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1. ĮVADAS
1.1. Tyrimo tikslas
Šio tyrimo tikslas – įvertinti, ar gyvyb÷s draudimo įmon÷s, prieš sudarydamos gyvyb÷s draudimo sutartį, laikosi
teis÷s aktų reikalavimų surinkti būtiną informaciją apie klientą, nustatyti jo poreikius ir atskleisti klientui esminę
informaciją apie draudimo sutarties sąlygas.
1.2. Tyrimo objektas ir apimtis
Tyrimo metu buvo vertinamos 10 gyvyb÷s draudimo paslaugas teikiančios Lietuvos Respublikoje registruotos
draudimo įmon÷s ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių filialai Lietuvos Respublikoje (t.y.
visos Lietuvoje veikiančios įmon÷s). Tyrimui atlikti pasitelkta 15 Tarptautin÷s verslo mokyklos studentų, kurie
apsilank÷ 50 informacijos rinkimo vietų. Tyrimas atliktas visos šalies mastu. Apie 1/3 atvejų tyrimo objektą
sudar÷ kaupiamojo gyvyb÷s draudimo paslaugos, 2/3 – investicinio draudimo. Pažym÷tina, kad respondentų ir
aplankytų vietų skaičius nebuvo pakankamai didelis, kad būtų statistiškai reikšmingas, tačiau jų pakako
bendroms išvadoms apie pardavimo procesą padaryti.
1.3. Tyrimo scenarijus
Tyrimo metu informaciją rinko 2 tipų klientai:
1) pageidaujantys sudaryti kaupiamojo gyvyb÷s draudimo sutartį su minimalia rizika (pvz.: sukaupti ne
mažesnę kaip 20.000 Lt sumą per 10 metų ir tur÷ti gyvyb÷s draudimo apsaugą);
2) pageidaujantys sudaryti investicinio gyvyb÷s draudimo sutartį (pvz.: mok÷ti po 50–100 Lt kas m÷nesį
arba sumok÷ti vienkartinę 10.000 Lt sumą ir tur÷ti gyvyb÷s draudimo apsaugą);
Respondentams buvo rekomenduota kreiptis į draudimo įmonę, kurios klientais jie n÷ra. Taip pat jų buvo
paprašyta nedemonstruoti savo žinių apie gyvyb÷s draudimo paslaugas ir draudimo įmon÷s pareigą atskleisti
tam tikro pobūdžio informaciją, pokalbio iniciatyvos teisę perleidžiant draudimo įmonių atstovams.
1.4. Tyrimo ribotumas
Respondentams buvo pavesta organizuoti tik vieną susitikimą su įmon÷s atstovais, tod÷l visa tyrimo medžiaga
bei išvados pagrįstos vieno pradinio susitikimo metu surinktais duomenimis. Kai kuriais atvejais draudimo
įmonių atstovai siūl÷ organizuoti kitą susitikimą, kurio metu, tik÷tina, būtų atskleista daugiau informacijos ir
tyrimo rezultatai būtų geresni.
2. TEISINIS PAGRINDAS
2.1. Klientų poreikių įvertinimas
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2010 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. N-196 patvirtinti
Privalomi nurodymai d÷l asmenų, ketinančių sudaryti gyvyb÷s draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo
produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvyb÷s draudimo sutarties sąlygas nustato, kad prieš
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sudarant gyvyb÷s draudimo sutartį draudimo įmon÷ arba nepriklausomas draudimo tarpininkas privalo
nustatyti kliento poreikius, remdamiesi kliento pateikta informacija. Rinktina informacija tur÷tų apimti:
•

asmenines kliento aplinkybes (amžių, šeiminę pad÷tį, vaikų skaičių ir pan.)

•

kliento siekiamus sutarties sudarymo tikslus;

•

kliento finansinę būklę bei pinigų sumą, per m÷nesį skirtiną draudimo įmokoms mok÷ti;

•

kliento investavimo rizikos tolerancijos lygį ir/ar poreikį garantijoms;

•

kliento žinias ir patirtį investavimo srityje ir kitą svarbią informaciją.

Jeigu siūloma sudaryti gyvyb÷s draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutartį, draudimo įmon÷ ar
nepriklausomas draudimo tarpininkas, įvertinę surinktą informaciją apie klientą, privalo tur÷ti pagrindą manyti,
jog konkreti sutartis atitinka kliento siekiamus sutarties sudarymo tikslus bei klientas pakankamai supranta
riziką, būdingą investicinio gyvyb÷s draudimo sutarčiai.
2.2. Informacijos atskleidimas
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.993 straipsnio 8 dalis bei Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo
113 straipsnio 1 dalis įpareigoja draudikus ar jo įgaliotus atstovus prieš sudarant gyvyb÷s draudimo sutartį
raštu pateikti draud÷jui informaciją apie:
•

Draudimo įmon÷s rekvizitus;

•

Ginčų sprendimo tvarką;

•

Galimą draudimo įmon÷s elgesį draud÷jui pažeidus sutartį;

•

Draudimo rizikos padid÷jimo atvejus;

•

Alternatyvius draudimo įmokų, išmokų bei sumų derinimo variantus;

•

Galimus draudimo sutarties terminus;

•

Draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus, draud÷jo teisę nutraukti sutartį lengvatin÷mis sąlygomis;

•

Draudimo įmokų mok÷jimo būdus, mok÷jimo tvarką ir trukmę;

•

Draudimo išmokų dydžio nustatymo ir draudimo išmokos mok÷jimo tvarką ir būdus;

•

Kaupiamojo gyvyb÷s draudimo atveju – palūkanų normos dydį, draud÷jams tenkančios draudimo įmon÷s pelno dalies
apskaičiavimo principus ir pelno dalies paskirstymo būdus, išperkamosios sumos nustatymo tvarką ir apytikrius
išperkamosios sumos dydžius;

•

Investicinio gyvyb÷s draudimo atveju – objektus, į kuriuos gali būti investuojama, jų pobūdį, pajamas iš investicijų per
pastaruosius 3 metus;

•

Esminę informaciją apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką;

•

Draudimo sutarčiai taikomą teisę.

2.3. Informacijos atskleidimo reikalavimai
Reikalaujama, kad informacijos atskleidimas atitiktų šiuos reikalavimus:
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•

ji turi būti atskleista laiku;

•

atskleidimas turi būti tinkamas ir išsamus;

•

rekomenduotina naudoti paprastus pavyzdžius, grafikus, diagramas ir pan.

Nuostata d÷l informacijos atskleidimo laiku reiškia, kad draud÷jui turi būti suteikiama pakankamai laiko
susipažinti su produkto ypatyb÷mis, sutarties sąlygomis. Pageidautina, kad jau pirmo susitikimo metu butų
įvykdyti reikalavimai d÷l informacijos surinkimo ir atskleidimo. Tokiu būdu sudaromos sąlygos draud÷jui priimti
apgalvotą sprendimą, suvokti iš sutarties kylančias rizikas ir galimas pasekmes.
Tinkamas ir išsamus atskleidimas reiškia, kad klientui turi būti atskleista visa svarbi informacija, vengiant
klaidingos informacijos panaudojimo. Draudikas taip pat netur÷tų sumenkinti ar apskritai vengti pasakyti apie
riziką, negali būti apsiribojama vien teigiamos informacijos pateikimu.
3. INFORMACIJOS APIE KLIENTĄ RINKIMAS
Apibendrinant informaciją, surinktą iš vertintų įmonių, konstatuotina, kad dalis įmonių informacijos apie
draud÷ją surinkimo reikalavimą vykdo tik iš dalies: išsiaiškinę asmenines kliento aplinkybes, jo finansinę būklę
bei sutarties sudarymo tikslus, agentai dažnai vengia nustatyti kliento žinias investavimo srityje bei rizikos
tolerancijos lygį.
Kliento rizikos tolerancijos lygio ir kliento žinių ir patirties nustatymas yra svarbus klientui siūlant investicinio
gyvyb÷s draudimo sutartį, tod÷l pirmo paveikslo antroje dalyje pateikiami tik investicinio gyvyb÷s draudimo
rezultatai šių klausimų atžvilgiu. Nustatyta, kad beveik pus÷je informacijos rinkimo vietų nebuvo įvertintos
kliento žinios, patirtis ir rizikos tolerancijos lygis.
1 pav. Ar draudimo įmon÷ surinko šią informaciją?
Procentai
120

Kaupiamasis + investicinis draudimas
100

12

18

Investicinis draudimas

16

80

47

44

53

56

Rizikos tolerancijos
lygis

Kliento žinios ir
patirtis

60
40

88

82

84

20
0
Asmeninės kliento Sutarties sudarymo Kliento finansinė
aplinkybės
tikslai
būklė
Taip Ne
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Potencialių pirk÷jų atsiliepimų pavyzdžiai:
„Konsultant÷ nesidom÷jo amžiumi ir šeimynine pad÷timi, o paprašius pateikti sutarties pasiūlymą pareišk÷, kad jei neketinate
sudaryti sutarties apsilankymo dieną, pasiūlymas nebus pateiktas. Beveik visa informacija buvo teikiama žodžiu, mažai rod÷
spausdintos medžiagos ar informacijos kompiuteryje.“
„Gauta kliento poreikių anketa, pildyti nereikalavo, bet paaiškino klausimus, dav÷ patarimų. Pateik÷ nuorodą į internetinį tinklalapį,
nurod÷ kaip apskaičiuoti įmokų dydį ir kt.“
„Konsultantas puikiai atliko savo darbą, suteik÷ visą reikalingą informaciją. Kalb÷jo labai suprantamai, dav÷ patarimų, bendravo
pagarbiai ir maloniai.“

4. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS
Atsižvelgdamas į šiuo metu rinkoje egzistuojančią gyvyb÷s draudimo paslaugų įvairovę ir draudimo taisyklių
nuostatų gausą, įstatymų leid÷jas įpareigojo draudikus ne tik įteikti klientui draudimo taisyklių kopiją, bet dar
prieš sudarant sutartį pateikti jam esminę informaciją apie draudimo sutarties sąlygas. Jeigu informacija, kurią
privaloma pateikti klientui prieš sudarant sutartį, pateikiama klientui laiku, išsamiai ir suprantama forma,
klientas turi galimybę iš visų pasiūlymų išsirinkti geriausiai jo interesus ir galimybes atitinkantį draudimo
produktą.
Pažym÷tina, kad nepaisant to, jog draudimo įmon÷ms paliekama laisv÷ pačioms spręsti, kaip įgyvendinti teis÷s
aktuose nustatytus informacijos atskleidimo reikalavimus, gerąja praktika laikytinas informacijos suvestin÷s,
kurioje glaustai pateikiama svarbiausia informacija apie sutarties sąlygas, pateikimas klientui.
Toliau pateikiami tyrimo rezultatai, sugrupuoti pagal informacijos pobūdį.
4.1. Bendro pobūdžio informacijos atskleidimas
Tyrimo rezultatai atskleid÷, kad mažiausiai d÷mesio draudimo įmonių konsultantai skyr÷ informacijos apie
galimą draudiko elgesį draud÷jui pažeidus draudimo sutartį ir ginčų sprendimo tvarką1 atskleidimui. Net 31
atveju (apie 60 proc. visų atvejų) potencialūs klientai pažym÷jo, kad jie nebuvo informuoti apie draudiko elgesį
draud÷jui pažeidus sutartį ir 24 atvejais – kad jiems nebuvo atskleista ginčų sprendimo tvarka. D÷l tokios
pad÷ties gali pablog÷ti tolesni draudiko ir draud÷jo santykiai, o kartu ir draudiko reputacija.
30 proc. informacijos rinkimo vietų potencialūs klientai nebuvo informuoti apie draudimo rizikos padid÷jimo
atvejus ir draudimo sutarčiai taikomą apmokestinimo tvarką.

Draudikų praktika atskleidžiant ginčų sprendimo tvarką yra skirtinga: kai kurie apsiriboja abstrakčiu teiginiu, kad ginčai sprendžiami
teis÷s aktų nustatyta tvarka, kiti išsamiai aprašo ginčų sprendimo procedūras. Gerąja praktika laikytinas draud÷jų informavimas apie
jų teisę draudiko veiksmus ar neveikimą raštu skųsti pačiai draudimo įmonei, priežiūros institucijai ar teismui.
1
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2 pav. Ar draudimo įmon÷ atskleid÷ jums bendro pobūdžio informaciją apie sutartį?
Procentai
120
100
80
60
40
20
0

4
26
6

30

68

70

Draudimo įmonės
rekvizitai

Draudimo rizikos
padidėjimo atvejai

62

48

38

48

Draudiko elgesys
draudėjui pažeidus
sutartį

Ginčų sprendimo
tvarka

Taip

Ne

2
30

68

Taikoma
apmokestinimo
tvarka

Neatsakė

4.2. Techninio pobūdžio2 informacijos atskleidimas
Apklausos anketų duomenimis, draudimo įmonių konsultantai dauguma atvejų atskleid÷ klientams pagrindines
draudimo sutarties sąlygas: sutarties terminus, draudimo sumų, įmokų ir išmokų dydžius, jų mok÷jimo tvarką.
Ši informacija laikytina esmine, be kurios neįsivaizduojamas draudimo produkto pristatymas, jo privalumų ir
ypatumų pabr÷žimas.
3 pav. Ar draudimo įmon÷ suteik÷ techninio pobūdžio informaciją?
Procentai
120
100

14

4
8

4
18

22

86

88

78

78

80
60
40
20
0
Galimos sutarties sąlygos Galimi sutarties terminai
dėl draudimo sumų ir
išmokų, joms taikomi
įmokų dydžiai
Taip

Ne

Įmokų mokėjimo būdai, Išmokų dydžio nustatymo,
tvarka ir trukmė
mokėjimo tvarka ir būdai

Neatsakė

4.3. Informacijos apie draudimo sutarties nutraukimą atskleidimas
Draudimo įstatyme nustatytas įpareigojimas draudimo įmonei pranešti draud÷jui apie draudimo sutarties
nutraukimo sąlygas ir būdus, įskaitant draud÷jo teisę nutraukti draudimo sutartį lengvatin÷mis sąlygomis. Iš
anketų rezultatų matyti, kad įmonių atstovai yra linkę atskleisti draud÷jams sutarties nutraukimo sąlygas ir
būdus, o apie galimybę nutraukti sutartį lengvatin÷mis sąlygomis dažniausiai nutyli.
2

Šiame tyrime techninio pobūdžio informacija laikoma informacija apie draudimo sumas, sutarties terminus, įmokas ir išmokas.
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4 pav. Ar draudimo įmon÷ atskleid÷ informaciją apie sutarties nutraukimo teisę, sąlygas ir būdą?
Procentai
120
100
80

2

6

22
62

60
40

76

20

32

0
Sutarties nutraukimo sąlygos ir būdai
Taip

Draudėjo teisė nutraukti sutartį lengvatinėmis
sąlygomis (išsiskiriančiu šriftu)
Ne

Neatsakė

Draudimo įstatyme numatyta galimyb÷ draud÷jui vienašališkai nutraukti gyvyb÷s draudimo sutartį, kurios
terminas yra ne trumpesnis kaip 6 m÷nesiai, apie tai raštu pranešus draudikui per 30 dienų nuo to momento,
kai draud÷jui buvo pranešta apie sudarytą sutartį (tokiu atveju draud÷jui grąžinama jo sumok÷ta draudimo
įmoka). Tik apie 30 proc. visų atvejų potencialūs klientai suprato turintys teisę tai padaryti.
4.4. Papildomos informacijos investicinio gyvyb÷s draudimo atveju atskleidimas
Investiciniam gyvyb÷s draudimui, skirtingai nei kaupiamojo gyvyb÷s draudimo atveju, būdinga tam tikra
specifika – investicijų vert÷ yra labai jautri bet kokiems pasaulio įvykiams, jos pokyčiai, ypač trumpuoju
laikotarpiu, yra nenusp÷jami ir jų amplitud÷ gali būti labai didel÷, o draud÷jas gali prarasti dalį kaupimui skirtų
pinigų. Tod÷l šios informacijos atskleidimas ir pabr÷žimas laikytinas ypač svarbiu.
Tyrimo metu nustatyta, kad draudimo įmonių atstovai, aiškindami produktų ypatumus, aktyviai naudojasi
vizualin÷mis priemon÷mis – grafikais, diagramomis, lentel÷mis. Išanalizavus draudimo įmonių respondentams
pateiktą papildomą medžiagą, nustatyta, kad skaičiuokl÷se paprastai yra pažymima, kad skaičiavimai yra tik
prognoz÷s.
Dauguma potencialių klientų, kuriems buvo pristatytas draudimo įmonių produktas, iš pristatymo susidar÷
įspūdį, kad pateikti skaičiavimai ir prognoz÷s yra teoriniai – tik šeši respondentai į anketos klausimą, ar
draudimo įmon÷ pabr÷ž÷, kad pateiktos prognoz÷s nebūtinai atitiks tikrovę, o investicijų vert÷ gali ir kilti, ir
kristi, atsak÷ neigiamai.
10 atvejų iš 34 (t.y. apie 30 proc. visų atvejų) potencialūs klientai pažym÷jo, kad jiems nebuvo atskleisti
objektai, į kuriuos gali būti investuojama, jų pobūdis, pajamos iš investicijų per pastaruosius trejus metus, taip
pat jie nebuvo įsp÷ti apie tai, kad investicijų pajamingumas n÷ra garantuotas, o galimi nuostoliai tenka klientui.
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5 pav. Ar pristatydamas investicinio gyvyb÷s draudimo produktą konsultantas atskleid÷ šią informaciją?
Procentai
120
100
80
60

18

24
29

82

40
20

29

71

47

0
Objektus, į kuriuos gali būti
Pabrėžiama, kad pateiktos prognozės Įspėjimas, kad galimi nuostoliai tenka
investuojama, pajamas iš investicijų nebūtinai atitiks tikrovę, investicijų
klientui
per pastaruosius 3 metus
vertė gali kisti

Taip

Ne

Neatsakė

5. APIBENDRINIMAS
 Draudimo įmonių konsultantai ne visais atvejais vykdo reikalavimus surinkti būtiną informaciją iš
draud÷jų. Kai kuriais atvejais apsiribojama duomenų, reikalingų draudimo įmokoms ir išmokoms
apskaičiuoti, surinkimu, nesigilinant į kliento sukauptą patirtį ar jo specifinius poreikius. Įmon÷s, net ir
turinčios specialius įrankius šiam tikslui (klientų poreikių anketas), ne visada jais naudojasi.
 Draudimo įmonių konsultantai mažiausiai d÷mesio skiria informacijos apie galimą draudiko elgesį
draud÷jui pažeidus sutartį, ginčų sprendimo tvarką ir sutarties nutraukimo lengvatin÷mis sąlygomis
teisę atskleidimui.
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