


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.

GRAWE
ŠČIT 

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.

GRAWE
ŽIVLJENJE

GRAWEGRAWE
POKOJNINA

KLASIČNA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

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

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 
  

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

Preko portala podarite vrednostni bon 
za sklenitev zavarovanja GRAWE AVTO
in pridobite seštevek podarjenih bonov
v obliki popusta za lastno zavarovanje
GRAWE AVTO.

Skenirajte QR kodo
za hiter dostop ali
pojdite na portal:
prijatelj.grawe.si

Želite varnost in donos? Želite, da se
Vaša sredstva aktivno upravljajo?
Odgovor je naložbeno življenjsko
zavarovanje GRAWE TROJNI A.
Z inovativnim pristopom k aktivnemu
upravljanju sredstev, ki jih za Vas v
posebno oblikovanem 3-faznem
naložbenem ciklusu opravijo
profesionalni upravljalci premoženja
si boste zagotovili maksimalne donose
ob največji varnosti.

Si upate zazreti v prihodnosti?
Se veselite zaslužene pokojnine?
Želite to življenjsko obdobje
preživeti brezbrižno in finančno
brezskrbno? GRAWE APOLLO BEST 7,
življenjsko zavarovanje z naložbo v
mednarodne investicijske sklade.
Vključuje zavarovanje za primer
smrti in naložbeni del, ki se v
obdobju zavarovanje plemeniti v
enem ali več skladih.
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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.

 

      nezgodne smrti.

      naravne smrti;

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
PODJETNIK

GRAWE
ELEKTRONIKA

GRAWE
ODGOVORNOST

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.
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