
Kā liecina finansiālie rādītāji, 
2012. gadā GRAWE peļņa Austrijā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
pieaugusi par 12% pirms nodokļu 
nomaksas, bet GRAWE Group – par 
26,5% pirms nodokļu nomaksas. 
Vai izdevies palielināt arī apdroši-
nāšanas prēmiju summu?
Mihaels Rihters: Austrijā GRAWE 
apdrošināšanas prēmiju summa 
pieaugusi par 2,4%, bet GRAWE 
Group – par 4,1%. Kopumā 2012. 
gadā GRAWE apdrošināšanas prē-
miju summa palielinājusies par 11,1 
miljonu eiro un sasniegusi 474,7 
miljonus eiro. Tāpat par 2,2% audzis 
prēmiju apjoms īpašuma apdrošinā-
šanas jomā. Līdz 1 915 497 līgumiem 
jeb par 1,9% palielinājies arī noslēgto 
apdrošināšanas līgumu skaits. Kopē-
jā uzņēmuma peļņa pirms nodokļu 
nomaksas – 40,046 miljoni eiro.

Vai to nodrošinājusi GRAWE kapi-
tālieguldījumu stratēģija?
Jā, jo orientējamies galvenokārt uz 
ilgtermiņa un konservatīvajiem ka-
pitālieguldījumiem. Lielākā daļa 
GRAWE uzticēto finanšu līdzekļu 

GRAWE augšupeja ļauj pilnveidot 
apdrošināšanas produktus

tiek ieguldīti vērtspapīros ar fiksētu 
peļņas procentu un nekustamajos 
īpašumos ar stabilu vērtību. Salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo gadu GRAWE 
izdevies palielināt gan pašu kapitāla 
daļu (16,4%), gan maksātspējas rādī-
tājus (497,5%), ievērojami pārsnie-
dzot vidējos tirgus rādītājus. Aus-
trijas dzīvības apdrošināšanas tirgū 
esam līderpozīcijās. Finanšu stabi-
litāte padara GRAWE par uzticamu 
partneri klientiem ne tikai Austrijā, 
bet arī ārpus tās robežām. Produkts, 
ko GRAWE piedāvā klientiem, ir 
maksimāli drošs un rentabls.

Kopš šā gada 1. jūlija Latvijā pie-
dāvājat jaunu GRAWE apdrošinā-
šanas produktu – polisi GRAWE 
Excellent Elite. Ar ko tā izceļas? 
Eksistē noteiktas slimības – vēzis, 
insults, miokarda infarkts u.c., kuru 
diagnosticēšanas gadījumos saslimu-
šajiem bieži vien nepietiek līdzekļu 
slimību ārstēšanai un turpmākajai 
rehabilitācijai. Tāpēc esam izveido-
juši tādu produktu kā GRAWE Excel-
lent Elite, kura īpašais tarifs ietver ne 
tikai klasisko dzīvības apdrošināšanu 

ar uzkrājumu, bet arī apdrošināšanu 
smagu slimību gadījumos. 

Cik plašs ir polisē iekļauto slimību 
loks?
Polisē iekļauto slimību saraksts vei-
dots, pamatojoties uz medicīniskiem 
un statistikas datiem par visvairāk iz-
platītajām slimībām, un tas ietver 20 
konkrētas diagnozes pieaugušajiem 
un 12 – bērniem. Saskaņā ar prog-
rammas nosacījumiem, ja apdroši-
nātajai personai tiek diagnosticēta 
kaut vai viena no polisē minētajām 
slimībām, kompānija izmaksā apdro-
šināšanas atlīdzību saskaņā ar polisē 
norādīto apdrošinājuma summu, kā 
arī tābrīža uzkrāto līdzdalību peļņā. 

Kādā veidā šī polise paredz bērnu 
aizsardzību?
Saskaņā ar GRAWE Excellent Elite 
tarifu automātiski bez papildu sa-
maksas smagu slimību gadījumos 
tiek apdrošināti gan īstie, gan adop-
tētie bērni no 3 līdz 18 gadu vecu-
mam. Tas nozīmē: ja līguma termiņa 
laikā ģimenē jau esošiem vai dzi-
mušiem bērniem diagnosticē kādu 
no noteikumos 12 minētajām sma-

gajām slimībām, tiek izmaksāta ap-
drošināšanas atlīdzība ceturtās daļas 
apmērā  no vecāku polisē norādītās 
apdrošinājuma summas. 

Un ja šī Grawe Excellent Elite polise 
ir abiem vecākiem?
Gadījumā, ja smagu slimību apdro-
šināšanas polises ir abiem vecākiem, 
diagnosticējot kādu no smagajām 
slimībām bērnam, apdrošināšanas 
atlīdzība tiks izmaksāta pēc abām 
polisēm.

Kas notiek ar polisi, ja tiek veikta 
izmaksa bērna slimības gadījumā?
Ja bērna slimības gadījumā tiek veik-
ta izmaksa, apdrošinātās personas 
apdrošināšanas aizsardzība turpina 
darboties.

Kāds ir šāda apdrošināšanas līgu-
ma termiņš?
Tas ir elastīgs un pēc klienta izvēles 

Viena no Austrijas vecākajām un lielākajām 
apdrošināšanas kompānijām Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG (GRAWE) pagājušajā finanšu gadā 
ievērojami uzlabojusi finansiālos rezultātus. Kā 
uzsver EUROLIFE Insurance Broker Management GmbH 
ģenerālmenedžeris Mihaels Rihters, tas ne vien garantē 
klientiem piedāvāto pakalpojumu drošību, bet arī ļauj 
izstrādāt jaunus, pilnveidotus apdrošināšanas produktus, 
tostarp Latvijas tirgū. 
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GRAWE Excellent Elite skaitļos
(2013.g. jūlijā)
l Noslēgto līgumu skaits: 163 
l Apdrošināšanas prēmiju summa:  

EUR 106 750
l Kopējā apdrošinājuma summa:  

EUR 1 718 555

var ilgt no 10 līdz 47 gadiem, un ir 
paredzēts klientu un viņu tuvinieku 
pasargāšanai neparedzētās situācijās. 
Turklāt GRAWE Excellent Elite var 
kombinēt ar papildu riska apdroši-
nāšanas tarifiem GRAWE Excellent.

Piemēram?
Ar GRAWE Excellent Additional pa-
pildus apdrošināšanai var apdrošināt 
invaliditātes vai nāves iestāšanās risku 
nelaimes gadījuma rezultātā.


