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Ramybė dėl ateities – geriausia
dovana sau ir artimiesiems

P

ripažinkime, bėgant metams ir augant atsakomybei dėl artimųjų gerovės ne kartą
esame susimąstę, kaip pasisuktų gyvenimas, jei staiga nebegalėtume dirbti dėl
sveikatos ar kitų priežasčių. Stovėdami ant naujų metų slenksčio galime priimti
sprendimą, dovanosiantį ramybę dėl savo ir artimųjų ateities.

Vis daugiau gyventojų renkasi priemones,
leidžiančias apsidrausti nuo negandų. Europoje veikianti draudimo bendrovių grupė „Grazer Wechselseitige Versicherung“ AG
(Grawe) skaičiuoja, kad vien Austrijoje, kur
gyvena 8 mln. gyventojų, beveik 2 mln. jų yra
pasirinkę šios bendrovės gyvybės draudimą.
Pernai „Grawe Group“ uždirbo 26,5 %
daugiau pelno nei 2011 metais. Tokį augimą lėmė ir naujų produktų įvedimas į rinką. Viena naujovė nuo liepos 1 d. siūloma ir
Lietuvos gyventojams – kaupiamasis investicinis gyvybės draudimas su draudimu nuo
kritinių ligų. „Grawe Group“ partnerė Lietuvoje yra kompanija „Eurolife Baltic“. Apie
naująjį draudimo produktą „Grawe Excellent Elite“ kalbamės su Micheliu Richteriu,
„Eurolife Insurance Broker Management“
generaliniu direktoriumi.
Ką siūlo draudimas „Grawe Excellent
Elite“? Kaip šį produktą įvertino Lietuvos
gyventojai?
Tai kaupiamasis gyvybės draudimas su
papildomu draudimu nuo kritinių ligų. Gyventojams suteikiama galimybė lanksčiai pasirinkti savo ir artimųjų draudimo laikotarpį – nuo 10 iki 47 metų. Mažiausia metinė
įmoka – 300 eurų. Produktas sulaukė Lietuvos gyventojų susidomėjimo – vien per
keturis mėnesius pasirašyta daugiau kaip
70 draudimo sutarčių, draudimo suma –
0,78 mln. eurų.

Dabar geriausias
metas priimti sprendimą, dovanosiantį
ramybę dėl savo ir
artimųjų ateities.
Kokie šio draudimo pranašumai? Kuo
jis skiriasi nuo klasikinio gyvybės draudimo?
Pirmoji draudimo dalis – klasikinis, rinkoje gerai žinomas kaupiamasis gyvybės
draudimas. Tačiau šį „Grawe“ produktą pasirinkę klientai turi galimybę sukaupti įnašais
mokamą kapitalą ir gauti kompanijos valdomo investicijų portfelio pelno dalį – klientų
metiniai įnašai investuojami. Todėl pasibaigus draudimo sutarčiai ar po draudiminio
įvykio klientai gauna ne tik draudimo išmo16 2013 gruodis
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ką, bet ir investicijų pelno dalį.
Antroji draudimo dalis – draudimas nuo
kritinių ligų – garantuoja neįkainojamą saugumo jausmą apsidraudusiajam ir jo artimiesiems.
Kada galioja draudimas nuo kritinių
ligų?
Statistika rodo, kad tokios ligos kaip insultas, miokardo infarktas ar išsėtinė sklerozė mūsų visuomenėje itin dažnos. Šios ligos
diagnozuojamos vis jaunesniems žmonėms,
o sergančiųjų skaičius didėja. Diagnozavus
kritinę ligą kyla pavojus, kad šeima liks be
dalies stabilių pajamų, o sumažėjus šeimos
biudžetui nelieka lėšų gydymui ir reabilitacijai. „Grawe Excellent Elite“ numato: jeigu
apsidraudusiajam diagnozuojama nors viena iš 20 draudimo sutartyje išvardytų kritinių ligų, klientas gauna ir draudimo išmoką,
ir investicijų pelno dalį.
Kaip draudimas apsaugo apsidraudusiojo vaikus?
Draudimas rūpinasi ne tik apsidraudu-

siuoju, bet ir jo vaikais. Draudimas „Grawe
Excellent Elite“ užtikrina, kad be papildomo
mokesčio nuo kritinių ligų yra apdrausti ir
3–18 amžiaus vaikai.
Tai reiškia, kad nustačius vieną iš 12 kritinių ligų vaikui, jau buvusiam šeimoje ar gimusiam sutarties galiojimo laikotarpiu, bus
išmokama viena ketvirtoji dalis nuo draudimo polise nurodytos sumos.
Jeigu apsidraudę abu tėvai ir vaikui diagnozuojama viena iš nurodytų ligų, išmokos
bus išmokėtos pagal abiejų tėvų polisus. Net
jeigu išmoka dėl vaiko ligos buvo išmokėta,
draudimo apsauga apdraustam asmeniui galioja toliau.
Ar apsidraudusiesiems „Grawe Excellent Elite“ taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata?
Taip, apsidraudusiesiems šiuo draudimu
taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Metinę pajamų deklaraciją pildantys
gyventojai gali susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį – 15 % nuo įmokų, sumokėtų
per kalendorinius metus.

