
GRAWE 
1-2-3 varčevalni načrt

Klasična življenjska zavarovanja

GRAWE POKOJNINA 
Prvovrstno življenjsko zavarovanje, varčevanje v t.i. tretjem                
pokojninskem stebru. 

GRAWE ŽIVLJENJE 
Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja.

GRAWE ELITE 20 PLUS 
Življenjsko zavarovanje za primer smrti, doživetja in 
nastopa ene izmed težkih bolezni.

GRAWE NALOŽBA 
Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z 
enkratnim plačilom premije.

GRAWE VARČEVANJE 
Življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja z naraščajočo zava-
rovalno vsoto za primer smrti.

Celotna ponudba osebnih zavarovanj:

Življenjsko zavarovanje za vse tiste, ki 
želijo enostavno in hitro poskrbeti za 
svojo pokojnino.

Atraktivno

varčevanje in

visoki donosi.

Naložbena življenjska zavarovanja

Dodatna nezgodna zavarovanja
•	 za primer nezgodne smrti,
•	 za primer nezgodne smrti v prometni nesreči,
•	 za primer trajne invalidnosti,
•	 za primer nastopa težke bolezni, 
•	 za primer delovne nezmožnosti.

Nezgodno zavarovanje
Prilagodljivo po meri posameznika

•	 trajna invalidnost,
•	 nezgodna smrt,
•	 bolnišnična dnevnica,
•	 dnevno nadomestilo,
•	 SOS nezgoda.

GRAWE APOLLO BEST 7 
Življenjsko zavarovanje z naložbo v mednarodne investicijske sklade.

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

GRAWE TROJNI A 
Naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem sredstev.

ZASTOPNIK:

Tiskovina je informativne narave. Pridružujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje/lastnosti produkta.  6/2019



  Idealno življenjsko zavarovanje za vse tiste, ki želijo enostavno 
  in hitro poskrbeti za svojo pokojnino ali pa za sredstva za 
  kakršnekoli druge potrebe, in to brez preverjanja 
  zdravstvenega stanja ter rizika poklica ali športa.

Atraktivni varčevalni 
produkt za vsakogar
 Donosnejše od bančnih vlog;

 Naložba, ki ohranja realno vrednost;

 Davčno ugodno varčevanje;

 Življenjsko zavarovanje neodvisno od 
pristopne starosti;

 Sklenitev neodvisna od zdravstvenega stanja.

GRAWE 1-2-3 varčevalni načrt

VAŠE OSEBNE PREDNOSTI

 VARNOST:
•	 zajamčena donosnost skozi celotno zavarovalno dobo,
•	 zagotovljeno izplačilo ob doživetju.

 DONOSNOST:
•	 atraktivna končna donosnost v pri merjavi z drugimi, 

oblikami varčevanja,
•	 pripisani dobički so neodtujljivi in trajno pripisani.

 PRILAGODLJIVOST:
•	 ohranjanje realne vrednosti police življenjskega, 

zavarovanja,
•	 devet naložbenih kombinacij.

 PREDNOSTI ZA STRANKO:
•	 dodatna pokojnina,
•	 hitra in enostavna sklenitev,
•	 vnaprej znana donosnost.


