
Zavarovalnica na Vaši strani.

Investicija danes za lepši jutri naših otrok.
Naj bo prihodnost lepa, otrok vam bo hvaležen.
Zavarovanje v korist otroka.

 Grawe 
SKrBNIK

Pot v 

življenje.



GRAWE SKRBNIK - zagotovljena lepa prihodnost otrok:
Rojstvo otroka je nepozaben trenutek. Rodilo se je novo življenje in ponosni starši od prvega dne stojimo ob strani 
svojemu otroku. Prvo leto je otrok zelo nebogljen, nato prične hoditi, za tem teči, se nauči samostojno voziti kolo, 
sledi začetek šolanja, intenzivna športna vadba, glasbena šola, učenje jezikov,...  Otroku stojimo ves čas ob strani. 

Kaj bo Vaš otrok počel, ko bo postal polnoleten?

Nadaljeval šolanje,
se osamosvojil, 
si kupil svoj avto,
potoval in raziskal svet.

Starši lahko otroku pri tem pomagamo že sedaj. Preko zavarovalnega programa GRAWE SKRBNIK mu lahko omogočimo 
dodaten kapital za še boljšo prihodnost. 

Otroci so naše največje bogastvo, pomagajmo jim uresničiti njihove sanje.

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

           zavarovalnica d.d., Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, GRAWEfon: 080 22 40, grawe@grawe.si, www.grawe.si

Kaj je GRAWE SKRBNIK?

Zavarovalni program v korist otroka. Mešano življenjsko zavarovanje za eno osebo z udeležbo na dobičku in točno 
določenim rokom izplačila. 

Nadomestilo v primeru smrti (naravna smrti, smrt zaradi bolezni, nezgodna smrt):  v primeru smrti  
zavarovanca se upravičencu – otrok ob 19. letu starosti izplača zavarovalna vsota z deležem na dobičku. 

Namen zavarovanja:  Zavarovanje v korist otroka. Ob rojstvu oziroma do 13. leta starosti lahko v korist otroka 
polnoletna oseba plačuje premijo z namenom, da otrok ob dopolnjenem 19. letu starosti prejme kapital, ki mu 
bo potreben za nadaljnje življenje (izobraževanje, samostojnost, neodvisnost).

Zavarovalno polico lahko sklene in podati otroku katerakoli polnoletna oseba (starši, stari straši, boter, brat, 
skrbnik ali kdorkoli drug). 

Prednosti:  skrb za otroka, ker ni možno spremeniti upravičenca; zavarovalna premija se plačuje prvih 6 let od 
sklenitve zavarovanja. 

Pojavljajo se vprašanja:

kakšna bo prihodnost,
kaj bo moj otrok počel,
ali bo uspešen,
ali bo srečen?

Sprašujemo se:

kaj bi lahko storili za svojega otroka,
kaj bi ga lahko naučili,
kaj bi mu lahko nudili?


