
 

Cien. dāmas un god. kungi, 

Mūsu kompānija—SIA BICM (Baltic Insurance 
Claims Management) tika dibināta 2011.gadā, 
apvienojot speciālistus, kas vairāk nekā 15 gadus 
sniedza pakalpojumus ārvalstu un vietējo klientu 
pretenziju noregulēšanā, izmaksu administrēšanā, 
juridisko konsultāciju sniegšanā, neatkarīgo 
ekspertīžu veikšanā, ka arī P&I Klubu 
korespondentu pakalpojumus trijās Baltijas 
valstīs: Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 

Mūsu radošās komandas speciālisti strādā 
apdrošināšanas nozarē kopš 1996.gada. Mēs esam 
uzkrājuši lielu, vispusīgu pieredzi, sniedzot 
dažādus pakalpojumus starptautiskajiem un 
vietējiem apdrošināšanas uzņēmumiem un citiem 
klientiem. 

Mūsu kompānija piedāvā profesionālu un efektīvu 
ārpakalpojumu servisu atlīdzības prasību 
izskatīšanai un kārtošanai visās apdrošināšanas 
jomās, ar mērķi samazināt pretenzijas 
izskatīšanas laiku un Jūsu uzņēmuma izdevumus, 
kā arī nodrošināt iespēju pilnībā koncentrēties 
tikai uz pamatdarbības veidu attīstību. 

Mēs arī sniedzam konsultācijas un atbalstu 
nestandarta situācijās, savas kompetences 
ietvaros. Nepieciešamības gadījumā piesaistam 
nozares speciālistus, organizējam izbraukumu uz 
negadījuma vietu, kā arī veicam neatkarīgās 
tehniskās ekspertīzes. 

Mums ir pieredze ārpakalpojumu sniegšanā visu 
apdrošināšanas produktu prasību administrēšanai 
priekš PZU Lietuva un tās filiālēm Latvijā un 
Igaunijā trīs gadu laikā līdz apdrošinātāju 
apvienošanās Baltijas tirgū. 

Pārmaiņas―tā ir vienīgā konstante. 

Tas, jo īpaši, attiecās uz apdrošināšanas nozari un 
orientēšanos tirgus noskaņojuma rādītājos, kad tiek 
plaši izmantotas klientu programmas, lai salīdzinātu 
piedāvājumus; tas nozīmē, ka ir pastāvīgs spiediens uz 
priekšrocībām un cenu svārstībām―uzņēmumiem ir 
nepieciešams radīt inovatīvus produktus un efektīvi 
izmantot datus, kas tiem ir pieejami. 
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Uzņēmuma atbalsta 
piedāvājums 

 

Mēs varētu apspriest Jūsu 
vajadzības tikšanās laikā un 
izstrādāt piemērotāko un 
efektīvāko risinājumu. 
 
Uz visiem Jūsu interesējošiem 
jautājumiem un ieteikumiem 
labprāt atbildēsim pa tālruni 
29 673 779 
vai rakstot e-pastā: 
natalia@bicm.eu 
 
Ar cieņu, 
Natalia Dorofejeva 
 

Projektu vadītāja, 
Koordinators Baltijas valstīs 

 
 
 

 



Sadarbības Partneri

✓

✓

✓

✓

Apdrošināšanas nozarē kopš
1996.gada

Zaudējumu noregulēšana priekš
starptautiskajiem un vietējiem
klientiem

Korespondenti un prasību
kārtošanas pārstāvji ārvalstu
apdrošinātājiem

Ārpakalpojumu sniegšana—visu
apdrošināšanas produktu prasību
kārtošana priekš PZU Lietuva un tās
filiālēm Latvĳā un Igaunĳā

PIEREDZE

ZINĀŠANAS

✓

Zvanu centra
iespēja

Darba valodas:
LV, LT, EE, DE,
EN, RU

Reģistrēti biroji
trĳās Baltĳas
valstīs

✓

✓

✓

Sadarbības priekšrocības

PIEEJAMĪBA

Visu apdrošināšanas
veidu prasību
kārtošana:

+ jūra
+ transports
+ krava
+ īpašums
+ produkti
+ pirkumi
+ veselība
+ nelaimes gadījumi
+ trešo personu

atbildība
+ līguma saistību

izpildīšana

✓

✓

✓

Klienta finanšu
līdzekļi

Laiks

Cilvēkresursi

IETAUPĪJUMS
€

✓

✓

✓

Speciālistu izbraukumi uz negadījuma
vietu

Tehnisko ekspertīžu veikšana:

jūras, kravas, transportlīdzekļu un
īpašuma atlīdzības zaudējumu
noteikšanai

Ārpakalpojumu serviss

NEATKARĪBA


