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I. Įvadas
Tyrimo tikslas – įvertinti investicinio gyvybės draudimo paslaugas teikiančių įmonių vidaus tvarką ir
procedūras, kuriomis vadovaujantis parenkamas klientui tinkamas investicinio gyvybės draudimo
sutarties variantas; nustatyti galimus teisės aktų ar vidaus tvarkos nesilaikymo atvejus; pateikti
draudimo įmonėms rekomendacijas, kaip tobulinti vidaus procedūras, padedančias tinkamai įvertinti
kliento sutarties sudarymo tikslus.
Tyrimo objektas – kliento investavimo tikslų nustatymo ir investavimo produktų (krypčių) pasiūlymas
klientui. Tyrimo metu neanalizuotas kliento poreikio draudimui (mirties, nelaimingų atsitikimų ir kt.
rizikos) nustatymas.
Tyrimo apimtis. Tyrimui buvo atrinktos reikšmingą investicinio gyvybės draudimo rinkos dalį
užimančios gyvybės draudimo įmonės. Priežiūros tarnybai įmonės turėjo pateikti 2012–2013 m.
vasario mėn. sudarytų investicinio gyvybės draudimo sutarčių duomenų bazes. Iš jų atsitiktinės
atrankos būdu buvo atrinktos 134 draudimo sutarčių bylos.

II. Teisės aktų reikalavimai
Pirmasis žingsnis (poreikio nustatymas)
Investicinio gyvybės draudimo sutartį paprastai sudaro du elementai – gyvybės draudimas (nepalankių
gyvenimo aplinkybių, susijusių su konkrečiu asmeniu, rizikos perdavimas) ir investavimas (dalies
įmokos skyrimas įvairiems investavimo produktams). Draudimo įmonė, apklausdama klientą, turi
įvertinti siūlomo produkto tinkamumą abiem šioms sudedamosioms dalims – tiek jo poreikį draudimui,
tiek jam priimtiną investavimo variantą.
2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nutarimas „Dėl
privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikio nustatymo,
siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas“
(toliau – Nutarimas).
Nutarimo 6 punkte nustatyta, kad, prieš sudarant gyvybės draudimo sutartį, draudimo įmonė privalo
nustatyti kliento poreikius, remdamasi kliento pateikta informacija.
Taigi, teisės aktai įpareigoja draudimo įmonę visų pirma įvertinti kliento poreikius. Šiuo tikslu draudimo
įmonė privalo iš kliento surinkti informaciją, kuri leistų padaryti pagrįstas išvadas dėl kliento poreikio
draudimui ir kaupimui. Surinktos informacijos pagrindu draudimo įmonė išrenka draudimo produkto
rūšį (paprastą rizikų draudimą, rizikų draudimą su lėšų kaupimu, lėšų investavimą su minimalia
draudimo apsauga ir pan.), kuri geriausiai atitinka kliento interesus.
Antrasis žingsnis (pasiūlymo pateikimas)
Anksčiau minėto Nutarimo 9 punkte nustatyta, kad draudimo įmonė, įvertinusi surinktą informaciją apie
klientą, pateikia jam pasiūlymą (žodžiu arba raštu) dėl nustatytus poreikius atitinkančio gyvybės
draudimo sutarties varianto. Vadovaujantis Nutarimo 10 punktu, jei siūloma sudaryti gyvybės
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draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutartį, draudimo įmonė, įvertinusi surinktą informaciją
apie klientą, privalo turėti pagrindą manyti, kad konkreti sutartis atitinka kliento siekiamus draudimo
sutarties sudarymo tikslus ir kad klientas pakankamai supranta riziką, būdingą investicinio gyvybės
draudimo sutarčiai.
Kiekvienai draudimo įmonių siūlomai investavimo krypčiai būdinga savita struktūra ir tik jai būdinga
rizika. Draudimo įmonės paprastai naudoja rizikos žemėlapį, kuriame pažymi apytikslį kiekvienos
investavimo krypties rizikos lygį. Neprofesionaliam investuotojui būtų sudėtinga pačiam įvertinti, kokia
yra vienos ar kitos krypties rizika, todėl draudimo įmonė turėtų įsitikinti, kad klientui siūloma sutartis
tinkamai atspindi jo lūkesčius ir jam priimtiną rizikos lygį.

III. Kliento tikslų nustatymo procesas
Draudimo įmonė turi taikyti tokį sutarčių sudarymo procesą, kuris užtikrintų kliento intereso sudaryti
jam tinkamą sutartį apsaugą. Šis etapas apima keletą procesų: optimalios anketos, su kurios pagalba
surenkama informacija apie asmenines kliento aplinkybes, jo finansinę būklę, nustatomas kliento žinių
ir priimtinos rizikos lygis, sukūrimą; anketos rezultatų teisingą įvertinimą; tinkamos kliento rizikos
kategorijos priskyrimą; draudimo įmonės pasiūlymo formavimą; kliento pasirinkimo įtvirtinimą. Be to,
šių procesų sklandus funkcionavimas negalimas be tinkamo konsultantų mokymo.

III.1. Klausimynas
Informacijos iš kliento rinkimas nėra savitikslis dalykas, tai yra priemonė pažinti klientą ir pasiūlyti jam
geriausiai jo lūkesčius ir priimtiną rizikos lygį atitinkantį sutarties variantą. Todėl poreikių vertinimo
anketa (klausimynas) turi būti parengta taip, kad iš pateiktų klausimų ir galimų atsakymų variantų būtų
galima tiksliai nustatyti kliento poreikį, t. y. jam tinkamą pagal suteikiamą draudimo apsaugą ir
prisiimamą investavimo riziką produktą, ir sutarties sudarymo tikslus.
Pagrindiniai klausimyno reikalavimai:
1. Klausimų skaičius turi būti pakankamas (optimalus)
Šis reikalavimas reiškia, kad, renkant informaciją apie kliento žinias, patirtį, jam priimtiną investavimo
rizikos lygį, klientui būtų pasiūlyta atsakyti į tokį klausimų skaičių, kuris leistų eliminuoti iš įmonės
siūlomų variantų klientui netinkamus sprendimus ir pasiūlyti jo lūkesčius geriausiai atitinkančias
investicijas. Klausimynas turi būti sudarytas iš klientui aktualiausių klausimų – tikėtina grąža, nuostolių
tikimybė, nuostolių dydis, geriausias atitinkamų investicijų laiko horizontas.
Kuo mažesnis klausimų skaičius įtrauktas į klausimyną, tuo yra didesnė tikimybė klientą priskirti prie
netinkamos rizikos kategorijos. Kiekvieno klausimo reikšmė bendram vertinimui atvirkščiai proporcinga
klausimų skaičiui. Kita vertus, klausimų neturėtų būti per daug – klausimynas neturi atgrasyti kliento
nuo jo pildymo ir užkrauti pernelyg didelės jo administravimo naštos įmonei.
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Netinkamos praktikos pavyzdys: draudimo įmonė kliento rizikos investavimo lygiui nustatyti į
klausimyną įtraukia tris klausimus: apie jo patirtį, terminą, kuriam klientas pasirengęs investuoti, ir
kokia jam priimtina investicijų vertės svyravimų amplitudė. Pasirinkęs atsakymus, kad jis yra patyręs
investuotojas, lėšas investuoja ilgam terminui, tačiau save priskiria prie žemo rizikos lygio, klientas
pagal įmonės metodiką priskiriamas aukščiausiai rizikos kategorijai ir jam pasiūloma investuoti į
krepšelį, kuris sudarytas iš didelės ir vidutinės rizikos investicinių krypčių. Taigi, šiuo atveju atsakymai į
klausimus apie patirtį ir investavimo terminą „užgožė“ atsakymą į klausimą apie jam priimtiną
svyravimų riziką ir nulėmė galutinį vertinimą. Tačiau faktas, jog klientas turi investavimo patirties ir
pasirengęs investuoti ilgam, nereiškia, kad jam yra tinkamos didelės rizikos investicijos.
Geros praktikos pavyzdys: draudimo įmonė, rinkdama informaciją apie klientui priimtiną rizikos lygį, į
klausimyną įtraukia dešimt klausimų kliento rizikos kategorijai nustatyti. Net trijuose skirtingai
suformuluotuose klausimuose yra aprašyti galimi investicijų vertės kitimo scenarijai ir kliento
klausiama, koks variantas jam būtų priimtiniausias. Taip klientui įvairiais būdais (tikėtiną grąžą
parodant grafike, skaičiais ir aprašant žodžiu) yra parodoma galima jo turimų investicijų vertė geriausiu
ir blogiausiu ekonomikos laikotarpiu.
2. Galimų atsakymų aibė turi būti išsami
Pateikdama kiekybinius arba kokybiškai išreikštus kiekybinius investicijų vertės svyravimo variantus,
draudimo įmonė neturėtų siaurinti jų intervalo iki įmonės siūlomų investicinių krypčių charakteristikų.
Turi būti objektyviai nustatomas kliento poreikis, net jei įmonės siūlomi produktai neapima tam tikros
rizikos lygio asmenų. Kitais žodžiais tariant, kliento poreikių nustatymo anketa neturi būti vienpusiškai
„priderinta“ prie įmonės siūlomų produktų, tačiau turi būti priemonė, padedanti nustatyti tikrus kliento
tikslus ir lūkesčius.
Netinkamos praktikos pavyzdys: draudimo įmonė anketoje, skirtoje klientų poreikiams nustatyti, įrašo
klausimą apie investicijų svyravimo ribų priimtinumą. Galimi atsakymų variantai parengti investiciniam
draudimui, t. y. klientas neturi galimybės pasirinkti atsakymo, kad jam visiškai nepriimtina investavimo
rizika. Mažiausia galimo nuostolio riba – minus 10 proc. investicijų vertės svyravimas.
Taigi klausimynas turi būti parengtas taip, kad įmonė galėtų padaryti išvadą, ar apskritai jos siūlomi
produktai yra tinkami klientui, pavyzdžiui, ar klientui labiau tinka kaupiamasis draudimas su garantuota
palūkanų norma, ar investicinis draudimas, kai investicijų svyravimo riziką prisiima draudėjas. Jeigu
anketos rezultatai atskleidė, kad kliento investavimo rizikos tolerancijos lygis yra žemesnis ir neatitinka
įmonės siūlomų investavimo produktų, įmonės atstovo pasiūlymo skiltyje turi būti pažymėta, kad
įmonė negali suformuoti klientui priimtino investavimo rizikos lygio atitinkančio pasiūlymo. Tokiu atveju
klientas turėtų du galimus pasirinkimus: pasirinkti draudimo produktą ir jo investavimo kryptis savo
nuožiūra (pažymėjęs, kad supranta prisiimamos rizikos pobūdį), arba pasirinkti kitą draudimo įmonę,
kuri galės pasiūlyti jam priimtiną rizikos lygį atitinkantį produktą.
Geros praktikos pavyzdys: draudimo įmonės programa, naudojama surinktiems iš klientų duomenims
apdoroti ir pasiūlymui suformuoti, klientą priskyrus tam tikrai rizikos kategorijai, kuriai atitinkamas
produktas yra netinkamas, išmeta pranešimą, kad pasirinktas produktas netenkina kliento poreikių ir
siūloma kreiptis dėl klientui tinkamesnio investicinio gyvybės draudimo sutarties varianto parinkimo.
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3.

Klausimų ir atsakymų formuluotės turi būti aiškios, nedviprasmiškos ir vienodai traktuotinos

Įvairaus žinių ir išprusimo lygio klientai turi sugebėti suprasti pateikiamų klausimų ir atsakymų esmę.
Klausimai ar atsakymai, kurie nėra aiškiai suformuluoti arba kuriems suprasti reikia specifinių
ekonominių ir matematinių žinių, netinka kliento rizikos lygiui nustatyti. Be to, kurdama klausimus,
draudimo įmonė turi įsitikinti, ar į vieną klausimą negalimi du skirtingi atsakymai.

III.2. Klausimyno rezultatų įvertinimas ir kliento priskyrimas rizikos lygiui
Tyrimui atrinktose įmonėse taikoma nuo trijų iki penkių klientų rizikos kategorijų skalė – nuo žemos iki
aukščiausios. Tinkamam kliento priskyrimui vienokiai ar kitokiai rizikos kategorijai turi įtakos įvairūs
veiksniai: ir pačios anketos kokybė, ir įmonės taikomų algoritmų, su kurių pagalba balai priskiriami
pasirinktiems atsakymams, logiškumas, ir darbuotojų klaidos.
Tyrimo metu išskirtos kliento rizikos kategorijos nustatymo proceso spragos:
1. Klausimyno užpildymas
Draudimo įmonės turi reikalauti, kad atsisakymo užpildyti klausimyną nepateikęs klientas atsakytų į
visus anketos klausimus. Kliento rizikos kategorijos nustatymas yra neprasmingas, kai tai daroma
naudojant informacijos fragmentus, o ne jos visumą. Sprendimo klientą priskirti vienokiai ar kitokiai
rizikos kategorijai priėmimas, neįvertinus visos informacijos, negali būti laikomas tinkamu ir turi būti
vertinamas kaip grubus pažeidimas. Todėl draudimo įmonė savo vidaus tvarkoje ir konsultantų
mokymo medžiagoje turi nustatyti reikalavimą konsultantams užtikrinti, kad klientas užpildytų visus
anketos laukelius, kurie bus naudojami kliento rizikos kategorijai nustatyti.
Draudimo įmonė turi užtikrinti, kad visus anketoje esančius taisymus (jei tokių yra) klientas turi
patvirtinti parašu. Tyrimo metu nustatyta, kad dažniausiai įmonės į sutarčių sudarymo tvarką įtraukia
nuostatą dėl būtinybės parašu patvirtinti taisymus.
2. Prieštaravimų sprendimas
Draudimo įmonės situacijas, kai klientas į du skirtingai suformuluotus, bet iš esmės identiškus
klausimus atsako nevienodai ar net skirtingai, sprendžia nevienodai: vienos prioritetą teikia
atsakymams, pagal kuriuos nustatoma mažesnė rizikos kategorija, kitos išsiaiškina prieštaravimų
priežastį, trečios vidaus tvarkoje neaptaria, kaip konsultantai ar sistema turėtų reaguoti į
prieštaravimus.
Gera praktika laikytina, kai draudimo įmonė stengiasi nustatyti prieštaringų kliento atsakymų priežastį,
užduodama pakartotinius ar patikslinančius klausimus, leidžiančius jam pataisyti savo atsakymo
variantą. Ir atvirkščiai, draudimo įmonės praktika, kai ji savo nuožiūra pasirenka vieną iš kliento
pateiktų vienas kitam prieštaraujančių atsakymų į panašius klausimus, laikytina netinkama. Klientas
dėl įvairių priežasčių (skubėjimo, suklydimo, neatidžiai perskaityto klausimo, neteisingo klausimo ar
atsakymų variantų supratimo) gali pateikti klaidingą atsakymą. Draudimo įmonei nemėginant
išsiaiškinti prieštaravimų priežasties, tikėtina, kad klientas bus priskirtas prie netinkamos rizikos
kategorijos.
Tinkamo prieštaravimų sprendimo būdo parinkimas yra ypač svarbus tuo atveju, kai įmonė į
klausimyną įtraukia mažai klausimų, o atsakymas į vieną klausimą keičia jo rizikos kategoriją.
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Netinkamos praktikos pavyzdys: draudimo įmonė tuo atveju, kai du atsakymai į panašius klausimus
yra skirtingi, prioritetą teikia tam atsakymui, kuris rodo mažesnę klientui priimtiną riziką. Nepaisant to,
kad įmonė renkasi konservatyvesnį vertinimą, pagal tinkamą kliento rizikos įvertinimo principą būtina
atsižvelgti į kliento tikslus bei lūkesčius ir griežčiau reaguoti į neatitikimų pašalinimą. Be to, toks
įmonės taikomas prieštaravimų tarp kliento atsakymų sprendimo būdas sudaro sąlygas tokio pat
požiūrio į riziką draudėjus priskirti prie skirtingų rizikos kategorijų: pavyzdžiui, klientas, kuris pažymėjo,
kad turi investavimo patirties, bet nėra pirkęs finansinių priemonių, įmonės traktuojamas kaip žemos
rizikos kategorijai priklausantis subjektas, o analogiškai atsakęs į kitus klausimus ir pažymėjęs, kad
neturi investavimo patirties ir nėra pirkęs finansinių priemonių, gali būti priskirtas prie vidutinės rizikos
kategorijos.
Geros praktikos pavyzdys: draudimo įmonė, nustačiusi atsakymų į klausimus neatitikimus, nurodo
konsultantams išsiaiškinti prieštaravimus ir paprašyti kliento dar kartą persvarstyti savo atsakymų
variantus.

3. Klientui priskirtos rizikos kategorijos atnaujinimas
Sudarydama naują draudimo sutartį su klientu, kuriam rizikos kategoriją jau buvo nustačiusi anksčiau,
draudimo įmonė turi įvertinti, ar tikslinga tai daryti iš naujo. Draudimo įmonė gali pasikliauti ankstesniu
kliento rizikos kategorijos nustatymu tada, kai anksčiau atliktą vertinimą sudaro aktuali informacija.
Šiuo atveju informacija laikoma aktualia, jei įmonė per laikotarpį nuo ankstesnio iki naujo vertinimo
nėra pakeitusi kliento poreikio vertinimo tvarkos (nepatobulino klausimyno, vertinimo proceso ir pan.) ir
tarp vertinimų praėjo nedaug laiko. Draudimo įmonė turėtų aiškiai aprašyti procedūras, kada
ankstesnis vertinimas laikomas priimtinu sudarant naują sutartį. Kiekvienu atveju rekomenduotina
gauti kliento patvirtinimą, kad jo požiūris į riziką per laikotarpį nuo vertinimo nepasikeitė.
Netinkamos praktikos pavyzdys: draudimo įmonė kai kuriais atvejais, siūlydama klientui investavimo
variantus, pasikliauna kelerių metų senumo kliento poreikio įvertinimo anketomis. Nė viename
sutarties priede nėra kliento patvirtinimo, kad jis sutinka su ankstesniu vertinimu.
Geros praktikos pavyzdys: draudimo įmonė sutarčių sudarymo tvarkoje aiškiai apibrėžia, kad gali būti
pasikliaunama ne vėlesnio nei 12 mėn. senumo poreikių anketos vertinimu.

III.3. Investavimo krypčių pasiūlymas
Kliento rizikos kategorijos nustatymas nėra savitikslis dalykas – tai bendro klientui tinkamiausio
pasiūlymo formavimo proceso dalis.
Nustatyta rizikos kategorija taikoma parenkant klientui tinkamiausias investavimo kryptis. Draudimo
įmonė, prieš sudarydama draudimo sutartį, turi įsitikinti, kad konkretus draudimo sutarties variantas
atitinka kliento tikslus. Tik draudimo įmonė geriausiai žino jos siūlomų investavimo krypčių struktūrą ir
joje slypinčią riziką, todėl tik ji gali pasakyti, ar jos atitinka kliento rizikos kategorija.
Draudimo įmonių vidaus tvarkų analizė atskleidė, kad draudimo įmonės taiko skirtingas praktikas
formuodamos klientui pasiūlymus dėl galimo investavimo krypčių krepšelio: vienos vidaus tvarkose
nurodo konkrečias krypčių proporcijas, tinkamas tam tikros rizikos kategorijos klientui, kitos didelę
sprendimo laisvę palieka konsultantams ir patiems klientams, nurodydamos tam tikrą investavimo
krypčių rizikingumo intervalą, iš kurio siūloma rinktis.
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Abu variantai turi privalumų: pirmu atveju klientai yra apsaugoti nuo savo ir konsultantų galimų klaidų,
o antru atveju skatinamas kliento savarankiškumas ir atsakingumas, suteikiant jam galimybę
išnagrinėti įmonės siūlomas investavimo kryptis. Tačiau tuo atveju, kai sutartis sudaroma jau per
pirmą susitikimą su draudimo įmonės atstovu, yra didelė tikimybė, kad patirties neturintis ir
investavimo subtilybių neišmanantis klientas gali pasirinkti jo tikslų ir rizikos kategorijos neatitinkantį
investavimo krypčių krepšelį. Kiekvienu atveju konsultantas turėtų neleisti klientui nukrypti nuo jam
priskirtos investavimo rizikos kategorijos ir įsiterpti, kai tų ribų nėra laikomasi.
Netinkamos praktikos pavyzdys. draudimo įmonės vidaus tvarkoje nėra nuostatų dėl investavimo
krypčių ir jų leistinų proporcijų parinkimo nustačius kliento rizikos kategoriją. Pateikiamas tik
investavimo krypčių rizikos lygių segmentavimas pagal kliento rizikos kategoriją, t. y. konsultantui
paliekama didelė laisvė pasirinkti vieną ar kitą investavimo kryptį ir jų santykį bendrame investicijų
krepšelyje, taip paliekant galimybę pasiūlyti klientui nesubalansuotą pagal jo poreikius investavimo
krypčių krepšelį. Pavyzdžiui, klientą priskyrus prie vidutinės rizikos kategorijos, vienu atveju jam gali
būti pasiūlytas krepšelis, susidedantis iš 100 proc. mažos rizikos investavimo krypčių, o kitu atveju –
100 proc. didesnės už vidutinę rizikos krypčių krepšelis.
Geros praktikos pavyzdys: draudimo įmonė draudimo sutarčių sudarymo tvarkoje numato minimalią ir
maksimalią tam tikros rizikos investavimo krypčių dalį bendrame investavimo krypčių portfelyje.
Konsultantas turi santykinę laisvę, kuria jis gali naudotis sudarydamas kliento investavimo krepšelį.
Tokiu atveju užtikrinama, kad klientui bus pasiūlytas jo rizikos kategoriją atitinkantis investavimo
variantas.

III.4. Pasiūlymo įtvirtinimas
Sutarčių dokumentuose turi matytis konsultanto pasiūlymas klientui dėl galimo investavimo sprendimo.
Praktika laikytina ydinga, kai iš draudimo sutarčių dokumentų neįmanoma nustatyti, koks buvo
konsultanto vaidmuo parenkant klientui investavimo kryptis, ir tik kliento parašytame prašyme bei
draudimo liudijime matyti galutinis sprendimas. Klientui tarsi perkeliama atsakomybė už padarytą
pasirinkimą ir sudaromas įspūdis, kad jis pats nusprendžia, kurios investavimo kryptys atitinka jam
priimtiną lygį.
Be to, kliento poreikio vertinimo ir sutarties sudarymo momentas gali nesutapti, t. y. klientas, gavęs
žodinį jo poreikius atitinkantį pasiūlymą, gali nuspręsti kurį laiką pagalvoti dėl sutarties sudarymo
tikslingumo. Tokiu atveju klientui gali kilti sunkumų atkuriant konsultanto pasiūlymą ir atsiranda rizika
klientui suklysti pasirenkant jo rizikos kategoriją atitinkančias kryptis.
Netinkamos praktikos pavyzdys: į kliento poreikio nustatymo anketas neįtraukti draudiko atstovo
pasiūlymai dėl investavimo krypčių. Atsižvelgiant į tai, nėra galimybės įsitikinti, ar įmonės darbuotojai
įsitikina, kad siūloma sudaryti sutartis atitinka kliento siekiamus draudimo sutarties sudarymo tikslus.
Geros praktikos pavyzdys: nustatęs kliento rizikos kategoriją, draudimo įmonės konsultantas raštu
pateikia klientui pasiūlymą, nurodydamas konkrečią investavimo kryptį (investavimo krypčių krepšelį).
Klientas turi galimybę pažymėti, kad sutinka arba nesutinka su konsultanto pasiūlymu, ir pasirinkti
investavimo kryptis ir jų santykį krepšelyje savo nuožiūra. Tokiu atveju klientas pažymi, kad nesutinka
su konsultanto pasiūlymu ir pats prisiima atsakomybę už savo pasirinkimą.
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Rekomenduotina įmonėms laikytis draudimo sutarties sudarymo vientisumo ir atskleisti kliento poreikių
anketoje arba kitame draudimo sutarties priede konkretų konsultanto pasiūlymą dėl investavimo
krypčių.

III.5. Prognozės pateikimas klientui
Dažnai draudimo įmonės, siekdamos pabrėžti investicinio gyvybės draudimo patrauklumą, pateikia
klientui su tam tikra grąža apskaičiuotus būsimus investicinio portfelio rezultatus kiekvienais sutarties
metais. Iš tyrimui atrinktų įmonių tik viena įmonė klientui pateiktus skaičiavimus saugo draudimo
sutarties byloje. Kadangi nėra reikalavimo pateikti skaičiavimus klientui (Nutarimo 17.2 punkte
numatyta galimybė, bet ne prievolė įmonei juos pateikti), tikėtina, kad kitos įmonės arba jų nepateikia
apskritai, arba juos klientui parodo kompiuterio monitoriuje, arba įteikia klientui, bet nesaugo jų
sutarčių bylose.
Jeigu draudimo įmonė klientui pateikia (žodžiu arba raštu) duomenis apie būsimus investicinės veiklos
rezultatus, ji turėtų laikytis tam tikrų taisyklių. Svarbiausia, kad klientui nebūtų sukuriami nepagrįstai
optimistiniai lūkesčiai dėl jo investicijų portfelio pajamingumo, ypač tada, kai portfeliui būdinga didelė
vertės svyravimų rizika. Kitas dalykas – prognozėms skaičiuoti naudojamos palūkanos turi būti
susiejamos su kliento rizikos kategorija ir atitinkamai jam pasiūlytomis investavimo kryptimis.
Pastebima tendencija, kad prognozei prielaidos dėl portfelio pajamingumo parenkamos
neatsižvelgiant į klientui priimtiną rizikos lygį. Prognozė klientui turi būti pateikiama tik po to, kai
nustatyta jo investavimo rizikos kategorija, ir tik tokia, kuri atitinka jam priimtiną rizikos lygį. Kadangi
mažesnę riziką galinčiam prisiimti klientui bus pasiūlytas saugesnis, tačiau mažesnę grąžą
generuojantis investicijų krepšelis, jam pateikiamose prognozėse turi būti parodytas pagrįstai tikėtinas
jam pasiūlytų investicijų vertės pokytis.
Be to, Nutarimo 17.2 punkte nustatyta, kad, klientui pateikiant duomenis apie būsimus veiklos
rezultatus, jis turi būti įspėtas, kad skaičiavimai yra tik prognozės ir nebūtinai atitiks tikrovę, o
investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi.
Taip pat netoleruotinas atsakomybės už prielaidų parinkimą perkėlimas klientui. Patirties ir
investavimo žinių neturintis klientas negali žinoti, kokios jis gali tikėtis grąžos iš vieno ar kito
investavimo varianto, todėl draudimo įmonė, kaip geriausiai žinanti savo produktą, jo riziką ir tikėtiną
pajamingumą, turi apskaičiuoti klientui labiausiai tikėtina rezultatą.
Netinkamos praktikos pavyzdžiai:
1. Klientui pateikiamos prognozės dokumente draudimo įmonė nurodo, kad gyvybės draudimo
sutarties prognozė parengta pagal draudėjo pasirinktas prielaidas. Ši formuluotė naudojama net tuo
atveju, kai klientui siūlomas sudėtinis standartizuotas subalansuotas produktas (įmonės sukurtas ir
tam tikros rizikos kategorijos asmenims skirtas investicijų krepšelis), kurio grąžai apskaičiuoti
naudojamos standartinės prognozės palūkanos. Tokios formuluotės įtraukimas abejotinas, kadangi
tikėtina, kad prielaidas parenka ne klientas, bet konsultantas.
2. Vienos draudimo įmonės konsultantų mokymo medžiagoje pateiktas skaičiuoklės pavyzdys. Iš jo
matyti, kad, pateikiant skaičiavimus, neatsižvelgiama į kliento nustatytą investavimo rizikos kategoriją,
t. y. visiems klientams, nepaisant to, kokio galimo pajamingumo investavimo kryptys jam bus
pasiūlytos (ar jis pasirinks), pateikiami skaičiavimai su konsultanto nuožiūra parinkta grąža.
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Prognozės neturėtų būti pardavimo priemonė, kuria klientas suviliojamas sudaryti sutartį. Prielaidos
prognozėms pateikti turi būti parenkamos atsižvelgiant į nustatytus kliento investavimo tikslus.

III.6. Konsultantų mokymas
Viena vertus, jau aptarėme kliento investavimo poreikių ir tikslų nustatymo proceso trūkumus, kurie
turi įtakos tinkamam, kliento interesus atitinkančiam investavimo sprendimo pasiūlymui.
Kita vertus, draudimo įmonė, naudodama bet kokią, net ir pačią tobuliausią tvarką, nepasieks teigiamo
rezultato, jei nebus tinkamai organizuotas konsultantų mokymo procesas, jiems nebus išsamiai
paaiškintos tvarkos nuostatos, o įmonė neįsitikins, kad konsultantas yra tinkamai parengtas tam, kad
galėtų pradėti darbą.
Visos į tyrimą įtrauktos gyvybės draudimo įmonės skiria daug dėmesio klientus aptarnaujančio
personalo mokymui. Įmonės yra parengusios dokumentus, skirtus bendriesiems draudimo
klausimams, įžanginiam mokymui, kliento anketos vertinimo, investavimo pradžiamokslio, pinigų
plovimo prevencijos ir kt. temomis.
Geros praktikos pavyzdžiu galima būtų laikyti įmones, kurios, organizuodamos mokymus apie kliento
poreikių ir tikslų nustatymą, laikosi šių minimalių reikalavimų:


Mokymai apima visus įmonės produktus, kuriuos konsultantas turi teisę siūlyti klientams, ir
išsamią informaciją apie juos;



Mokymų metu išsamiai ir aiškiai paaiškinamas kliento poreikio ir investavimo tikslų nustatymo
procesas;



Mokymai organizuojami periodiškai, konsultantai operatyviai supažindinami su reikšmingais
pokyčiais: naujais įmonės produktais, pasikeitusio reglamentavimo reikalavimais ir pan.;



Po mokymų konsultantams pateikiamas užpildyti žinių įvertinimo testas, kuriam nustatytas
maksimalus leistinų klaidų skaičius, ir leidžiama konsultantui atstovauti draudimo įmonei tik po
šio testo išlaikymo;



Negalint atsakyti į kliento klausimus, konsultantams sudaromos sąlygos patiems gauti
konsultaciją dėl atsakymo į klientui rūpimus klausimus.

IV. Sutarčių bylų apibendrinimas
Tyrimo metu susipažinta su 134 draudimo sutarčių bylomis. Iš jų 40 sutarčių atveju buvo pasirašytas
kliento atsisakymas užpildyti poreikių anketą, todėl rizika dėl investavimo krypčių pasirinkimo tenka
draudėjui. 12 draudimo sutarčių sudarytos per draudimo brokerius, todėl atsakomybė už kliento
poreikio nustatymą ir jam tinkamo produkto pasiūlymą tenka draudimo brokerių įmonei.
Kitais atvejais (82) atsakomybė už kliento poreikio įvertinimą ir jo tikslus atitinkančio pasiūlymo
pateikimo teko draudimo įmonei. Išnagrinėjus šias sutartis, 32 draudimo sutarčių bylose aptikta
didesnių arba mažesnių pažeidimų, galėjusių turėti ar turėjusių įtakos netinkamo pasiūlymo draudėjui
pateikimui.
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1 pav. Visų peržiūrėtų sutarčių išskaidymas, išskiriant nustatytų pažeidimų skaičių

Klientas
atsisakė
užpildyti
poreikių
anketą
40

Nenustatyta
neatitikimų
50

82

Nustatyta
neatitikimų
32

Sutartys sudarytos
per brokerius
12

Daugiausia teisės aktų ar įmonės vidaus procedūrų reikalavimų neatitikimų nustatyta investavimo
krypčių ir jų proporcijų (kai klientui pasiūloma daugiau nei viena investavimo kryptis) pasiūlymo
sutarčių sudarymo proceso dalyje (20 atvejų).
2 pav. Pažeidimų išskaidymas pagal jų pobūdį

Pastaba: IK – investavimo kryptis.
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Tyrimo tikslais pažeidimai buvo sąlyginai suskirstyti į grubius ir negrubius (neturėjusius įtakos
galutiniam rezultatui). Pažeidimams surūšiuoti buvo taikoma matrica, atvaizduojanti visą kliento
poreikių įvertinimo procesą:
3 pav. Kliento tikslų nustatymo procesas
Grubus

Gerai

Pasiūlymas dėl IK
atitiko kliento tikslus

Pasiūlymas dėl IK
neatitiko kliento tikslų

Rizikos kategorija
priskirta tinkamai

Pasiūlymas dėl IK
neatitiko kliento tikslų

Grubus

Grubus
Užpildyta

Rizikos kategorija
priskirta netinkamai

Pasiūlymas dėl IK
atitiko kliento tikslus

Negrubus

Nėra

Anketa

Yra

Iš dalies
užpildyta

Turėjo įtakos
rezultatui

Ne

Negrubus

Taip

Neužpildyta

Grubus

Grubus

Pastaba: IK – investavimo kryptis.

Pažeidimai 27 sutarčių bylose buvo kvalifikuoti kaip grubūs, o 5 atvejais – kaip mažiau reikšmingi.
Kaip minėta, daugiausia grubių pažeidimų nustatyta investavimo krypčių ir jų proporcijų (kai klientui
pasiūloma daugiau nei viena investavimo kryptis) pasiūlymo sutarčių sudarymo proceso dalyje
(20 atvejų).
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