
Zame in za moje najbližje.

 GRAWE
NEZGODA

grawe.si/nezgoda



Življenje je polno nenačrtovanih dogodkov - tistih srečnih, ki nas pozitivno presenetijo in napolnijo z veseljem, in tistih manj 
srečnih, neprijetnih, ki nam otežijo življenje.

Tudi manjša nesreča ali poškodba* lahko pokvari načrte in ustvari dodatno finančno breme. 

Načrtovanje varnejše prihodnosti z izbiro nezgodnega zavarovanja lahko prepreči posledice neželenih dogodkov, saj zaščitite 
sebe in tiste, za katere vas najbolj skrbi.

Vsak človek je edinstven, ima različne prioritete in potrebe, ki se razlikujejo glede na življenjski slog. 

Zavarovalec Fizična ali pravna oseba 

Kdo je lahko zavarovan Osebe, stare od 15 do 80 let

Zavarovalna doba Od 1 do 40 let 

Premija Minimalna premija = 50 EUR letno

Frekvenca plačevanja Mesečno, kvartalno, polletno ali letno

Možne oblike izplačila zavarovalne vsote V enkratnem znesku ali obročno (nezgodna renta)

Dodatne možnosti v okviru osnovnega zavarovanja Povečanje zavarovalne vsote, spremembe kritij

Možnost kritij Trajna invalidnost
Nezgodna smrt
Dnevno nadomestilo
Bolnišnična dnevnica
Nadomestilo za bolečine (zlom kosti)
Nezgodna renta
SOS nezgoda

*Poškodba je sprememba oziroma prizadetost tkiva, organa, organizma zaradi nenadnega delovanja zunanje sile.                                                                           

  Nezgoda pa je dogodek, pri katerem je človek poškodovan. Nezgoda je nenaden, nepredviden in od vaše volje neodvisen dogodek.

Povprečno

40.530
ljudi na dan je

bolniško odsotnih. 

Povprečno

13.926
prijavljenih poškodb 

pri delu v 2019.

Povprečno število
koledarskih dni

nezmožnih za delo:

   20,4 dneva;

  13,2 dneva.

Najpogosteje
poškodovani
del telesa so
prsti na roki.

18.861
prometnih nesreč v
letu 2019, v njih je

91 ljudi umrlo,

5.934 je bilo
poškodovanih.

1.125
ljudi je v letu 2019

umrlo zaradi nezgode.
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Izberite individualno prilagojeno nezgodno kritje, ki vam najbolj ustreza.

S sklenitvijo nezgodnega zavarovanja poskrbite za finančno varnost v primeru nastanka nezgode. Vrsto in višino kritij poljubno 
določite glede na vaše potrebe.

Pri visoki stopnji invalidnosti so stroški rehabilitacije vrtoglavi. Ne moremo ublažiti osebne bolečine, lahko pa z nadomestilom 
olajšamo življenje vam in vašim najbližjim.

Izbirate lahko med linearnim izplačilom zavarovalnine in progresivnim izplačilom do 300 %.

Pri progresivnem izplačilu se za vsak odstotek invalidnosti, ki presega 50 %, izplača višji odstotek zavarovalne vsote.

Primer: 

Miha bi v primeru zavarovalne vsote 100.000 EUR za primer invalidnosti pridobil naslednje izplačilo glede na 
izbrano vrsto zavarovanja. 

Linearno izplačilo Izplačilo s progresijo do 300 %

86.000 EUR 230.000 EUR

Družinsko zavarovanje:

Družinsko nezgodno zavarovanje zagotavlja 100 % varnost za vse člane družine.

GRAWE NEZGODA zagotavlja nezgodno zavarovanje tudi za enostarševske družine.

Za varnost svojih otrok lahko poskrbite s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja otrok. Nezgodno zavarovanje otrok lahko sklenete 
za vse otroke od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti, traja pa lahko do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 18 let.

   

Miha (25 let) se je pri skoku 
v vodo hudo poškodoval.

Utrpel je poškodbo vratne hrbtenice.
Slednja je zapustila 86 % stopnjo trajne invalidnosti.

Stopnja trajne invalidnosti
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GRAWE prednosti:

• 300 % varnost - najvišje izplačilo za primer trajne invalidnosti,

• 100 % varnost za vse člane družine,

• nezgodno zavarovanje za enostarševske družine,

• nezgodno zavarovani ste tudi v času brezposelnosti, brez plačila premije, 

• ugodnosti pri sklenitvi nezgodnega zavarovanja,

• prijava škode preko spleta enostavno in hitro. 

V primeru nezgode:

Poiščite zdravniško pomoč.
Med zdravljenjem upoštevajte navodila zdravnika.
Obvestite nas o nastalem zavarovalnem primeru.
Prijavo lahko oddate tudi preko spleta: www.grawe.si/prijava-skode
Ne pozabite priložiti celotno zdravstveno dokumentacijo o poteku in trajanju zdravljenja. 

    SOS nezgoda - doma     080 26 40
   SOS nezgoda - tujina    +386 1 425 63 25 

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.
   

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. April 2021
Podatki v tiskovini so povzeti iz statističnih podatkov NIJZ in policije.

      080 22 40
      grawe@grawe.si
      www.grawe.si


