
Zavarovalnica na Vaši strani.

Aktivno upravljanje sredstev.
Zaupajte strokovnjakom.
Zagotovite varnost ter donos.  

 Grawe 
TrOJNI a

Izjemna 

priložnost 

za varno 

prihodnost.



GRAWE TROJNI A - Zagotovite si svoj življenjski standard

Ali veste, da bi se oseba, ki je danes stara 65 let, morala že v 70. letih odločati o svoji naložbeni politiki, da bi imela dovolj 
sredstev za svojo pokojnino danes?

Tudi v najbolj nepredvidljivih časih je bilo nalaganje v tvegane investicijske sklade dobičkonosno. Načrtovanje in 
upravljanje z naložbami življenjskega zavarovanja je delo strokovnih upravljavcev sredstev in ne zavarovane osebe. 
"Naš cilj ni ohraniti vplačana sredstva, temveč jih obogatiti." 

Ne odlašajte, poskrbite za svoj življenjski standard s sklenitvijo naložbenega življenjskega zavarovanja z aktivnim 
upravljanjem sredstev GRAWE TROJNI A. 

PREDNOSTI ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA GRAWE TROJNI A

    3-faze naložbene politike, ki so optimalno prilagojene vašemu življenjskemu obdobju,

    visoki donos zaradi vlaganja v delniške naložbe,

    aktivno upravljanje sredstev,

    prihranek z največjo prilagodljivostjo,

    dolgoročnost je zagotovilo za naložbeni uspeh,

    naložbeno upravljanje s strani izkušenih strokovnjakov,

    možnost prilagoditve življenjskega zavarovanja v dogovorjeni višini,

    možna izplačila pokojnine v obliki rente ali z nakazilom sredstev.



GRAWE TROJNI A - Varna naložba

Naložbeni proces poteka v 3-fazah. Skozi vso naložbeno obdobje postopno prilagajamo skupno izpostavljenost tveganju. 

1.   V prvi fazi je v ospredju donos, s čimer želimo vaši naložbi zagotoviti dobro kapitalsko osnovo.

2. V drugi fazi optimalno združujemo donos in varnost, kjer se dodatno plemeniti vaša naložba.

3. V  tretji fazi je jasen poudarek na varnosti in ohranjanju vrednosti vašega premoženja.

GRAWE TROJNI A ni z visokimi stroški obremenjen garancijski produkt, temveč je njegova prednost enkratna 3-fazna 
naložbena politika, ki optimalno poveže DONOS, VARNOST in TVEGANJE.

Z novim 3-faznim življenjskim zavarovanjem vam GRAWE zavarovalnica d. d. ponuja zanimivo alternativo obstoječim 
možnostim nalaganja sredstev na trgu.

GRAWE TROJNI A - Več denarja za brezskrbno starost

Večina naložbenih življenjskih zavarovanj vsebuje visoke produktne stroške, kot so stroški garancije, stroški upravljanja 
skladov, stroški deponiranja sredstev in zavarovanja, ki lahko vaša vplačila v investicijski del zavarovanja prepolovijo.

GRAWE TROJNI A je brez garancijskih stroškov, vsebuje le polovične stroške zavarovalne tehnike in prepolovljene stroške 
upravljanja skladov. Največji delež vplačane zavarovalne premije je usmerjen v investicijo za vašo prihodnost.  

 

RENTA 

NAKAZILO 
SREDSTEV

1. FAZA 
(VIŠJE TVEGANJE)

PRIDOBIVANJE KAPITALA 
IN DONOSA

2. FAZA 
(URAVNOTEŽENO TVEGANJE)

VARNOST IN 
DONOS SREDSTEV

3. FAZA 
(NIŽJE TVEGANJE)

OHRANITEV 
PREMOŽENJA

MOŽNOST
IZPLAČILA
POKOJNINE



SEDEŽ PODJETJA
MARIBOR

Gregorčičeva 39

      02 228 55 00 

POSLOVNA ENOTA 
LJUBLJANA

Komenskega ulica 4

      01 475 05 00

POSLOVALNICA 
NOVA GORICA 

Delpinova ulica 20

      05 338 63 40  

 

POSLOVALNICA 
CELJE 

Mariborska cesta 67

      03 491 61 20 

POSLOVALNICA 
KOPER 

C. Zore Perello-Godina 3

      05 338 63 50 

POSLOVALNICA 
MURSKA SOBOTA

Trg zmage 6 

      02 228 85 30  

POSLOVALNICA
KRANJ 

Cesta Staneta Žagarja 65b    

      04 204 99 70

POSLOVALNICA 
NOVO MESTO 

Ljubljanska cesta 26

      07 306 30 10 

POSLOVALNICA 
SLOVENJ GRADEC

Iršičeva ulica 15 

      02 228 85 10   

 

POSLOVALNICA 
LJUBLJANA CENTER

Cankarjeva cesta 10

      01 475 05 40

POSLOVALNICA
MARIBOR BETNAVA

Ulica Eve Lovše 19

      02 228 85 70

POSLOVALNICA 
POSTOJNA

Tržaška cesta 50a 

      05 338 63 70  

SECURITY KAG - Vaš upravitelj sredstev, član skupine GRAWE

Podjetje SECURITY KAG ima 25 let izkušenj iz upravljanja skladov in je bilo večkrat nagrajeno s strani avstrijske neodvisne 
finančno-poslovne revije Morningstar. Je specializirano podjetje za upravljanje sredstev v koncernu GRAWE.

Upravitelj skladov SECURITY KAG skrbi za ustrezno profesionalno naložbeno politiko in upravljanje sredstev produkta 
GRAWE TROJNI A.

Ali ste vedeli?

Skupni volumen vseh upravljanih skladov presega 3,5 milijarde evrov, medtem ko vrednost največjega sklada 
Value Investment Fonds Klassik presega 650 milijonov evrov. 

Osnovna načela investicijskega procesa so izključno racionalne odločitve, kontrola na kvantitativni osnovi, dodelitev strategije 
vsaki transakciji posebej, nadzor in pregled tveganja naložbenih sredstev ter osredotočenost na pravilno razporeditev sredstev. 
Vaša sredstva investiramo v produkte, ki so 100% sledljivi in ne vsebujejo rizičnih vrednostnih papirjev.

ZASTOPNIK:

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. Junij 2019

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

POSLOVALNICA
PTUJ

Nova cesta 2

      02 228 85 55

 


