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Nadvojvoda Janez je v dvajsetih letih 19. stoletja dal pobudo za ustanovitev vzajemnega zavarovalnega društva, ki se 
je leta 1828 tudi uresničila. Ustanovljena je bila Grazer Wechselseitige  Versicherung (GRAWE) in začela je svojo pot skozi 
zgodovino. Spremljale so jo besede nadvojvode, ki še dandanes predstavljajo vodilo našega podjetja: 

»Mnogo nas je in naša sloga nam daje moč, da delamo dobro. 
Naloga vsakogar je, da prispeva svoj del.« 

Predstavitev GRAWE skupine

Grazer Wechselseitige Versicherung AG je med največjimi zavarovalnicami v Avstriji, kjer deluje več kot 70 zavarovalnic. V 
začetku 90-ih se je GRAWE skupina začela širiti v države Srednje, Južne in Vzhodne Evrope. Pot internacionalizacije se je z 
ustanovitvijo družbe GRAWE zavarovalnica d.d.  začela v Sloveniji.

Grazer Wechselseitige je uspešno zakoračila na nove obale in postala svetu odprto mednarodno podjetje, ne da bi pri tem 
izgubila tla pod nogami. Danes GRAWE koncern zaokrožujejo zavarovalnice, banke in družbe za poslovanje z 
nepremičninami na več kot trinajstih trgih v Evropi. 

Na Vaši strani že od leta 1828.
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GRAWE zavarovalnica d. d. - Zavarovalnica na Vaši strani
V več kot 25 letih delovanja v Sloveniji je GRAWE zavarovalnica d.d. postala pomemben ponudnik zavarovalnih storitev. 
GRAWE ponuja vse vste zavarovanj za fizične osebe in pa tudi vsa zavarovanja, ki jih potrebujejo mala in srednja podjetja. 

Našim strankam nudimo visokokakovostno storitev, ki je usmerjena k njihovim potrebam, in dolgoročno jamstvo za 
njihovo varnost. Skupina GRAWE dosega v razvrstitvi Standard & Poor's oceno A. Osnova zanjo je močna finančna 
stabilnost in premišljene, varne denarne naložbe. Prepoznavnost GRAWE v Sloveniji je odlična glede na dosežen 
tržni delež, še bolj pa smo v družbi ponosni na stalnost strank in zavidljivo visok nivo njihovega zadovoljstva.

Gibanje števila strank

Pomembne usmeritve GRAWE zavarovalnice d.d. so:
Zavarovanje z dodano vrednostjo za stranke - naša poslovna strategija postavlja stranko v središče naših aktivnosti. Kot 
GRAWE želimo našim strankam z našimi produkti in s storitvami ustvarjati prepoznavno dodano vrednost.

Dinamično in v prihodnost usmerjeno podjetje - naša tradicija in moč sta najboljše izhodišče, da z našim podjetjem in 
našimi sodelavci dinamičnooblikujemo naše okolje in skupaj s strankami sprejemamo izzive prihodnosti.

Kodeks poslovnega ravnanja za sodelavce - sodelavci se na delovnem mestu vedejo pošteno, pravično, vljudno in z 
veliko mero integritete ter se izogibajo vsakršnim navzkrižjem med zasebnimi interesi in interesi družbe.

Stik s strankami - GRAWE in njeni sodelavci strankam ter prodajnim partnerjem namenjajo osrednjo pozornost. Vse 
poslovne aktivnosti, primere in povpraševanja, ki so jim dodeljeni, posledično opravljajo prijazno, hitro in strokovno.

Organizacijska kultura - vrednote, kot so odgovornost, delavnost in strokovnost, so pomembni stebri naše kulture. S tem 
ustvarjamo odprto in spodbudno okolje za usmerjenost k strankam, podjetnost ter razvoj za vsakega posameznika.

Načela vodenja - v okviru vodenja še posebej poudarjamo ustvarjanje kulturne različnosti in enakopravnih možnosti.
Velik pomen pripisujemo kvalitetnemu izobraževanju in usposabljanju naših sodelavcev.

Naša stranka je postavljena v središče našega delovanja in strategije - naše podjetje vidimo kot storitveno podjetje, ki 
strankam ponuja prilagojene zavarovalne storitve na najvišjem strokovnem nivoju in s transparentnim oblikovanjem 
produktov,  Izgrajevanje dolgoročnih odnosov s strankami nam je zelo pomembno in glede na možnosti želimo z 
aktivnim pristopom prevzemati skrb za zavarovalne potrebe naših strank skozi več generacij.
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