
Trīs soļi uz finansiāli 
nodrošinātu nākotni 
Droša finanšu partnera izvēle
Gandrīz katra apdrošināšanas uzņēmuma vēsture sākas vienādi 
– tās pamatā ir vēlme nopelnīt naudu. Izveidot apdrošināšanas 
biznesu nav grūti, un, ja veicas, jau pēc gada investori var saņemt 
savu pirmo peļņu. Šādu stāstu ir tūkstošiem. Neviens tos neat-
ceras, bet rakstiskas liecības par tiem ir tikai uzziņai. 

Savukārt GRAWE (Grazer Wechsel-
seitige Versicherung AG) koncerna 
185 gadu ilgā vēsture pierāda mūsu 
spējas rūpēties par klientu nākotni. 
Kompānijas dibināšana bija mēr-

ķtiecīga daudzu gadu darba rezultāts, un tās 
mērķis bija sniegt tolaik īpaši nepieciešamo 
aizsardzību, dodot cilvēkiem pārliecību un 
mieru. Tas bija kaut kas jauns, neordinārs, 
mazliet pārdrošs un varēja ienākt prātā ti-
kai nevienaldzīgam cilvēkam. Šāds cilvēks 
bija erchercogs Johans, pilnā vārdā Johann 
Sebastian Joseph Fabian Baptist von Habsburg, 
Austrijas imperatora brālis.

Gadiem ritot, mainījušies laiki, cilvēce un 
GRAWE piedzīvojusi divus pasaules karus, bi-
juši kāpumi un kritumi gan politikā, gan eko-
nomikā, un Austrijā ir nomainījušās piecas 
valūtas: guldeņi, kronas, reihsmarkas, šiliņi 
un eiro. Taču kompānija GRAWE ir iemācīju-
sies sekot laikam līdzi, un tās uzkrātā pieredze 
ir stabilitātes garants klientiem. Papildu dro-
šību sniedz arī Austrijas stingrā likumdošana, 
kas kopš 1936. gada nav pieļāvusi nevienas ap-
drošināšanas kompānijas maksātnespēju. 

GRAWE koncernā ir apvienota spēcīga 
apdrošināšanas kompānija, bankas, investī-
ciju un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
kompānijas. Piemēram, GRAWE pieder Štī-
rijas teritorijā lielākais privātais nekustamo 
īpašumu portfelis. Koncerna uzkrātās rezerves 
ļauj garantēt finansiālo drošību ne tikai Aus-
trijā, bet arī visos tā meitasuzņēmumos. Tādēļ  
EUROLIFE Latvia SIA kopš 2005. gada Latvijā 
kā piesaistīts apdrošināšanas aģents ar pārliecī-
bu piedāvā GRAWE apdrošināšanas produktus.

Laicīga uzkrājumu veidošana
GRAWE pieredze lieliski parāda to, kā laicīga 
uzkrājumu veidošana spēj nodrošināt stabilu 
nākotni. Mūsdienās pastāv nopietnas bažas, ka 
Eiropas valstis nevarēs atļauties maksāt pietie-
kami lielus sociālos pabalstus, jo aktīvi strādā-

jošo cilvēku īpatsvars kļūst aizvien 
mazāks. Ja vēlamies savas vecum-
dienas pavadīt turīgi, apdrošinā-
šana ir ideāls veids, kā to panākt. 
Tā ļauj ilgstošā laika posmā sakrāt 
naudu vecumdienām, nodrošina 
garantētus ienākumus ar procentiem un dalību 
kompānijas peļņā. Turklāt tā ļauj saņemt iedzī-
votāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Izdevīgāko produktu izvēle
Katrā valstī piedāvātie GRAWE dzīvības ap-
drošināšanas produkti ir speciāli pielāgoti, 
lai tie spētu nodrošināt klientu nākotni un 
pasargātu viņus visas dzīves laikā. Pateicoties 
savai stabilitātei un drošībai, visizplatītākais 
produkts aizvien ir klasiskā dzīvības apdroši-
nāšana, kas ļauj saņemt  peļņu 3,75% apmērā 
(kopējā procentu likme) un nav atkarīga no 
svārstībām akciju tirgū. Taču klientiem ir ie-
spēja izvēlēties arī citus produktus, piemēram, 
fondiem piesaistīto dzīvības apdrošināšanu. 
Būtiski, ka mūsu piedāvātie fondiem piesais-
tītie produkti garantē arī iemaksāto summu, 
pat ja akciju cena līguma darbības beigās ir 
zemāka nekā līguma slēgšanas brīdī.

Līdztekus klasiskajiem produktiem, kas 
nodrošina finansiālo aizsardzību nāves un 
paliekošas invaliditātes gadījumā, GRAWE 
piedāvā arī pavisam jaunu produktu GRAWE 
Excellent Elite, kas papildus apdrošina divdes-
mit smagu slimību, tostarp trīs izplatītāko – 
insulta, infarkta un vēža – gadījumus. Turklāt 
apdrošināšanas aizsardzību pret 12 slimībām 
vienlaikus ar klientu saņem arī viņa bērni (no 
3 līdz pilnu 18 gadu vecumam). Šis jauninājums 
tiek atzinīgi novērtēts, un pieprasījums pēc tā 
jau ir līdzvērtīgs klasiskajiem produktiem.
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Kompānijas speciālisti palīdzēs izvēlēties 
jums piemērotākos produktus no GRAWE 
plašā piedāvājuma.

stabILItāte attIecībās ar kLIentIem 

GRAWE pierādīja stabilitāti attiecībās ar klien-
tiem arī 2012. gadā. un jau piekto reizi pēdējo 
sešu gadu laikā kompānija tika apbalvota ar 
„Recommender Award“, kuru piešķir austrijas 
finanšu mārketinga sabiedrība FMVÖ. šī balva 
ir tādu jēdzienu kā „savstarpēja uzticība” 
un „orientācija uz klientu individuāliem 
vajadzībām” sinonīms.

aicinām uzzināt vairāk par 
GRAWE piedāvājumiem:

Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082; 
Tālr.: +371 67 311 513;  
Fakss: +371 67 311 512;  
E-pasts: office@eurolife.lv
www.eurolife.lv


