
Zajamčeno življenjsko zavarovanje. 
Zagotovite sebi in svojim najbližjim 
finančno varnost in neodvisno prihodnost.

Zavarovalnica na Vaši strani.
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Produktne prednosti za stranko

VARNOST

  zajamčena donosnost skozi celotno zavarovalno dobo,

  varnost naložb zagotovljena z naložbami v obveznice in nepremičnine,

  zagotovljeno izplačilo.

DONOSNOST
  atraktivna končna donosnost v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja,

  davčne ugodnosti,

  vpliv obrestno obrestnega računa,

  pripisani dobički so neodtuljivi in trajno pripisani.

PRILAGODLJIVOST
  možnost sklenitve za 1 ali 2 osebi,

  možnost tekočega ali enkratnega plačila premije,

  možnost ohranjanja vrednosti police življenjskega zavarovanja,

  možnost kritja za nastop težkih bolezni,

  velika izbira dodatnih zavarovanj,

  možnost spremembe višine premije,

  izplačilo zavarovalnih vsot na točno določen čas (term fix),

  možnost izplačila v enkratnem znesku ali v obliki rente,

  v primeru finančne stiske možnost predujma, brez preverjanja kreditne sposobnost.



Odgovor na strankine potrebe

DODATNA POKOJNINA

  mešano življenjsko zavarovanje

  možnost izplačila v obliki rente

  doživljenjska renta,

  finančna renta,

  finančna renta z zajamčeno dobo izplačevanja.

SKRB ZA DRUŽINO

  življenjsko zavarovanje za primer smrti,

  mešano življenjsko zavarovanje,

  dvojno kritje za primer nezgodne smrti,

  oprostitev plačila premije v primeru bolezni ali nezgode.

VARČEVANJE S POMOČJO

  mešanega življenjskega zavarovanja,

  tekočega, skrajšanega ali enkratnega plačila premije,

  zavarovanja za primer delovne nezmožnosti.



ZASTOPNIK:

Produktni odgovori na strankine potrebe 

Dogodek Produkt Izplačila

Smrt in
doživetje

GRAWE ŽIVLJENJE
GRAWE VARČEVANJE
GRAWE NALOŽBA

v primeru smrti: zavarovalna vsota in pripisan dobiček
ob doživetju: zavarovalna vsota in pripisan dobiček

Smrt GRAWE ŠČIT v primeru smrti: zavarovalna vsota

Preživetje GRAWE ELITE 20 PLUS
v primeru smrti: zavarovalna vsota in pripisan dobiček
ob doživetju: zavarovalna vsota in pripisan dobiček
v primeru težke bolezni: zavarovalna vsota in pripisan dobiček

Dodatna
zavarovanja

nezgodna smrt
nezgodna smrt v prometni nesreči
trajna invalidnost
nastop težke bolezni
delovna nezmožnost

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

GRAWEfon: 080 22 40, www.grawe.si 

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

Na Vaši strani že od leta 1828.

POSLOVALNICA
PTUJ

Nova cesta 2

      02 228 85 55

 

SEDEŽ PODJETJA
MARIBOR

Gregorčičeva 39

      02 228 55 00 

POSLOVNA ENOTA 
LJUBLJANA

Komenskega ulica 4

      01 475 05 00

POSLOVALNICA 
NOVA GORICA 

Delpinova ulica 20

      05 338 63 40 

 

POSLOVALNICA 
CELJE 

Mariborska cesta 67

      03 491 61 20 

POSLOVALNICA 
KOPER 

Pristaniška ulica 12

      05 338 63 50 

POSLOVALNICA 
MURSKA SOBOTA

Trg zmage 6 

      02 228 85 30  

POSLOVALNICA
KRANJ 

Cesta Staneta Žagarja 65b    

      04 204 99 70

POSLOVALNICA 
NOVO MESTO 

Ljubljanska cesta 26

      07 306 30 10 

POSLOVALNICA 
SLOVENJ GRADEC

Iršičeva ulica 15 

      02 228 85 10   

 

POSLOVALNICA 
LJUBLJANA CENTER

Cankarjeva cesta 10

      01 475 05 40

POSLOVALNICA
MARIBOR BETNAVA

Ulica Eve Lovše 19

      02 228 85 70

POSLOVALNICA 
POSTOJNA

Tržaška cesta 50a 

      05 338 63 70  


