10 GADI TOPA
EUROLIFE Latvia SIA ir dinamiska
kompānija, kas kopš 2005. gada
darbojas Latvijas apdrošināšanas tirgū
kā piesaistītais apdrošināšanas aģents.
šogad firma atzīmē desmit gadu
jubileju kopš veiksmīgas darbības
uzsākšanas, pateicoties kvalitatīviem
produktiem un piedāvājumiem.
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PROMO

RAWE dzīvības apdrošināšanu
var apzīmēt kā trīs vienā:
apdrošināšanas polise,
uzkrājums un iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atmaksas
iespēja vienā pakalpojumā.
Sarežģītos tirgus apstākļos šis apdrošināšanas veids
ir īsts glābiņš, jo tā risinājumu daudzveidība ļauj
saglabāt aktualitāti mainīgajos apstākļos un dod
iespēju parūpēties par ģimenes finansiālo drošību.
Liela daļa klientu papildus dzīvības apdrošināšanai
iegādājas arī nelaimes gadījumu vai smagu slimību
apdrošināšanu, tādējādi palielinot savu un savas
ģimenes aizsardzību neparedzētās dzīves situācijās.
Gandrīz pirms diviem gadsimtiem kompānijas
Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE)
dibinātājs Austrijas erchercogs Johans teica:
«Daudzu cilvēku vienprātībā slēpjas spēks, kas
nes labumu. Sniegt savu ieguldījumu ir ikviena
uzdevums!» Šie vārdi ir kļuvuši par EUROLIFE
Latvia SIA un Austrijas koncerna sadarbības pamatu,
apvienojot tradīcijas ar inovācijām un vērtējot
klientu vēlmes un intereses augstāk par visu pārējo.
Garantijas, kuras var nopirkt
Pamatā GRAWE ar Eurolife Latvia SIA starpniecību
Latvijas tirgū piedāvā uzkrājošās dzīvības
apdrošināšanas produktus. Apdrošināšana ir īpaša
uzņēmējdarbības joma, jo uzņēmums nepārdod
preces, bet piedāvā garantijas. Klients saņem
dokumentu, kas paredz, ka pēc vismaz pieciem
gadiem viņš iegūs noteiktu naudas summu, bet, ja ar
viņu kas atgadīsies, šī nauda tiks viņa ģimenei.
Atkarībā no vēlmēm un nepieciešamības
klienti var izvēlēties sev atbilstošāko programmu.
Vispieprasītākā šobrīd ir GRAWE Excellent Basic –
klasiskā apdrošināšana ar ikgadējās prēmijas
apmaksu, sākot no 300 eiro gadā. Programma ir ļoti
elastīga un ļauj klientam pašam izvēlēties ikgadējās
prēmijas apjomu, uzkrājuma termiņu un līguma
nosacījumu maiņu. Otra populārākā programma
ir GRAWE Excellent Profit, kas vairāk mērķēta uz
lielāku uzkrājumu un ne tik ļoti – uz apdrošināšanas
aizsardzību. Trešajā vietā ir ekskluzīvā programma
GRAWE Excellent Elite, ko īpaši izstrādājis
uzņēmums GRAWE, un Latvija ir pirmā valsts,
kas sāka piedāvāt šo produktu, iekļaujot 20

slimības. Ikgadējās klientu prēmijas tiek investētas
vērtspapīros, tādējādi līguma darbības beigās cilvēks
saņem uzkrāto apdrošinājuma summu ar peļņas
procentiem.
Arī citi unikāli piedāvājumi
Papildus šīm trim vispopulārākajām programmām
Eurolife Latvia SIA piedāvā depozitāro dzīvības
apdrošināšanas programmu ar ikgadēju iemaksu
GRAWE Excellent Unique un fondu apdrošināšanu ar
ikgadēju vai vienreizēju iemaksu GRAWE Excellent
Secure. Palielinājusies arī uzņēmēju interese par
programmu GRAWE Excellent Group, kas paredzēta
darbinieku motivēšanai, radot uzņēmumam papildu
uzkrājumu.
Un tas nav viss! Vēl GRAWE piedāvā
programmu, kas paredz izmaksas ar papildu peļņu
uzreiz pēc vienreizējas kapitāla iemaksāšanas –
GRAWE Excellent Pension (ar termiņu uz 10
gadiem, 15 gadiem vai līdz mūža beigām), kā arī
programmu, kas paredz iespēju iegūt aizdevumu
no GRAWE – GRAWE Excellent Advance.
Dzīvības apdrošināšanas ilgums atkarībā no
tarifa un vecuma var variēt no 5 līdz 60 gadiem.
Visbiežāk klienti izvēlas slēgt līgumu uz 20 gadiem
ar vidējo ikgadējo iemaksu 1170 eiro. Pēc līguma
termiņa beigām var saņemt uzkrāto kapitālu un
papildu peļņas summu vai arī noslēgt jaunu dzīvības
apdrošināšanas līgumu; to izvēlas daļa uzņēmuma
GRAWE klientu.
EUROLIFE Latvia SIA ir kompetents partneris,
lai īstenotu īpaši jums piemērotu finanšu
pārvaldes plānu. Runājot par finansēm, liela loma ir
konsultāciju kvalitātei, tāpēc svarīgi saņemt sīkāku
informāciju. To var izdarīt EUROLIFE Latvia SIA
mājaslapā www.eurolife.lv vai galvenajā birojā Rīgā,
kur jūs sagaidīs profesionāļi ar pieredzi, pilnvērtīgu
informāciju par produktu priekšrocībām un
godīgiem, tieši jums izdevīgiem piedāvājumiem.

Septīto reizi 9 gadu
laikā kompānija
GRAWE tika apbalvota ar Recommender Award, kuru
piešķir Austrijas
finanšu mārketinga
sabiedrība FMVÖ.
Šī balva akcentē
klientu uzticību
un kompānijas
orientāciju uz klientu
individuālajām
vajadzībām.
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