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Višje zavarovalne vsote ob doživetju.

 GRAWE
VARČEVANJE



Zakaj izbrati GRAWE?
Dolgoletne izkušnje s skrbnim upravljanjem premoženja in finančnih sredstev zavarovancev so potrjena kot uspešna zgodba
z več kot 190-letno tradicijo delovanja našega 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.
   

Kaj je GRAWE VARČEVANJE?

Je mešano življenjsko zavarovanje za eno osebo z udeležbo na dobičku in z vključenim zavarovanjem za primer nezgodne smrti 
ter naraščajočo zavarovalno vsoto za primer smrti. Ta program zaradi svoje zavarovalno-matematične tehnike in posebnosti 
izplačila zavarovalne vsote dosega oz. ustvarja višje zavarovalne vsote ob doživetju

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 za primer smrti z deležem na dobičku, ki je ustvarjen do tedaj. Zavarovalna vsota za primer smrti 
zavarovane osebe narašča s trajanjem zavarovalne dobe. 

Nadomestilo v primeru nezgodne smrti:  v primeru nezgodne smrti zavarovanca se upravičencu izplača zavarovalna vsota 
za primer smrti z deležem na dobičku, ki je ustvarjen do tedaj in tudi zavarovalna vsota 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:  optimalna zavarovalna vsota, varna naložba sredstev z dobro donosnostjo, udeležba na dobičku, prilagajanje 
zavarovalnih vsot indeksu rasti življenjskih stroškov.

To obliko zavarovanja lahko sklenejo tudi tisti, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo skleniti drugih oblik življenjskega 
zavarovanja. Osebe z neozdravljivimi boleznimi, kot so rak, AIDS in podobno, ne morejo skleniti zavarovanja. 

VAŠ ZASTOPNIK:
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