222

Vytautas Valiauga

III Dalis
Gyvenimo
knyga

LAIDOJIMO IŠLAIDŲ DRAUDIMAS

D

aug metų vis nerasdavau progos mūsų įmonės kliento keliautojo,
rašytojo, televizijos laidų vedėjo Algimanto Čekuolio pasiteirauti,
kaip jam sekėsi draudimo verslas Lietuvoje, kai buvo vienos draudimo bendrovės direktorius. Ir štai internete skaitau: Algimanto
Čekuolio nauja knyga „Iš ko juokiasi pasaulis“ bus pristatoma 2015
metų Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje vasario 20 d. 12 val. 5,1
salėje. Geresnės progos ir negali pasitaikyti, apsidžiaugiau perskaitęs tą žinutę. Po knygos pristatymo nulipantį nuo scenos rašytoją
paklausiau:
– Gerbiamasis Algimantai, gal pamenate, kiek draudimo polisų jūsų bendrovė pardavė, kai dirbote jos direktoriumi?
– Iš kur žinote, kad dirbau draudime? – visai ne į temą (ne apie
jo knygą) paklaustas nustebo A. Čekuolis.
– Jokia čia paslaptis. Kai dirbi draudimo brokeriu, apie klientą privalai žinoti viską, net ir tai, ar rytinę kavą saldina cukrumi,
ar medumi. O tai, kad jūs, grįžęs iš Ispanijos, 1995 metais naujai
įsteigtoje Lietuvos ir Ispanijos draudimo bendrovėje „Savipa“ ėjote
direktoriaus pareigas, buvo parašyta viename Draudimo reikalų tarybos prie LR finansų ministerijos dokumente.
– Nedaug ten tedirbau... gal porą mėnesių. O kiek draudimo
sutarčių pardaviau, tai gerai prisimenu – dvi, – guviai atsakė rašytojas, nužvelgdamas man už nugaros nutįsusią skaitytojų eilę su jo
knyga rankose – laukė, kol autorius įrašys autografą.
– Labai atsiprašau, paskutinis klausimas. Kam gi tuos du
polisus pardavėte? – dar kelioms sekundėms užlaikiau autorių,
nekreipdamas už manęs stovinčios gerokai apkūnios ponios
priekaištavimo: „Tuoj pietūs, 13 valanda. Valgyti visiems jau
reikia eiti, o jūs čia apie kažkokį draudimą gerbiamą rašytoją
gaišinate“.
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– Pirmą polisą išsirašiau sau, o antrą žmonai, – su šypsena
atsakė A. Čekuolis.
Kad draudimo bendrovė „Savipa“ per du mėnesius sudarė
tik dvi draudimo sutartis, manęs nenustebino, nes žinojau, kad ji
Lietuvos gyventojams siūlė vienintelę, neįprastą draudimo rūšį –
laidojimo išlaidų draudimą.
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