
Pensijas nodrošinajums 
Austrijas gaume

K
opš uzkrājošās apdrošinā-
šanas parādīšanās Latvijā 
pagājuši jau vairāki gadi, 
un tā ir kļuvusi par lielisku 
alternatīvu 3. pensiju 
līmenim. Tomēr atšķirībā 

no citiem apdrošinātājiem Grawe piedāvā Latvijā 
vēl nebijušu šī pakalpojuma līmeni.

Grawe piedāvājuma pamatā ir dažādi labumi, 
kas ļauj dzīvot Latvijā, bet apdrošināšanu saņemt 
pēc Austrijas principiem, sadarbojoties ar Austri-
jas kompāniju Grawe, piemēram, šādu pensijas 
apdrošināšanu var iegādāties cilvēki pat 75 gadu 
vecumā. 

Dzīvo tāpat kā labākajos gados!
Daudzos gadījumos, cilvēkam novecojot, 

viņam nākas mainīt savus paradumus un dzīves 
līmeni, jo pastāv būtiska atšķirība starp ienāku-
miem darbspējīgajā vecumā un pensijas ienā-
kumiem; tautā to dēvē par «pensijas caurumu». 
Programma Grawe Excellent Pension piedāvā sa-
mazināt šo ienākumu atšķirību – ieguldot naudu 
šajā programmā, jūsu nauda pelnīs un ienākumi 
nesamazināsies. Grawe Excellent Pension darbības 
princips ir vienkāršs – jebkurš cilvēks vecumā no 
30 līdz 75 gadiem var noslēgt līgumu un ieguldīt 
šajā programmā naudas summu no 3000 līdz 
200 tūkstošiem eiro. Iespējamie termiņi – uz 10 
gadiem, 15 gadiem vai uz mūžu. Grawe iegulda šo 
naudu un izvēlētajā termiņā ieguldīto atmaksā 
jau ar peļņu. Lai cik veiksmīgi ieguldītu jūsu 
naudu pats uzņēmums, Austrijas valsts garantē 
peļņu 1,5% apmērā. Bez šiem garantētajiem 
ienākumiem Grawe nodrošina arī lielāku peļņu 
un fiksētus procentus, ko nosaka līgumā. Vai tas 
ir droši? Noteikti! Austrijas finanšu un apdroši-
nāšanas kompāniju sistēma tiek kontrolēta ļoti 
stingri, un pēdējais apdrošināšanas kompānijas 
bankrots Austrijā bija 1936. gadā. Tas nozīmē, ka 
jūsu ieguldījums būs drošībā.

Viegla un ērta naudas izmaksa
Grawe Excellent Pension arī paredz – ja jums ir 

30 gadu, jums nebūs jāgaida pensijas vecums, lai 
sāktu saņemt ieguldīto naudu, kura tiks izmak-
sāta uzreiz ar aprēķināto peļņu. Tas nozīmē, ka, 
ieguldot naudu, tā sāks pelnīt uzreiz. Naudas 
izmaksas iespējamas reizi ceturksnī, reizi pusga-
dā vai reizi gadā. Tas gan nenozīmē, ka nevarat 
saņemt naudu katru mēnesi – klients var noslēgt 
neierobežotu skaitu līgumu dažādos laikos, lai 
izmaksas būtu katru mēnesi. 

Kā tas darbojas praksē un cik naudas varēs 
saņemt? Lūk, piemērs: sieviete 62 gadu vecumā 

iegulda 20 tūkstošus eiro ar termiņu uz 10 ga-
diem un izmaksu reizi ceturksnī. Katru ceturksni 
viņa saņems ap 561 eiro, bet, ja viņa nomirs, 
atlikumu saņems viņas mantinieki. Savukārt, ja 
izvēlēsieties mūža pensiju, sākotnēji termiņš, uz 
kuru tiks izdalītas izmaksas, būs piesaistīts vidē-
jam statistiskajam dzīves ilgumam valstī, tomēr 
arī gadījumā, ja nodzīvosiet ilgāk, Grawe turpinās 
maksāt jums pensiju līdz mūža beigām.

Grawe piedāvā daudz dažādu dzīvības apdroši-
nāšanas programmu ar dažādiem termiņiem, ņe-
mot vērā klienta vēlmes un vajadzības. Savukārt, 
beidzoties apdrošināšanas polises termiņam, jūs 
varēsiet saņemt atpakaļ savu uzkrāto kapitālu un 
peļņu, turklāt šo naudu varēsiet saņemt kā jūs, 
tā arī jebkurš cits cilvēks, kurš būs noteikts kā 
labuma guvējs līguma darbības beigās. Arī cilvēka 
nāves gadījumā uzkrājumu var saņemt bērni vai 
citas personas. Grawe šādu programmu Latvijā 
piedāvā kopš 2010. gada, un uzņēmums jau no-
slēdzis 180 līgumus ar vidējo ieguldījuma summu 
15 776 eiro. Turklāt 80% cilvēku, kuri noslēguši 
līgumus, patiešām ir pirmspensijas vecumā – no 
50 līdz 65 gadiem.

Dzīvības apdrošināšanas vietā izvēloties Grawe 
Excellent Pension, jūs varat veikt vienreizēju ie-
maksu, kas kļūs par jūsu pensijas kapitāla pama-
tu. Tāds variants ir rekomendējams gadījumā, ja 
jūsu rīcība ir daudz brīvu līdzekļu – pēc mantoju-
ma saņemšanas, nekustamā īpašuma pārdošanas 
vai cita kapitāla iegūšanas veida.  
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Austrijas valsts 
garantē peļņu 1,5% 
apmērā,  
savukārt Grawe – 
papildu peļņu.
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