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GRAWE ELITE 20 PLUS je življenjsko zavarovanje, pri katerem upravičenec prejme 
zavarovalnino v primeru nastopa ene izmed kritih 20-ih težkih bolezni, v primeru
izgube življenja ali v primeru doživetja. 

Ste sposobni, ustvarjalni, vodite in ostali vam sledijo, finančno ste uspešni in nato čez noč zbolite in ostanete brez vsega. 
Ostanete sami, ostali pa gredo naprej brez vas. Tega seveda nihče ne želi, se pa dogaja.

Življenje je samo eno, pogostih sodobnih življenjsko nevarnih bolezni pa najmanj dvajset. In za vse te primere se lahko
zavarujete z življenjskim zavarovanjem GRAWE ELITE 20 PLUS.

Z GRAWE ELITE 20 PLUS zavarujete vaše življenje in istočasno tudi vaše zdravje. 

Zdravstvene raziskave in statistični podatki opozarjajo

Bolezni kot rak, srčni infarkt ali možganska kap so samo tri izmed težkih bolezni. Statistika kaže, da bo eden izmed treh ljudi 
v razvitem svetu zbolel za eno od teh težkih bolezni. S primernim zdravljenjem, z dosežki moderne medicine in zavarovanjem 
GRAWE ELITE 20 PLUS si ustvarite najboljše možnosti za rehabilitacijo.

Ne postavljajte svojega zdravja na kocko

Bolezni, ki so še pred leti bile neozdravljive, je danes možno uspešno zdraviti in možnost ozdravitve je večja kot kadarkoli prej. 
Za vse to je potrebna visoka medicinska tehnologija in najboljši specialisti, ki se usposabljajo tudi v tujini. Zdravila, moderne 
terapije in stalna zdravniška pomoč prav tako povečajo stroške. Zdravljenje težkih bolezni predstavlja veliko finančno breme.

Ne prepustite vašega zdravja in usode naključju.



Zaščita s polno zavarovalno vsoto

Z GRAWE ELITE 20 PLUS dobite zaščito v primeru nastopa ene izmed kritih težkih bolezni. Ob tem imate pravico do izplačila 
dogovorjene zavarovalne vsote s pripisanim dobičkom. Torej razpolagate z dovolj denarja za najboljšo medicinsko oskrbo v 
ustreznih zdravstvenih ustanovah.

Zavarovanje GRAWE ELITE 20 PLUS vam omogoča dostop do najboljših medicinskih specialistov, klinik, dragih zdravil in najboljših 
terapij.

Težke bolezni

Z GRAWE ELITE 20 PLUS ste vrhunsko zavarovani in preskrbljeni ob velikih stroških zdravljenja. GRAWE zavarovalnica d. d. vam 
bo izplačala polno zavarovalno vsoto s pripisanim dobičkom ob nastopu ene izmed 20 težkih bolezni:

Namen zavarovanja GRAWE ELITE 20 PLUS

• Jamstvo kritja stroškov zdravljenja ob nastopu določene težke bolezni;
• Ustvariti si lasten sistem socialne varnosti - varčevanje za starost;
• Zavarovanje za primer smrti (skrb za družino - nadomestiti izpad dohodkov v družinskem proračunu);
• Jamstvo za obveznosti (npr. kredit - vinkulacija police).

Prednosti zavarovanje GRAWE ELITE 20 PLUS

• Varna naložba sredstev z dobro donosnostjo;
• Udeležba na dobičku;
• Prilagajanje zavarovalnih vsot indeksu rasti življenjskih stroškov;
• Ustvarjanje lastne varnosti ob nastopu ene izmed določenih težkih bolezni;
• Možnost dodajanja nezgodnih zavarovanj za popolno varnost;
• Kritje težkih bolezni (12) velja tudi za otroke.
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srčni infarkt, možganska kap,       
bypass - operacija koronarnih arterij,
karcinom, kronična odpoved ledvic,

operacija aorte, presaditev organov,      
zamenjava srčnih zaklopk, 
paraliza, 

multipla skleroza,
slepota, benigni možganski tumor,
koma, kronična odpoved jeter,

obstrukcija pljuč,
izguba okončin,
huda poškodba glave,

hude opokline,
izguba glasu ali govorne funkcije, 
izguba sluha



Zakaj izbrati GRAWE?

Dolgoletne izkušnje s skrbnim upravljanjem premoženja in finančnih sredstev zavarovancev pišejo uspešno zgodbo z
več kot 190-letno tradicijo delovanja koncerna GRAWE in hčerinskih podjetij v kar 13 evropskih državah.

V Sloveniji delujemo kot prva hčerinska zavarovalnica na mednarodni ravni in smo zavarovalnica z odgovornim finančnim
poslovanjem, zavarovalnica z visoko stopnjo solventnosti, ki kaže na našo moč in stabilnost. Skupaj z vami želimo z
inovativnimi zavarovalnimi rešitvami graditi vaše zaupanje in vam ponuditi najboljšo možno storitev.

VAŠ ZASTOPNIK:

Tiskovina je informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Ob sklenitvi pogodbe preverite pogoje in lastnosti produkta. Junij 2021
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