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Skupina GRAWE 

Bank Burgenland AG

Capital Bank AG  

SECURITY  Kapitalanlage AG

Brüll Kallmus Bank AG

Bankhaus Schelhammer &
Schattera AG

Banke in  
družbe za upravljanje Zavarovalnice Nepremičnine

GRAWE Immo Holding AG  

GRAWE Immobilien  
Verwaltungs GmbH  

STIWOG Immobilien GmbH  

ImmoPro Immobilien GmbH  
 
RIS Realitäten GmbH

Avstrija

Grazer Wechselseitige Versicherung AG

HYPO Versicherung AG

GRAWE Ukrajina
GRAWE Bolgarija
GRAWE Romunija
GRAWE Banja Luka
GRAWE CARAT Moldavija

Mednarodno

GRAWE Slovenija
GRAWE Hrvaška
GRAWE Madžarska
GRAWE Beograd
GRAWE Sarajevo

GRAWE Podgorica
GRAWE Skopje
GRAWE Re
MEDLIFE Insurance

Od lokalnega vzajemnega zavarovalnega združenja,ki je svoje člane varovalo pred požari, 
do mednarodnega koncerna ...

Skupina GRAWE je neodvisen avstrijski koncern s hčerinskimi družbami v srednji in vzhodni Evropi. 
Temeljne dejavnosti skupine so zavarovanja, finančne storitve in nepremičnine. 

Uprava skupine GRAWE

Kljub dolgi prehojeni poti od vzajemnega zavarovalnega združenja do pomembnega mednarodnega koncerna 
in nenehnim spremembam, ki so bile povezane s tem, je skupina GRAWE ostala zvesta svojim temeljim 
vrednotam – stanovitnosti, neodvisnosti, samostojnosti, prilagodljivosti in doslednosti. 
Svoje storitve nenehno izboljšujemo in razvijamo. Tako stopamo v korak s časom in s strukturnimi 
spremembami v okoljih, v katerih delujemo – pogosto smo celo za cel korak pred njimi! 
In prav to je značilnost GRAWE: povezanost s tradicijo, odprtost za inovacijo.

Od leve proti desni
Mag. Gerald Gröstenberger
Vorstandsdirektor 

Dr. Gernot Reiter
namestnik generalnega direktorja 
in namestnik predsednika uprave

Mag. Klaus Scheitegel
generalni direktor in
predsednik uprave

MMag. Georg Schneider
član uprave



Zavarovalnice

Ko je nadvojvoda Janez pred 190 leti z ustanovitvijo vzajemnega zavarovalnega združenja položil temeljni kamen 
zavarovalnice Grazer Wechselseitige Versicherung AG, je to storil predvsem zaradi svoje povezanosti s preprostimi 
ljudmi, za katere je želel večjo varnost in zaščito. Še danes nas njegove vizionarske ideje motivirajo in so naš 
zgled – tudi danes je za GRAWE človek v središču tega, kar počnemo in za kar si prizadevamo. 

GRAWE je trenutno šesti največji avstrijski zavarovalniški koncern. Letni prihodki od premij znašajo 847,5 milijona evrov, 
število sklenjenih zavarovalnih pogodb pa se giblje okoli 4,3 milijona. Na področju zavarovanj proti požaru, sklenjenih 
s prebivalstvom, je GRAWE med okoli 70 avstrijskimi zavarovalnicami na petem mestu.

Sedež skupine GRAWE je v avstrijskem Gradcu. Regionalni uradi so v vseh avstrijskih zveznih deželah, 113 poslovalnic 
in okoli 1500 visoko usposobljenih sodelavcev v Avstriji pa strankam zagotavljajo ustrezno svetovanje ter hitro in 
kompetentno obravnavno škodnih primerov.
Od ustanovitve prve hčerinske družbe leta 1991 v Sloveniji je GRAWE kontinuirano širila mrežo svojih hčerinskih 
podjetij v srednji in južni Evropi. Danes je prisotna v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, 
Makedoniji, na Madžarskem, v Ukrajini, Bolgariji, Romuniji, Moldaviji in na Cipru.

Prijazno in strokovno individualno svetovanje ter produkti, prilagojeni potrebam strank, pričajo o mednarodni kakovosti 
zavarovalnic iz skupine GRAWE, ki temelji na visokih avstrijskih standardih.

1828
Avstrija

1991
Slovenija

1993
Hrvaška

1997
Madžarska

1997
Beograd

1998
Sarajevo

1998
Ukrajina

2007
Skopje

2004
Podgorica

2001
Banja Luka

2004
Moldavija

2000
Romunija

2000
Bulgarija

1999
Ciper

let



Banke in družbe za upravljanje

Bančno skupino GRAWE sestavljajo HYPO-BANK BURGENLAND AG, ki je njena vodilna družba, in bančne članice 
skupine GRAWE.

Bančna skupina GRAWE pod svojim okriljem združuje več blagovnih znamk, ki s svojimi podružnicami komitentom 
ponujajo široko paleto produktov in storitev na področju bančništva in investicijskih skladov. Povezuje jih varnost, 
ki jo zagotavljajo kapitalska ustreznost, vrhunske storitve in usmerjenost k strankam.

Tradicija, stanovitnost in prilagodljivost so porok za pozitivno poslovanje tudi v prihodnosti. Inovativni produkti na 
eni strani in tradicionalni bančni posli na drugi zagotavljajo uspeh in stabilno rast članic.

V okvir bančne skupine GRAWE sodijo banke Bank Burgenland, Capital Bank, Bankhaus Schelhammer & Schattera, 
Brüll Kallmus Bank in Sopron Bank Bürgenland, družbi za upravljanje Security KAG in die Plattform, spletna banka 
ALLES Direktbank (DADAT) ter družbi BK Immo in Leasing Bank Bürgenland. 
Vse se odlikujejo po svoji stabilnosti, zanesljivosti in stanovitnosti, vrednotah, na katerih bo bančna skupina 
GRAWE gradila tudi v prihodnosti. Poslovna uspešnost in optimalna struktura lastniškega kapitala zagotavljata 
njihovo neodvisnost. Prav zaradi le-te lahko delujejo izključno v korist svojih komitentov, katerih zaupanje je 
bistvenega pomena in tesno povezano z uspehom skupine tudi v prihodnosti.

Najpomembnejši kapital bančne skupine GRAWE so njeni sodelavci. Le-ti so pravi odraz kakovostnih storitev in s svojo 
zanesljivostjo odločilno prispevajo k poslovnemu uspehu. Izobraževanje in dodatno usposabljanje vseh zaposlenih 
sta zato za bančno skupino GRAWE osrednjega pomena.
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Nepremičnine
Iz klasičnih dolgoročnih vlaganj v nepremičnine, katerih osnovni namen je bil 
zagotoviti stalne prejemke z njihovim oddajanjem, se je na podlagi znanja in 
upravljavskih izkušenj Grazer Wechselseitige Versicherung AG razvil 
nepremičninski del skupine, ki posluje pod blagovno znamko 
GRAWE Immo Holding AG.

Z vstopom GRAWE na srednje- in vzhodnoevropske trge smo v teh državah za 
lastne potrebe in kot naložbo začeli vlagati v nepremičnine.

Del skupine, ki trenutno šteje več kot 20 podjetij v Avstriji in drugod, za 
koncern GRAWE upravlja nepremičnine s skupno površino več kot 1,8 milijona m², 
storitve družb STIWOG Immobilien GmbH in Immo Pro Immobilien GmbH pa so na 
voljo tudi institucionalnim in zasebnim vlagateljem.

GRAWE Bolgarija, Sofija
GRAWE Makedonija, Skopje

GRAWE Srbija, Beograd

GRAWE Slovenija, MariborGRAWE Hrvaška, Zagreb

GRAWE Bosna in Hercegovina, Sarajevo I GRAWE Bosna in Hercegovina, Sarajevo II GRAWE Romunija, Bukarešta

GRAWE Avstrija, Gradec
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