
Nezgodno zavarovanje prilagodljivo
po meri posameznika. Velja povsod po 
svetu - 24 ur na dan 

Možnost izbire obsega kritij;
Kritje na delovnem mestu;
Kritje doma in v prostem času;
Dnevno nadomestilo;
Bolnišnična dnevnica.

Zavarujte in poskrbite za večjo
varnost Vaših zaposlenih.

Odgovorno vodenje podjetja 
predstavlja točko na tehtnici med 
brezkompromisnim finančnim 
poslovanjem in največjo možno 
varnostjo za podjetje in sodelavce.

GRAWE KOLEKTIVNA NEZGODA  Vam 
ponuja po meri krojeno zavarovalno 
tehniko in individualno poznavanje 
panog za zaščito Vaših sodelavcev.

Zaščitite Vašo kmetijo in kmetijske 
dejavnosti. 

GRAWE tegobe in skrbi kmetovalcev 
pozna že od leta 1828. Na podlagi 
dolgoletnih izkušenj smo zato razvili 
paket zavarovanj GRAWE KMETIJA: 
varnost, ki temelji na tradiciji in 
obenem odgovarja na zahteve 
sodobnega kmetovanja – za Vas, 
Vašo družino in Vašo kmetijo.
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ZAŠČITA VAŠEGA PREMOŽENJA

GRAWE
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NEZGODNA ZAVAROVANJA

Premoženjsko zavarovanje za zaščito
Vašega doma in lastnine:

 Širok obseg kritij pri žledu,
 poplavi, indirektni streli in tatvini;
 Realne zavarovalne vsote;
 Zavarovanje na novo vrednost;  
 Visoke zavarovalne vsote iz
 naslova odgovornost;
      Ažurno reševanje škodnih 
      zahtevkov.

GRAWE
DOM

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

VAŠ ZASTOPNIK:

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje/lastnosti produkta.  4/2021

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

V Sloveniji delujemo kot prva hčerinska zavarovalnica na mednarod-
ni 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.
   

GRAWE 

Ponudba GRAWE zavarovanj.
Prestopite na varno stran.

grawe.si/zavarovanja

ZAVAROVANJA



GRAWE ŠČIT je življenjsko zavarovanje, 
ki za majhne zavarovalne premije 
nudi visoke zavarovalne vsote.
  Zavarovanje za eno osebo samo
      za primer smrti (brez izplačila ob
      doživetju);
      Izplačilo zavarovalne vsote v
      enkratnem znesku v primeru
      naravne ali nezgodne smrti.
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GRAWE
KREDIT
GRAWE KREDIT je specializiran produkt 
za zavarovanje rizika v primeru smrti 
kreditojemalca.

Klasično življenjsko zavarovanje z
z udeležbo na dobičku in z 
vključenim zavarovanjem za 
primer nezgodne smrti:
 Nadomestilo v primeru doživetja;  
 Nadomestilo v primeru smrti
      (nezgodna, naravna ali
       zaradi bolezni). 
 

Življenjsko zavarovanje, ki zagotavlja
finančno kritje visoko standardne
zdravstvene oskrbe:
 Upravičenec prejme zavarovalno
      vsoto v primeru nastopa ene
      izmed 20-ih težkih bolezni;
     Izplačilo zavarovalne vsote v
     primeru smrti ali v primeru
     doživetja; 
 Vključeno kritje za otroke.   

Življenjsko zavarovanje namenjeno
pokojnini. Zanesljiva rešitev za varno
in brezskrbno starost: 
 Del tretjega pokojninskega stebra; 
 Vnaprej znana donosnost in
      višina dodatne pokojnine;
      Garantirano neobdavčeno
      izplačilo.
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KLASIČNA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

Življenjsko zavarovanje za vse tiste, ki
želijo enostavno in hitro poskrbeti za
svojo pokojnino. Atraktivno varčevanje 
in visoki donosi:

Ali veste koliko kilometrov Vas loči 
od Vaših sanj? Pravzaprav ni Vam 
treba odgovoriti. Z Vami smo na 
vseh poteh.

Trajnostno naravnano naložbeno
življenjsko zavarovanje
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.
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Za brezskrbne počitnice. Tu
zavarovanje krije:
 Stroške zdravljenja bolezni in

posledice nezgod;
Odpovedi počitnic/potovanja;
Poznejši prihod na počitnice
ali predčasni odhod z njih;
Stroške reševanja in iskanja;
Izgubo prtljage;
Zamudo na letalo/ladjo;
Zavarovanje odgovornosti.

 

Življenjsko zavarovanje neodvisno
od pristopne starosti;
Donosnejše od bančnih vlog,
naložba ohranja realno vrednost;
Zagotovljeno izplačilo ob doživetju.
  

GRAWE VARČEVANJE lahko sklenejo tudi 
tisti, ki zaradi določenih zdravstvenih
razlogov ne morejo skleniti drugih
oblik življenjskega zavarovanja.

Vaša zaščita v kočljivih situacijah. 

Življenje nas včasih pripelje do kočljivih 
situacij, ko ne vemo, kaj bi naredili in 
kam bi se obrnili na pomoč.

Za takšne in podobne neprijetne 
dogodke Vam stojimo ob strani z 
zavarovalno vsoto do 400.000 EUR 
in zavarovanjem odgovornosti.

ZA VAŠE POSLOVNE POTREBE

GRAWE
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GRAWE
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Da vaše podjetje posluje brez zastojev.

Premoženjsko zavarovanje, ki Vam
povrne škodo na Vaših poslovnih 
prostorih in opremi v vrednosti
novogradnje.
 
 
 

GRAWE ELEKTRONIKA je obsežen paket
zavarovanj elektronske in električne 
opreme za zaščito Vaše dejavnosti. 

Uredite si sistem socialne varnosti, tako 
za čas po upokojitvi, kot za primer smrti 
ali izpada dohodka. Sklenitev možna
do dopolnjenih 80. let.

GRAWE NALOŽBA je mešano življenjsko 
zavarovanje za eno osebo z udeležbo 
na dobičku z enkratnim plačilom 
zavarovalne premije:
 Nadomestilo v primeru doživetja;
      Nadomestilo v primeru 

      Nadomestilo v primeru 
        nezgodne smrti.

      naravne smrti;
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