
Zavarovalnica na Vaši strani.

Naložba za prihodnost. Življenjsko 
zavarovanje z enkratnim plačilom 
premije in z udeležbo na dobičku.

 Grawe 
NaLOŽBa

Varna in

brezskrbna 

prihodnost.



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 

C. Zore Perello-Godina 3

      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  

Kaj je GRAWE NALOŽBA?

Je mešano življenjsko zavarovanje za eno osebo z enkratnim plačilom premije in z udeležbo na dobičku. GRAWE NALOŽBA 
je odlična rešitev za plemenitenje privarčevanih sredstev iz naslova GRAWE življenjskih zavarovanj.  

Možna je tudi sklenitev dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti.

Nadomestilo v primeru doživetja:  v primeru doživetja zavarovanca se upravičencu izplača zavarovalna vsota z 
deležem na dobičku.

Nadomestilo v primeru smrti (naravna smrti ali smrt zaradi bolezni):  v primeru smrti  zavarovanca se upravičencu 
izplača zavarovalna vsota z deležem na dobičku, ki je ustvarjen do tedaj. 

Nadomestilo v primeru nezgodne smrti:  v primeru nezgodne smrti zavarovanca se upravičencu izplača zavarovalna 
vsota z deležem na dobičku, ki je ustvarjen do tedaj in tudi zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti, če je bilo 
sklenjeno zavarovanje za primer nezgodne smrti.

Namen zavarovanja:  ustvariti lastni sistem socialne varnosti – varčevanje za starost (zbrati kapital ali pridobiti rento – 
dodatno pokojnino), zavarovanje za primer smrti (skrb za družino – nadomestiti izpad v družinskem prihodku), jamstvo 
za obveznosti (vinkulacija police).

Prednosti:  varna naložba sredstev z višjo donosnostjo, višje zavarovalne vsote, udeležba na dobičku, enkratno plačilo 
premije ob sklenitvi zavarovanja za celotno zavarovalno dobo.

ZASTOPNIK:

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

GRAWEfon: 080 22 40, www.grawe.si 


