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ĮVADAS

D

raudimas, kaip visų visuomenės gyvenimo socialinių ir ekonominių sričių apsauga, kaip investicinių išteklių pritraukimo į ekonomiką mechanizmas, yra svarbus
bet kokios ekonominės sistemos neatskiriamas elementas. Jo aktualumas įgyja dar
didesnę svarbą ekonominio nestabilumo, finansinių krizių laikotarpiu.
Kaip ūkio šaka draudimas prisideda prie darbo vietų didinimo ne tik draudimo
srityje, bet ir tų ūkio subjektų, kurie yra draudimo kompanijų klientai arba susiję su
jais, sferoje.
Taip pat nereikėtų pamiršti ir apie tokias socialiniu požiūriu labai reikšmingas
draudimo sritis kaip sveikatos ir pensijų draudimas. Dabartinėmis sąlygomis, kai
vienam pensininkui tenka mažiau kaip trys darbuotojai, visavertės senatvės aprūpinimas galimas tik apsidraudžiant.
Šiuolaikiniame pasaulyje yra labai aktuali galimybė draudimo įmonėms finansuoti svarbias priemones, susijusias su draudiminių įvykių prevencija, draudiminės
rizikos sušvelninimu, finansinių nuostolių dydžio sumažėjimu. Tokios programos
yra socialinio pobūdžio ir skirtos gyventojų gyvenimo lygiui pakelti. Draudimas stimuliuoja ir mokslinįtechninį progresą, apsaugodamas įvairias paslaugų ir gamybos
sferas nuo galimų finansinių nuostolių.
Be to, būtina pažymėti, kad sėkminga draudikų veikla prisideda prie valstybės
mokestinių įplaukų pajaminės dalies padidinimo iš draudimo kompanijų, iš jų darbuotojų, taip pat iš draudėjų, kurių ūkinė veikla nesustojo dėl kokių nors nenumatytų
atvejų, nes jie laiku gavo draudimo išmoką.
Kitų šalių daugiametis patyrimas liudija glaudų socialinių visuomenės išlaidų ir
ilgalaikio gyvybės draudimo lygio sąryšį. Draudimas geba pavaduoti kai kurias valstybines programas, tuo palengvindamas valstybės biudžeto naštą. Lietuvai tai labai
svarbu, kadangi pensijų sistema patiria didelę krizę dėl gilėjančių nepalankių demografinių tendencijų. Investicinių išteklių deficito sąlygomis gyventojų santaupos, panaudojus draudimo technologijas, gali tapti esminiu valstybinės finansinės politikos
elementu ir tuo mažinti skolinimąsi iš užsienio.
Be akivaizdžios finansinės naudos ekonomikai, draudimas turi įtakos ir kitiems
labai naudingiems socialiniams-ekonominiams rezultatams. Spartų šalies ekonominį
vystymąsi neišvengiamai lydi rizikų spektro padidėjimas, vadinasi, ir poreikių draustis plėtimasis. Pavyzdžiui, gyvenamųjų namų statybos programos plėtojimas tiesiog
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neįmanomas be namų ir butų pardavimo kreditan mechanizmo, tad ilgalaikio kredito vystymasis numato pakankamą gyvybės draudimo paslaugų rinkos plėtrą.
Draudimas vaidina svarbų vaidmenį Lietuvos ekonomikos ir socialinio šalies stabilumo sferoje. Draudimo rinka – tai ypatinga socialinė-ekonominė terpė, apibrėžta ekonominių santykių sfera, kurioje pirkimo-pardavimo objektas yra draudiminė
apsauga. Objektyvus draudimo rinkos pagrindas – nepertraukiamas atgaminimo
(reprodukcijos) proceso užtikrinimas, suteikiant piniginę paramą nukentėjusiesiems
dėl nelaimingų atsitikimų. Draudimo rinką galima traktuoti ir kaip piniginių santykių organizavimo formą, apimančią visuomenės draudiminės apsaugos fondo sudarymą bei skirstymą, ir kaip draudimo organizacijų (draudikų), vykdančių draudimo
procesą, visumą.
Kaip būtina draudimo rinkos sąlyga yra paklausos draudimo produkcijai ir sugebančių šią paklausą patenkinti draudikų veikla. Rinka užtikrina organišką ryšį tarp
draudiko ir draudėjo. Štai čia ir vyksta draudimo paslaugos visuomeninis pripažinimas.
Ši mokomoji knyga nagrinėja pagrindines teorines ir praktines draudimo problemas, kurias sudaro:
■ draudimo sampratos ir socialinės-ekonominės esmės analizė,
■ susipažinimas su šiuolaikine draudimo rinkos struktūra Lietuvoje,
■ rizikos valdymo teorijos įvadas,
■ klasikinio draudimo principų studijavimas,
■ asmens, turto ir civilinės atsakomybės rizikų draudimo teorijos pagrindai,
■ susipažinimas su gyvybės ir ne gyvybės draudimo rūšimis,
■ perdraudimo ir persidraudimo ypatumų nagrinėjimas,
■ susipažinimas su draudimo bendrovių finansinės veiklos analize ir reitingavimo metodikomis.
Ši mokomoji knyga, apimanti šiandieninį socialinį, ekonominį gyvenimo spektrą, nagrinėjanti pagrindines teorines ir praktines šiuolaikinio laikotarpio draudimo problemas neabejotinai pravers tiek studijuojantiesiems ekonomikos ir vadybos
programas, tiek draudimo veiklos praktikams, įmonių teisininkams, buhalteriams ir
kitiems specialistams, savo įmonėse atsakingiems už draudimo produktų pirkimą.
Autorė dėkoja Mykolo Romerio universiteto Bankininkystės ir investicijų katedros lektoriui Audriui Linartui ir Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doc. dr. Rūtai Urbanskienei, kurių reikšmingos pastabos bei rekomendacijos padėjo tobulinti mokomosios knygos struktūrą
ir turinį.
Taip pat autorė yra dėkinga draudimo bendrovių „SEB gyvybės draudimas“ ir „If
P&C Insurance AS filialas“ vadovams bei Lietuvos draudimo brokerių įmonių asociacijos nariams, parėmusiems šios knygos leidimą.
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