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Gernotas Reiteris, austrų kilmės draudimo kompanijos „Grazer Wechelseitige Versicherung AG (GRAWE)“ valdybos narys.  

UAB EUROLIFE Baltic  

Rašyti komentarą  

Draudimo kompanijos atstovas pasakoja, kad vertinant Lietuvos ir kitų Europos šalių draudimo rinkas, jos – panašios. 

Vienas iš panašumų – problema realizuoti draudimo produktus su ilgesniu sutarties terminu, pavyzdžiui, jei sutartis trunka 

ilgiau nei 25 metus. Tam, kad draudimo konsultantai parodytų klientui tokio produkto reikalingumą ir naudą, turi skirti 

klientui daugiau laiko, turėti tam tikrą kompetenciją. Dėl to prarandama galimybė pasiūlyti paslaugas internetu, klientui 

reikalingas individualus pokalbis, konsultacija, kuri atsakys į konkrečius klausimus, kaip saugiai ir pelningai investuoti 

turimas lėšas, kad ateityje jos atneštų pelną ir finansinį stabilumą. 

Draudimo rinkos augimą diktuoja visuomenės 
poreikis 
2005 m. savo produktų pardavimo tarpininke pasirinkę Lietuvos konsultacinę bendrovę UAB „Eurolife Baltic“, „GRAWE“ 

atstovai nusprendė pradėti darbą Lietuvoje, nors gyvybės draudimo rinka čia nebuvo labai aktyvi. Kalbant apie draudimo 

rinkos aplinką, p. Reiteris išskiria Lietuvos gyventojų lojalumą ir ekonominį vystymąsi šalyje. 

„Lietuvos rinka rodo teigiamą išskirtinumą. Jei žmogus nusprendė mokėti įmokas ateinančius 20-25 metus, jis lieka 

ištikimas kompanijai ir išankstinis sutarties nutraukimas fiksuojamas rečiau nei kitose šalyse. Man atrodo, kad tam įtakos 

turi dvi priežastys: pirmoji – „Eurolife Baltic“ konsultacijų profesionalumas, kita –ekonominis vystymasis šalyje, augantis 

visuomenės informuotumas finansinio aprūpinimo ir gyvybės draudimo klausimais. Žmonės suvokia poreikį kiekvieną 

mėnesį atidėti tam tikrą sumą savo ateičiai,“ – akcentuoja p. Reiteris. 
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„GRAWE“ valdybos narys įsitikinęs, kad ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje matysime ekonominį augimą, tai rodo ir draudimo 

produktų pardavimo augimas pastaraisiais metais. 

„Mes prognozuojame, kad Lietuvoje augs ne tik „GRAWE“ veiklos rezultatai, bet ir visa draudimo rinka apskritai. Jau esame 

įvykdę išmokas pagal sutartis, kurios buvo sudarytos 5-10 metų laikotarpiui ir artimiausiais metais pradėsime mokėti 

išmokas klientams, kurie yra sudarę sutartis 15 metų laikotarpiui. Per ateinančius 3-5 metus tokie mokėjimai bus atlikti 

nemažai daliai sutarčių,“ – pasakoja p. Reiteris. 

„GRAWE“ grupės klientas iš gyvybės draudimo gauna 2,75 pelno procentus per metus. Jei dabar klientas norėtų investuoti, 

pavyzdžiui, į vyriausybės obligacijas, jo metinis pelnas būtų tik 0,2 procentai. Anot p. Reiterio, investicijos į ilgalaikį 

kaupiamąjį gyvybės draudimą šiuo metu yra viena iš saugiausių ir pelningiausių būdų kiekvienam iš mūsų pasirūpinti savimi 

ir mūsų šeimos gerove ateityje. 

Viena iš investicijų krypčių – nekilnojamasis turtas 
„GRAWE“ atstovas pasakoja, kad kompanijos akcentas – saugios investicijos, todėl atsisakoma minties investuoti pinigus į 

šiuo metu ypač populiarią virtualią valiutą. 

„Investuojame pinigus trimis kryptimis. Pirmoji yra Europos šalių ilgalaikės vyriausybių obligacijos. Šiuo metu ši kryptis – 

tikras iššūkis, nes dabartinės vyriausybinių obligacijų palūkanų normos nėra labai patrauklios investuotojams. Tačiau 

anksčiau mes esame investavę didelį kapitalą į vyriausybės obligacijas 30-40 metų laikotarpiui su patraukliomis palūkanų 

normomis, kurių dėka dabar sėkmingai uždirbame,“ – pasakoja p. Reiteris. 

Antroji kompanijos investicijų kryptis palyginti nedidelė – investicijos į įvairių įmonių akcijas. O trečioji, pelninga, susijusi su 

viena iš „GRAWE“ verslo krypčių – nekilnojamasis turtas. Šiuo metu turimas įmonės nekilnojamojo turto plotas siekia apie 

800 tūkstančių kvadratinių metrų, o turimo nekilnojamo turto patalpose gyvena 30-35 tūkstančiai gyventojų. Lietuvos 

klientų patikėti pinigai taip pat labai pelningai investuoti į nekilnojamąjį turtą Austrijoje. 

„GRAWE“ – viena seniausių ir finansiškai stabiliausių draudimo kompanijų Austrijoje, turinti penkiolika dukterinių 

draudimo įmonių Rytų ir Vidurio Europoje. Draudimas, finansinės paslaugos ir nekilnojamas turtas – pagrindinės koncerno 

veikos sritys. Seniausia koncerno draudimo kompanija „Grazer Wechselseitige Versicherung“ šįmet mini jau 190-uosius 

metus. 2018 m. „GRAWE“ dešimtą kartą apdovanota „Recommender Award“ prizu kaip dažniausiai klientų 

rekomenduojama draudimo kompanija. 

 
 
Plačiau: https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2018/09/04/lietuva-turi-potencialo-draudimo-rinkos-
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