ka gan es un mana 
komanda, gan sabiedrība un Latvijas bizness tiks ar visu 
galā, jo esam ļoti pieredzējuši, sīksti, trenēti un 
mērķtiecīgi. Ļoti svarīga ir visas sabiedrības vienotība.

Kā nonāci līdz apdrošināšanas nozarei un cik gadus 
jau tajā darbojies? Un – kāpēc vispār apdrošināšana?

Jāatzīst, ka mans pirmais nopietnais darbs, kas sākās 
jau studiju laikā, bija saistīts ar loģistiku. Septiņus 
gadus strādāju Baltijas Konteineru Termināla importa 
noliktavā. Caur manām rokām izgājuši neskaitāmi 
spirta konteineri uz Krieviju, labības uz Afganistānu, 
kara tehnika no ASV, pirmie ziedojumi Latvijas armijai. 
Apdrošināšanā nonācu nejauši, jo 2000. gadā Austrumu 
Aliansei (bija tāda apdrošināšanas kompānija) bija 
nepieciešams ekonomists. Tas bija vienīgais gads, ko 
nostrādāju savā specialitātē, ko apguvu universitātē. 
Jāsaka, man bija ļoti garlaicīgi un es pēc savas 
iniciatīvas uzbūvēju biznesa pārtraukšanas produktu, 
ko sāku arī pats pārdot. Tas man patika krietni vairāk, jo 
atradu savu aicinājumu – pārdošanu! Starp citu, 
strādāju kopā ar AFB brokeru vadītājiem Vidi un 
Kristīni, bijām kolēģi. Pēc tam 10 gadus nostrādāju 
BALTA, kur veidoju karjeru no speciālista līdz 
pārdošanas direktora vietniekam. Tad 8 gadus IF 
apdrošināšanā, pēc kā grasījos mainīt nozari, bet 
veiksmīgā kārtā mani uzrunāja AON, un nu jau ceturto 
gadu esmu brokeris, par ko esmu ļoti apmierināts. 
Kopumā apdrošināšanas nozarē nostrādāti 22 gadi, un 
sevi saucu par apdrošināšanas dinozauru.

Tik daudzus gadus esi strādājis BALTA. Kas 
visspilgtāk palicis atmiņā par šo laiku?

Daudz jauku atmiņu un labu, spēcīgu cilvēku. Principā 
BALTA es arī izveidoju savu pārdevēja karjeru no 
reģiona speciālista līdz pārdošanas direktora 
vietniekam.
Manu izaugsmi veidoja tādas spēcīgas personības kā 
Ināra Meija, Dace Briede-Zālīte, Jānis Abāšins, Rodžers 
Hodžkiss, Gints Konrads, Jānis Averčenko, 

Uldis Dzintars, no kuriem daudz mācījos. Interesanti, ka 
kādu laiku mans vadītājs bija arī Ivars Ķiecis, kurš man 
deva daudz zināšanu par īpašuma apdrošināšanu. 
Tagad viss sagriezies otrādi un esmu viņa vadītājs.
Ar lepnumu atceros savu komandu, ko izveidoju 
korporatīvo darījumu pārvaldē. Vairāki turpina teicami 
strādāt BALTA, piemēram, Mārtiņš Rozentāls, Inta 
Hmeļņika un Svetlana Zeļeņina. Daudzi manas 
komandas līderi ir izveidojuši savas karjeras arī citur, 
piemēram, Mārtiņš Liepiņš ir Latvijas Pasta CFO, Brigita 
Mironova kļuvusi par teicamu izaugsmes treneri un 
vada ziemas peldētāju klubu, Ivo Danče vada BTA 
Baltijas risku parakstīšanu u.c. No BALTA pasākumiem 
visspilgtāk atmiņā ir sporta spēles, kur vienmēr 
centāmies uzvarēt un, manuprāt, trijniekā bijām 
vienmēr!

Ar ko atšķiras darbs apdrošināšanas sabiedrībā no 
darba brokeru sabiedrībā?

Strādājot apdrošināšanas kompānijās, dzīvoju ar 
pārliecību, ka visgrūtākā pārdošana ir tiešā pārdošana. 
Tev jāpārzina visi produkti, esi ierobežots ar sava 
uzņēmuma produktu, ir kādi 6 konkurenti – citi 
apdrošinātāji – un brokeris, kas “var visu”. Iekāpjot 
brokera “kurpēs”, man bija liels pārsteigums, ka profe-
sionālam brokerim jāzina apmēram 6 reizes vairāk un 
konkurenti ir ne tikai apmēram sešu apdrošinātāju 
tiešā pārdošana, bet vēl apmēram 70 brokeri! Ir arī 
pozitīva lieta, kas man personīgi deva brīvības sajūtu – 
es beidzot pilnībā varu pārstāvēt klienta intereses. 
Pazuda ierobežojošais rāmis, jo, strādājot starptautiskā 
brokeru sabiedrībā, visa pasaule ir vaļā.

Saruna ar Viti Nolbergu



Cik ļoti brokeru ikdienu ir ietekmējusi karadarbība 
Ukrainā?

Lielākais slogs ir papildu darbs un atbildība saistībā ar 
sankciju likuma ievērošanu. Protams, tā kā brokeri ir 
pakalpojuma sniedzēji, tad mēs tieši esam atkarīgi no 
kopējās situācijas ekonomikā. Jo grūtāk iet 
uzņēmējiem, jo arī mums kļūst grūtāk. Tāpat jāseko 
līdzi izmaiņām, par ko katrs apdrošinātājs katrā 
produktā informē savā veidā un laikā. Viegli “sapīties”, 
bet kļūdīties nedrīkstam.

Kā brokeru sabiedrība AON Baltic aizvadījusi šī gada 
pirmo ceturksni?

Neskatoties ne uz ko, šī gada pirmais ceturksnis ir 
teicams. Esam auguši par 38% pret iepriekšējā gada 
Q1, kas parakstītajās prēmijās ir 13,3 miljoni eiro. Ļoti 
žēl, ka Putins “sačakarēja” šo gadu visās jomās, jo bija 
plānots milzīgs izrāviens, ko parāda pirmais ceturksnis, 
bet tagad ir lielas bažas par apjomu Q3 un Q4. Otrais 
ceturksnis vēl iet pēc inerces, bet ir jau pirmie signāli, 
kad klienti sāk izvērtēt, kur nogriezt izmaksas, un 
apdrošināšana ir viens no pirmajiem izmaksu 
posteņiem, kur var ietaupīt. Pieļauju, ka jums (BALTA) ir 
līdzīgas prognozes un sajūtas, jo esam ar šo vienā laivā.
Lepojos ar Igauniju, jo esmu atbildīgs arī par to biznesa 
daļu. Pieaugums pirmajā ceturksnī ir 17%, kas ir pēdējo 
gadu labākais sniegums. Lietuvā pieaugums ir 21%. Tā 
kā mēs Latvijā esam visstraujāk augošie.

Kas ir tas spilgtākais, kas palicis atmiņā no 2021. 
gada?

Esmu ļoti mērķtiecīgs vadītājs, tāpēc biju ļoti priecīgs, 
ka kopā ar komandu beidzot aizsniedzām 3 gadus 
cerēto mērķi – Latvijā pārsniegt 3 miljonu apgrozījumu! 
Paldies manai komandai par to!

Kas ir pēdējo gadu lielākie izaicinājumi brokerim? 
Vai un cik spēcīgi izjūti konkurenci brokeru vidū?

Protams, konkurence tikai aug. Mūsu lielākie 
konkurenti ir tādi paši starptautiskie brokeri kā mēs. 
Mums sakrīt potenciālo klientu segments, kas ir 
starptautiskas kompānijas, kompānijas, kurām 
svarīgākā ir kvalitāte, kompetence, starptautiska 
pieredze un iespējas, kādus riskus izvietot ārzemēs. 
Latvijas kopējais bizness ir salīdzinoši mazs, tāpēc 
konkurējam arī visos citos segmentos.
Esmu apņēmies mainīt situāciju valsts sektorā, 
domājot par iespēju valsts sektoram iegūt arī 
starptautisku brokeru apkalpošanu, kas jau daudzus 
gadus faktiski viņiem nav iespējama, jo brokeru 
pakalpojumu iepirkumu nosacījumi būvēti bez iespējas 
tur uzvarēt. Redzot rezultātus, joprojām turpinās 
situācija, ka apkalpot klientu apdrošināšanas 
jautājumos ar kopējo portfeli ap 0,5 miljoniem bruto 
parakstītajās prēmijās, tiek prasīta/solīta samaksa 

700 eiro apmērā. Vai tas tā notiek, ļoti šaubos, bet to 
arvien vairāk saprot arī valsts sektora vadītāji un cenšas 
izvairīties no iespējamajām shēmām un negodīgas 
biznesa prakses.

Kā pēdējos gados, tavuprāt, mainījies 
apdrošināšanas tirgus? Kādas ir tavas sajūtas par 
apdrošināšanas tirgu šodien?

Kopējā tendence rāda, ka strauji attīstās dažādi 
interneta pārdošanas rīki, servisi un jauni produkti. Ļoti 
attīstās dažādi korporatīvo partneru jeb A�inity kanālu 
piedāvājumi. Arī jums pašiem (BALTA) taču arī ir mega 
rezultāti kopā ar tehnikas tirgotājiem. Diemžēl kopā ar 
apdrošināšanas tirgu un dažādiem risinājumiem 
juridiskā bāze nemainās. Tas ir šķērslis vēl ātrākai 
attīstībai, kurā ir gatavi iesaistīties arī brokeri, lai klienti 
saņemtu interesantus risinājumus un pakalpojumus.
Labās ziņas no klientu un arī brokeru viedokļa, ka tirgū 
ienāk jauns spēlētājs BALCIA, kas jau ir ienesis 
citādākas vēsmas, pieeju, interesantus produktus, tā 
sakot, atsvaidzinot tirgu.

Vai un kā apdrošinātāji ir mainījušies? 

Teikšu godīgi, ka, strādājot brokeru pusē, tieši ar 
pandēmijas sākumu ir parādījusies nejauka tendence, 
ka arvien biežāk jāstrādā ar atlīdzībām, palīdzot 
klientiem. Pēdējo 3 gadu laikā apdrošinātāji kopumā ir 
sākuši ļoti piekasīties noteikumiem, to interpretācijai, 
pieaugušas prasības atlīdzību regulēšanas pusē, arvien 
biežāk tiek mēģināts izkārtot daļējas izmaksas. Tāda ir 
mana kopējā sajūta. Protams, vieniem vairāk, otriem 
mazāk. Otrs, kas agrāk tā nebija, apdrošinātājs iedod 
piedāvājumu un pēc tam to atsauc vai krasi izmaina, ja 
redz, ka tomēr iegūs šo risku. Tas nozīmē, ka kotēšanas 
process ir bijis paviršs, virspusējs, nokritusies 
kotēšanas procesa kvalitāte. Nav svarīgs ne reputācijas 
risks, ne arī kopējā sadarbība. Atkal šī ir mana kopējā 
sajūta.
Redzu arī kopēju tendenci, ka arvien pieaug 
starptautisko apdrošinātāju mātes kompāniju vadības 
iesaiste jau pat operatīvu jautājumu risināšanā. Tas 
atnes lielāku laika patēriņu un smagnēju jautājumu 
risināšanu.
Ir arī labas lietas – produkti un pakalpojumi paliek 
interesantāki.



Kādas tendences iezīmējas brokeru darbībā? Ar 
kādiem izaicinājumiem varētu nākties saskarties 
tuvāko gadu laikā?

Manuprāt, konkurences apstākļos strādāt kļūs arvien 
grūtāk, pieaug arī FKTK prasības un kontrole, papildu 
izaicinājumi ar sankciju likuma ievērošanu, GDPR 
normu ievērošanas pieaugšana, līdz ar to domāju, ka 
mazajiem brokeriem tie varētu būt grūti risināmi 
jautājumi. Paredzu kādas apvienošanās, lai 
administratīvo slogu iznestu kopā. Lielākiem 
ilgtermiņa brokeriem šis ir ļoti pateicīgs laiks savu 
biznesu pārdošanai. Domāju, ka BaltoLink, R&D vai MAI 
īpašnieku maiņa nav pēdējie pirkumi mūsu tirgū, 
paredzu vēl aktīvu iepirkšanos.

Vai un kā mainījušies klienti un viņu prasības? 

Protams, klienti paliek arvien prasīgāki, bet dažādos 
veidos atkarībā no tā, kas kuram ir svarīgāks. Vairumam 
ir izpratne par inflāciju, cenu kāpumu, par to, ka par 
velti neviens nestrādā, bet ir arī tādi, kas uzskata, ka 
cenu kāpums ir brokera vaina un nespēja dabūt 
vajadzīgo cenu, un sāk skriet pa tirgu paši vai uzrunā 
citus brokerus. Rezultātā atrod vai nu neatbilstošu lētu 
segumu vai rada bardaku starp brokeriem un 
apdrošinātājiem, kur beigās tāpat nav kvalitatīvs 
segums, bet kaut kāds savārstījums. Cenšamies no 
šādiem klientiem izvairīties, jo, kā jau zināt, tas rada 
papildu spriedzi, nesaskaņas un jucekli, strādājot ar 
apdrošinātājiem. Mums ir svarīgas attiecības un 
partnerība, ko šāda tipa klienti sabeidz.

Kas ir labas apdrošinātāja un brokera sadarbības 
pamatā?

Vienmēr visiem apdrošinātājiem esmu paudis, ka 
veiksmīgas sadarbības pamatā ir ikdienas sadarbība 
starp cilvēkiem, kas reāli strādā, lai būtu piedāvājumi. 
Visaugstāk novērtēju ieinteresētību, sasniedzamību, 
reakcijas ātrumu un uzticamību. Runājot par 
kompāniju, paredzamība un godīgums. Protams, tas 
viss strādā tikai tad, ja arī produkti un serviss ir 
vajadzīgajā līmenī.

Ar kādiem izaicinājumiem saskaries darbā ar 
apdrošinātājiem un ko tu gribētu uzlabot/mainīt?

Lielākie izaicinājumi turpina būt ar lielajām, 
sarežģītajām atlīdzībām un kanālu konfliktu 
risinājumiem. Par pirmo gribu novēlēt 
apdrošinātājiem – esiet loģiski, nāciet ar normālu 
pamatojumu, kas atbilst noteikumiem. Ja liekas, ka būs 
atteikums vai atlīdzības samazinājums, par to vispirms 
izrunāt ar mums un tad komunicēt ar klientu. Par otru – 
sagaidām skaidru un paredzamu rīcību pie ikkatra 
kanālu konflikta solījumu pildīšanu. Neder atruna 
“risināsim katru gadījumu individuāli”.

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

Eiropā ir valstis, kur ar likumdošanu ir noteikts, ka 
klients var strādāt tikai ar vienu brokeri, kad to ir 
izvēlējies pēc skaidriem kritērijiem. To tad arī vēlētos 
mainīt, lai arī pie mums būtu šādi un nebūtu tas 
neprātīgais trakums, kad klienti prasa piedāvājumu 
vairākiem brokeriem, tad vēl arī paši pa tiešo.

Tavs novēlējums citiem brokeriem!

Novēlu visiem kopīgi strādāt pie brokeru reputācijas 
uzlabošanas, nemitīgi paaugstināt savu profesionalitā-
ti, strādāt godīgi, lai ar lepnumu varam teikt, ka pārstā-
vam klientu intereses apdrošināšanas jautājumos.

« ATPAKAĻ



Diemžēl karš Ukrainā rit jau vairāk nekā trīs mēnešus, un daudzus 
mūsu partnerus satrauc arī tas, kā ģeopolitiskā situācija ietekmēt 
apdrošināšanas nozari. BALTA valdes loceklis Uldis Dzintars 
norāda, ka esošajos apstākļos varētu šķist pārsteidzoši, taču 2022. 
gada pirmā ceturkšņa dati* uzrāda parakstīto prēmiju izaugsmi 
par 14% un atsevišķi martā pat par +18%. Šāda izaugsme 
pārsteidz daudzus ekspertus, tāpēc Uldis meklējis atbildes uz 
jautājumiem, ar ko šāda attīstība būtu skaidrojama, un ir gatavs 
padalīties arī ar mums.

EKSPERTA VIEDOKLIS
Kara Ukrainā ietekme uz apdrošināšanas nozari

Uldi, kas ir parakstīto prēmiju izaugsmes pamatā?

Dati liecina, ka tirgus pieaugumu virza trīs lielākie apdrošināšanas veidi – veselība, OCTA un KASKO, kas aug straujāk 
nekā tirgus vidēji. Turklāt dati liecina, ka pieaugumam būs tendence palielināties arī nākamajos mēnešos.

Pēc mūsu vērtējuma apdrošināšanas klientu skaits tirgū turpina palielināties, bet lielākais iemesls parakstīto prēmiju 
pieaugumam tomēr ir cenu palielinājums.

Kas virza lielāko apdrošināšanas veidu izaugsmi?

Katrs apdrošinātājs nosaka cenu līmeni atsevišķi, bet lielākā daļa apdrošinātāju pieredz būtisku rentabilitātes 
kritumu, kas bija vērojams 2021. gadā un, visticamāk, turpināsies arī 2022. gadā.
Baltijas apdrošinātāju publiski pieejamie dati liecina, ka 2021. gadā apdrošināšanas darbības peļņas (neskaitot 
investīcijas) kritums pret 2020. gadu bija 35% un divi Baltijas mēroga apdrošinātāji pieredzēja darbības zaudējumus. 
Tas liecina par būtiskām izmaiņām. 
Publiskie dati par 2022. gada pirmo ceturksni (šī raksta gatavošanās brīdī) vēl nav pieejami, taču visi tirgus spēlētāji 
pieredzēja ievērojamu atlīdzību pieaugumu, kam galvenie iemesli ir straujš atlīdzību inflācijas pieaugums veselības 
apdrošināšanā, OCTA, KASKO un īpašuma apdrošināšanā, kā arī vētru radītie zaudējumi un ziemas apstākļu virzīts 
KASKO un OCTA atlīdzību biežuma pieaugums. Papildus pieauga arī pieteikto atlīdzību biežums atsevišķos 
apdrošināšanas produktos, kas agrāk saruka Covid-19 ierobežojumu dēļ. Mēs prognozējam, ka 2022. gada rezultāti 
būs vēl sliktāki, nekā 2021. gadā.
Investīciju darbība izskatās vēl drūmāk – te vērojami zaudējumi no investīciju pārvērtēšanas zaudējumiem. 
Apdrošinātāji novērtē investīcijas atbilstoši tirgus cenai, un apstākļos, kad procentu likmes aug, veidojas 
pārvērtēšanas zaudējumi. Laika gaitā šie zaudējumi tiks atgūti, bet uz šo brīdi tie būtiski samazina akcionāru pašu 
kapitālu.
Apdrošinātāji nevar kompensēt zaudējumus no citiem produktiem, turklāt tos nevar kompensēt arī no citu valstu 
darbības Baltijas mērogā, jo visur apstākļi ir līdzīgi, kā arī nevar segt no investīciju darbības. Vienīgais risinājums ir 
cenas izmaiņas, kas arī virza parakstīto prēmiju izaugsmi.

Trīs lielāko apdrošināšanas veidu izaugsme 

Veselība

Datos nav kļūda – veselības apdrošināšanai 
un OCTA ir pilnīgi vienāda izaugsme.
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Vai iespējams prognozēt, kāds apdrošināšanas tirgū būs 2022. gads?

Prognozēšana ir nepateicīga, bet, mūsuprāt, tirgus izaugsme paliks rakstāma ar divciparu skaitli. Makroekonomisti 
neparedz būtisku IKP kritumu, tāpēc netiek prognozēts ievērojams klientu sarukums. Nelielu iespaidu var radīt 
pārvadātāji, kas pārnes savu darbību uz citām valstīm. Savukārt tas, ko makroekonomisti paredz, ir liela inflācija 
(Latvijas Bankas šī gada 30. marta prognoze paredz 9,5% inflāciju 2022. gadā), kas ietekmēs arī apdrošināšanas 
nozari. Šie apstākļi liek domāt, ka izaugsme turpinās būt strauja. Papildus mēs varam vērot, ka klientiem veidojas 
augstāka izpratne par risku un nepieciešamību to mazināt, mudinot tos iegādāties apdrošināšanu, lai paaugstinātu 
finanšu drošību mūsdienu nestabilajos laikos.

Cik komfortabli jūtas apdrošinātāji?

Apdrošinātājiem risku līmenis ir būtiski pieaudzis salīdzinot ar periodu pirms Covid-19, jo ir krietni augusi 
nenoteiktība. Inflācija ir paaugstināts risks faktiski visos galvenajos apdrošināšanas veidos, tāpēc apdrošinātāji riskē 
ciest zaudējumus, ja risks nav pienācīgi iecenots. Inflācija skar ne tikai tādus lielos produktus kā īpašums, KASKO, 
OCTA un veselības apdrošināšana, bet arī civiltiesiskās atbildības, ceļojumu un garantiju apdrošināšanu.
Pēdējos gados esam pieredzējuši jau divus lielus inflācijas viļņus: pirmo izraisīja Covid-19 loģistikas ķēžu pārrāvums, 
otru – enerģijas cenu pieaugums 2021. gada beigās un 2022. gada sākumā. Patlaban pastāv augsts risks, ka, 
turpinoties enerģijas cenu pieaugumam un Ķīnas politiķu cīņai ar Covid-19, atlīdzību partneru cenu pieaugums 
varētu turpināties. Tā kā tas skar ļoti plašu produktu klāstu, tad riski ir augsti. Neatkarīgi no inflācijas riski ar izejvielu 
pieejamību var arī radīt nelabvēlīgas sekas uzņēmējdarbības nepārtraukšanas riska produktam un garantiju riskiem. 
Būvnieku asociācijas, virzot likumdošanas izmaiņas par līgumu indeksēšanu, apliecina mūsu redzējumu par augsto 
riska līmeni un brīdina, ka visas būvniecības industrijas stabilitāte ir apdraudēta. Apdrošinātājiem šis nav laiks, kad 
justies komfortabli. Pats svarīgākais mums ir gādāt par to, lai tiktu izpildīts solījums klientam par atlīdzību servisu, 
kvalitāti un izmaksu tā, lai pastāv godīga konkurence un nozares reputācija turpina būt augstā līmenī.
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PRODUKTU JAUNUMI

BALTA klientiem pieejams jauns KASKO pirmsapdrošināšanas foto 
pievienošanas modelis no DriveX

Svarīgākais nosacījums, kas jāņem vērā, noformējot KASKO, ir obligāta trans-
portlīdzekļa stāvokļa fiksēšana, lai abām pusēm būtu nepārprotami skaidrs, kas ir 
apdrošināts un vai ir kādi iepriekšēji bojājumi, kuri atlīdzības izskatīšanas procesā 
būtu jāņem vērā. 

Kristaps Ermansons, BALTA WEB Attīstības vadītājs:
“Šodienas apstākļos iespēja saņemt pakalpojumu ātri un ērti ir kļuvusi vēl svarīgāka, nekā jebkad iepriekš. Arī mēs, 
apdrošinātāji, darām visu, lai būtu klientiem vēl pieejamāki, izmantojot tehnoloģijas attīstības plašās priekšrocības. 
Pateicoties Igaunijas jaunuzņēmuma DriveX Technologies inovācijai, BALTA tagad piedāvā ērtu risinājumu, kā to paveikt. 
Iegādājoties KASKO polisi, klients saņem elektronisku uzdevumu, kur aprakstīti nepieciešamie soļi, iestrādāts foto 
uzņemšanas process un, pats svarīgākais, tiek validēta uzņemto fotoattēlu atbilstība, lai nodrošinātu kvalitatīvu trans-
portlīdzekļa stāvokļa fiksāciju, izskaužot krāpnieciskus gadījumus.”

BALTA jauns sadarbības partneris – GREEN WAVE

Mēs, BALTA, nemitīgi rūpējamies par mūsu klientu apmierinātību un vēlamies sniegt 
ne tikai labāko apdrošināšanu, bet arī lielisku servisu. Lai padarītu klientiem ērtāku 
pakalpojuma “Palīdzība uz ceļa” pieteikšanu un paplašinātu iespējas sazināties ar 
palīdzības sniedzēju, esam pieņēmuši lēmumu uzsākt sadarbību ar jaunu partneri 
GREEN WAVE, kas turpmāk nodrošinās “Palīdzība uz ceļa” pakalpojumu mūsu 
klientiem. 

GREEN WAVE LATVIA ir Igaunijas uzņēmuma ROHELINE LAINE OÜ meitas uzņēmums, 
kas Latvijā darbojas jau no 2008. gada. Uzņēmums piedāvā 24 stundu ārkārtas 
palīdzības pakalpojumus Baltijā un visā Eiropā. Mūsu Igaunijas kolēģi no PZU jau 
vairākus gadus sadarbojas ar ROHELINE LAINE, un saņemtās atsauksmes par 
sniegtajiem pakalpojumiem ir ļoti labas.

Pāreja no LAT ASSIST (LAMB) uz GREEN WAVE notiek pakāpeniski no šī gada 10. maija. Pārejas procesu plānots noslēgt 
aptuveni viena mēneša laikā un klienti nejutīs nekādas izmaiņas. 

Tuvākās nedēļas laikā tiks pievienota iespēja klientam pašam caur mobilo lietotni vai interneta vietni izsaukt “Palīdzība 
uz ceļa” pakalpojumu, turklāt būs iespējams sekot līdzi, cik tuvu jau ir palīdzība, kā arī sazināties ar šoferi, līdzīgi kā tas 
ir taksometru lietotnēs. Par šo iespēju informēsim atsevišķi. Atgriezenisko saiti par saņemto pakalpojumu klientu 
aicināsim sniegt elektroniski pēc palīdzības saņemšanas..

Joprojām palīdzības uz ceļa gadījumā klientus aicinām sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, zvanot uz BALTA atlīdzību 
tālruni 67533375 un izvēloties piedāvājumu “Autopalīdzība vai tehniskā konsultācija”.
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“ZAĻĀS” ZIŅAS

Ar dalību Lielajā talkā uzsākam Latvijas apzaļumošanu

Šī gada 30. aprīlī jau 15. reizi norisinājās Lielā talka, kuras ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs tika aicināts 
piedalīties vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, lai kopīgiem spēkiem tuvotos mērķim – Latvija kā tīrākā 
un sakoptākā vieta pasaulē.

Jūs jau, iespējams, atceraties, ka, turpinot tradīciju ierasto svētku apdāvināšanos pārvērst kopīgi paveiktā labā 
darbā, šogad kļuvām “zaļāki”, pievienojoties Lielās talkas kustībai, lai kopā apzaļumotu Latviju, stādot kokus 
dažādās Latvijas pilsētās un novados. 

Šogad mēs piedalījāmies Lielajā talkā un palīdzējām sakopt Brīvdabas muzeja teritoriju. Talkas ietvaros muzeja 
teritorijā simboliski iestādījām mūsu Latvijas apzaļumošanas akcijas pirmo koku – kadiķi, kas simbolizē ne tikai 
mūžzaļu vitalitāti, bet arī sīkstumu un izturību jebkādos apstākļos. Plašāka koku stādīšana paredzēta rudenī, tāpēc 
seko informācijai!
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IEPAZĪSTI BALTA DARBINIEKUS

Pateicoties gan jums, gan BALTA profesionālajai komandai, 
2022. gada sākums veselības apdrošināšanas jomā ir bijis ļoti 
veiksmīgs – BALTA ir augusi straujāk nekā tirgus. 
Lai arī turpmāk nodrošinātu stabilu izaugsmi un sekmīgu 
darbību, no 1. aprīļa Personu risku apdrošināšanas pārvaldi 
esam integrējuši Stratēģisko klientu un brokeru pārvaldē, kuras 
vadītāja jau sešus gadus ir Inese Jonāne. Savukārt par Personu 
risku apdrošināšanas grupu būs atbildīga Diāna Titova. Diānas, 
Ineses un visas pārdošanas komandas uzdevums būs veidot 
vēl efektīvākus pārdošanas  procesus, kas radīs patīkamu 
pieredzi sadarbības partneriem un klientiem. Tāpat kā iepriekš, 
Personu risku apdrošināšanas grupas pieredzējušie pārdevēji 
un darījumu vadītāji, kurus vairumu jau esat iepazinuši, ik 
dienu ar prieku sniegs jums atbalstu! 

Iepazīsti Personu risku grupas vadītāju Diānu Titovu

Bērnībā es sapņoju kļūt par ārstu – visas lelles un lāči tika 
rūpīgi ārstēti un biju pirmā klāt, ja kādam vajadzēja palīdzēt un 
uzlikt plāksteri. Vēlāk ieguvu izglītību ekonomikā ar domu, ka 
misijas sajūtu var īstenot dažādos veidos. Sākot strādāt veselī-
bas apdrošināšanā pirms teju 10 gadiem, medicīnas tēma 
negaidīti kļuva par manas ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.
Mani aizrauj mans darbs un esmu pārliecināta, ka esmu īstajā 
vietā. Uzņēmumā BALTA esmu izaugusi kā profesionālis, jo šo 
gadu laikā apkārt allaž ir bijušas spēcīgas personības un savas jomas augstākā kaluma speciālisti, kuriem gribas 
līdzināties, no kuriem mācīties. 

Kolēģi mani raksturo kā cilvēku ar augstu emocionālo inteliģenci, kas jebkurā situācijā var saglabāt mieru un 
fokusu uz nospraustajiem mērķiem, darbu padarot ar patiesu ieinteresētību, saglabājot cilvēcīgumu un 
pievienojot kripatu veselīga humora devas. Komunikācijā esmu vērsta uz sadarbību un spēju atrast risinājumus 
un alternatīvas, kur katrai pusei ir win-win pozīcija. Lai šo mērķi sasniegtu, augsti novērtēju profesionālu pieeju 
un vēlmi veidot dialogu. Un acīm “jādeg”, tad šķiet, ka lietas notiek pašas no sevis.
Mani iedvesmo cilvēki un stāsti – cenšos atrast grāmatas, kino, kas rada īpašo “pēcgaršu” – pēdējā lapa ir izlasīta, 
bet tu vienalga turpini domāt, just līdzi un meklēt atbildes. Starp maniem pēdējā laika atklājumiem ir Daniela 
Kīza “Puķes Aldžernonam”. Profesionālajai un izaugsmes literatūrai manā bibliotēkā ir veltīts atsevišķs plaukts, 
tai skaitā sociālās psiholoģijas jaunākajiem pētījumiem, kas paver citādākus rakursus cilvēku ikdienišķajā 
uzvedībā.
Ar nepacietību gaidīju brīdi, kad būs iespējams atsākt ceļot, jo tieši šajos brīžos, pavadot laiku ar vīru un dēliem, 
vai tas būtu aplūkojot Belle Époque arhitektūru Dienvidfrancijā vai “ķerot” Ziemeļblāzmu Islandē, var saņemt 
nepieciešamo uzlādi, lai palielinātu jaudu jaunu mērķu sasniegšanai.
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