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Peļņa, drošība un iespējas
Uzkrājumu veidošanu var sākt jebkurā vecumā, tomēr vēlams 

par to domāt laicikus, kad pensijas vecums vēl liekas ļoti tāls un 
neaizsniedzams. Piemēram, 30 gadu vecumā, noslēdzot uzkrājo-
šās dzīvības apdrošināšanas līgumu uz 20 gadiem un katru gadu 
iemaksājot 1000 eiro, līguma beigās jūs saņemsiet 28 000 eiro − 
iemaksāto summu 20 000 eiro plus papildu peļņu 8000 eiro apjo-
mā. Nenoliedzami pozitīvs faktors uzkrājumu veikšanai dzīvības 
apdrošināšanā ir šim uzkrājumu veidam labvēlīgā Latvijas no-
dokļu likumdošana − no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek at-
brīvotas iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā, ja tās nepārsniedz 
10% no personas bruto ienākumiem un līguma termiņš ir 5 vai 
vairāk gadi. Tādējādi papildus katru gadu no saviem veiktajiem 
uzkrājumiem, kuru apjoms nepārsniedz 10% no jūsu kopējiem 
ienākumiem, varat gūt 25% lielu peļņu!

Izvēloties uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, vienlaicīgi ar 
uzkrājumu veidošanu jūs apdrošināt arī savu dzīvību, kas jūsu 
tuviniekiem garantēs finansiālu atbalstu priekšlaicīgas nāves 
gadījumā pirms līguma termiņa beigām − tuvinieki saņems ne 
tikai līdz tam brīdim iemaksātās prēmijas un peļņu, bet gan po-
lisē noteikto apdrošinājuma summu pilnā apmērā. Papildus var 
apdrošināties arī pret negadījuma izraisītu darba nespēju vai 
nāvi nelaimes gadījuma rezultātā − maksājot papildus prēmiju, 
apdrošinājuma summa, iestājoties nelaimes gadījumam, palieli-
nāsies divas reizes. 

Turklāt uzkrājošā dzīvības apdrošināšana nebeidzas tikai ar fi-
nansiālās neatkarības un sociālās aizsardzības nodrošināšanu − 
tā var sniegt arī citas iespējas, piemēram, kredīta saņemšanu pret 
apdrošināšanas polisi. 

Pārbaudītas vērtības un kvalitāte
Šodien viss iepriekšminētais ir realitāte, ko piedāvā SIA Euroli-

fe Latvia − vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Centrālajā un 
Austrumeiropā OC Occident Holding AG meitas uzņēmums Lat-
vijā − sadarbībā ar Austrijas koncernu Grazer Wechselseitige Ver-
sicherung AG (GRAWE). GRAWE ir viena no lielākajām Austri-
jas apdrošināšanas kompānijām, kas veiksmīgi darbojas jau kopš 
1828. gada un šajā laikā ir uzkrājusi lielu pieredzi gan Austrijas, 
gan starptautiskajos tirgos. GRAWE sekmīgā darbība vairāk nekā 
177 gadus, liels kompānijas pašu kapitāls, būtiska peļņa, kā arī 
atpazīstamība daudzās valstīs norāda uz kompānijas drošumu 
un stabilitāti, kas ir nozīmīgs faktors uzkrājumu veidošanai, jo 
cilvēkiem jābūt drošiem par savu uzkrājumu saglabāšanu un pa-
pildu peļņas gūšanu, uzsver Eurolife Latvia valdes locekle Nelli 
Koroļenko.

N.Koroļenko stāsta, ka Eurolife Latvia Austrijas pieredzi uz-
krājumu veidošanā un vairošanā, kā arī stabilas starptautiskas 

kompānijas priekšrocības piedāvā ar GRAWE Excellent prog-
rammu, turklāt jāteic, ka GRAWE apdrošināšanas polisi aizsargā 
Austrijas likumdošana. GRAWE Excellent programma ļauj izvē-
lēties klientam piemērotāko apdrošināšanas prēmijas lielumu, 
kapitāla uzkrājumu termiņu un daudz citu iespēju. Uzkrājošās 
apdrošināšanas līguma termiņa darbības laiks var būt no 10 līdz 
55 gadiem, apdrošināšana iespējama jau no 15 gadu vecuma, sa-
vukārt maksimālais vecums apdrošināšanas līguma noslēgšanai 
ir 60 gadu. GRAWE Excellent programmā iespējams izvēlēties arī 
maksājamās prēmijas lielumu atkarībā no katra cilvēka finansiā-
lajām vēlmēm un iespējām, savukārt minimālais gada prēmijas 
apjoms ir 300 eiro (aptuveni 210 latu) − summa, kuru gada laikā 
varētu atļauties atlicināt liela daļa Latvijas iedzīvotāju.

Eurolife Latvia piedāvā vairākas apdrošināšanas programmu 
paketes, no kurām iespējams izvēlēties sev piemērotāko. Turklāt 
uzkrājošās apdrošināšanas pakalpojumi pieejami gan privāta-
jiem klientiem, gan arī uzņēmumiem. N.Koroļenko norāda, ka 
finanšu jautājumos liela nozīme ir arī pilnvērtīgai un kvalitatīvai 
konsultācijai. Eurolife Latvia ne tikai nodrošina konsultācijas un 
sniedz izdevīgus finanšu risinājumus, bet arī piedāvā unikālu ie-
spēju izpausties biznesā, pašam veidojot savu nākotni kā finanšu 
konsultantam.

Arvien aktuālāks kļūst jautājums par to, kāds būs mūsu ienākumu līmenis rīt, pēc gadiem desmit vai vecumdienās. 
Ikviens vēlas lielākus ienākumus, sociālo aizsardzību sev un ģimenes locekļiem, kā arī nodrošinātas vecumdienas. Var 
jau paļauties uz valsts pensiju vai pabalstiem, tomēr daudz labāk un prātīgāk ir pašiem nodrošināt savu un tuvinieku 
finansiālo stabilitāti vecumdienās. Viens no veiksmīgiem risinājumiem finansiālās stabilitātes nodrošināšanai ir brīvo 
līdzekļu ieguldīšana uzkrājošajā apdrošināšanā, jo tad veiktie naudas uzkrājumi ne tikai dod papildu peļņu, bet arī 
sniedz noteiktu finanšu atbalstu negaidītu dzīves pavērsienu gadījumā.
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komercziņas

Sāc uzkrāt − 
iegūsi stabilitāti un sirdsmieru

Eurolife Latvia realizācijas vadītājs Ēriks Tirums, Silga Mez-
ite, pārdošanas vadītājs Ilgvars Dūmkalns, Ilze Seisuma un 
valdes locekle Nelli Korolenko


