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Za boljši in zeleni jutri.

Prihodnje generacije so odvisne od nas, zato želimo v naše poslovanje vpeljati okoljevarstveno naravnanost in družbeno 
odgovornost. Pripravili smo trajnostno naravnano naložbeno življenjsko zavarovanje GRAWE #Green4U, ker želimo skupaj z 
vami ustvariti boljšo prihodnost za nas in naše naslednje generacije.

Z naložbenim zavarovanjem GRAWE #Green4U naredite korak k spremembam. S trajnostnim poslovnim modelom ustvarjamo 
dodano vrednost za vas. Naložbe so usmerjene v podjetja, ki delujejo po pomembnih družbenih, okoljskih in ekonomskih 
merilih.

Investicijski skladi

Sredstva se nalagajo v tri investicijske sklade, ki imajo certifikat za trajnostne finančne naložbe.
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Ozaveščamo trajnost.

Vlaganje v zeleno prihodnost pa ni edina prednost naložbenega življenjskega zavarovanja GRAWE #Green4U, saj le-ta med 
drugim omogoča veliko prilagodljivost pri možnostih izplačila, prav tako pa ima velik potencial doseganja visokih donosov.

Dolgoročno vlaganje v najuspešnejše trajnostno naravnane sklade skozi trifazno naložbeno strategijo na eni strani omogoča 
dosego višjih donosov, na drugi strani pa pomeni prispevek k ohranjanju planeta za naše zanamce. 
Z zavarovanjem GRAWE #Green4U tako varčujete za dodatno pokojnino, s katero boste nadomestili izpad dohodka in 
uresničili želje v jeseni življenja, obenem pa skrbite za boljši in zelen jutri.

Primer:

      Miha, star 25 let                               

Zavarovalna doba: 40 let

            

Mesečna vplačila: 100 €
                                                                       

     
       
          FAZA 1
            19 let

      
        
         FAZA 2
                    6 let

        
        
            FAZA 3
                        15 let

       (višje tveganje)
Pridobivanje kapitala
        in donosa

(uravnoteženo tveganje) 
Varnost in donos 

sredstev

     (nižje tveganje)
     Ohranitev

     premoženja

Prednosti GRAWE #Green  U

•   Trifazna naložbena strategija, optimalno prilagojena življenjskim obdobjem posameznika;

•   Vlaganje v trajnostne naložbe;

•   Aktivno upravljanje sredstev;

•   Dolgoročnost kot zagotovilo za naložbeni uspeh;

•   Naložbeno upravljanje s strani izkušenih strokovnjakov;

•   Davčna razbremenitev po pretečenem 10. letu zavarovalne dobe;

•   Možnost prilagoditve življenjskega zavarovanja v dogovorjeni višini;

•   Možnost izrednih enkratnih vplačil na obstoječo polico. 

* Zneski temeljijo na pričakovani letni donosnosti skladov. 
Izračun je nezavezujoč in zgolj informativne narave.
Višina izplačila ni zagotovljena.

Aktivno
Trajnostno

Dolgoročno

Zavarovalna doba: 40 let
Premijska vsota: 48.000 €     
Zavarovalna vsota za primer smrti: 2.400 € 



Zakaj izbrati GRAWE?

Dolgoletne izkušnje s skrbnim upravljanjem premoženja in finančnih sredstev zavarovancev so potrjena kot uspešna zgodba z 
več kot 190-letno tradicijo delovanja koncerna GRAWE in hčerinskih podjetij v kar 13 evropskih državah.

V Sloveniji delujemo kot prva hčerinska zavarovalnica na mednarodni ravni in smo zavarovalnica z odgovornim finančnim
poslovanjem, zavarovalnica z visoko stopnjo solventnosti, ki kaže na našo moč in stabilnost. Skupaj z vami želimo z
inovativnimi zavarovalnimi rešitvami graditi vaše zaupanje in vam ponuditi najboljšo možno storitev.
   

VAŠ ZASTOPNIK:

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. Junij 2021

       080 22 40
       grawe@grawe.si
       www.grawe.si


