
Страхування для Вашого захисту

Створення вагомого капіталу для 
забезпеченого життя у зрілому віці

  
Накопичення 

коштів 

протягом 

10 років

ГРАВЕ
Г О Л Д



Ваші переваги з «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»

Акціонери
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» — компанія 
з інвестиціями австрійського фінансового 
концерну Grazer Wechselseitige Versicherung 
Aktiengesellschaft, який був створений у 1828 
році за «найвищим наказом» кайзера. Сьогодні 
до його складу входять 15 страхових компаній, 
5 банків, компанія з управління нерухомістю — 
GRAWE Immobillien та Security KAG — компанія, 
яка управляє понад 50 інвестиційними фондами.

Досвід роботи
Grawe будував свою фінансову могутність 
впродовж 193 років. Це один із найвагоміших 
аргументів концерну на користь впевненості 
клієнтів у тому, що їх інвестиції — в надійних 
руках. На український ринок концерн вийшов у 
1998-му, створивши компанію «ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя», яка 23 роки утримує 
лідируючі позиції на вітчизняному ринку 
страхування. 

Лідируючі позиції
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» — незмінний 
лідер ринку страхування життя в Україні з одним 
із найбільших портфелів клієнтів та середньою 
тривалістю дії договорів страхування 20 років. 
Компанія першою в Україні, а саме з 2006 року, 
почала здійснювати виплати своїм клієнтам 
по закінченні дії довгострокових 5-ти річних 
договорів, з 2010-го по закінченні дії 10-ти 
річних  договорів, а з 2015-го по закінченні  дії 
15-ти річних  договорів страхування. У грудні 
2013 року здійснила перші виплати пенсійного 
опціону. Незабаром «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування 
життя» почне виплачувати накопичені суми за 
20-ти річними договорами.

Висока платоспроможність
Концерн GRAWE і компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя» живуть і розвиваються 
тільки за рахунок  власного капіталу, без 
будь-яких запозичень. Отриманий прибуток 
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» щороку 
спрямовує на збільшення розміру власного 
капіталу, а кошти своїх клієнтів інвестує тільки 
в найнадійніші активи. На сьогодні, фактичний 
запас платоспроможності компанії на 350% 
перевищує встановлений законодавством 
України норматив. 

Значні виплати
У 2009 році «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» 
здійснила три найбільші виплати по дожитті 
в історії ринку страхування життя України 
розміром 1,8 млн гривень кожна.

Надійна система перестрахування
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» перестра-
ховує свої ризики в материнській компанії Grazer 
Wechselseitige Versicherung AG, яка, у свою чергу, 
передає їх на перестрахування в найнадійніші 
перестрахувальні товариства світу Munich Re та 
Swiss Re.

Високий рівень сервісу
Австрійська страхова компанія Grazer 
Wechselseitige Versicherung AG тринадцять 
разів за останні чотирнадцять років вигравала 
конкурс Recommender Award («Їх рекомендують 
людям»). Даний конкурс визначає ступінь 
довіри до банків і страхових компаній Австрії. 
Головна мета конкурсу — визначення компанії з 
найвищим рівнем сервісу і лояльності до  своїх 
клієнтів. Базою для оцінки є бажання клієнтів 
рекомендувати свій банк або свою страхову 
компанію іншим особам. 

Ми завжди думаємо про своїх дітей та онуків. 
Намагаємося дати їм гарну освіту, купуємо 
квартири і машини, допомагаємо створити свій 
бізнес. Жоден день не проходить без думки 
про їх благополуччя та щастя. Все це легко 
надати, коли ми працюємо. Що ж робити, коли 
нам виповниться 85 років? Що ми їм зможемо 
залишити, незначні заощадження, відкладені 
зі своєї скромної пенсії? З цією метою компанія 

«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» розробила 
програму «ГРАВЕ ГОЛД», яка допоможе Вам 
накопичити вагому суму коштів до свого 85-
річчя або залишити вагомий спадок своїм дітям 
та онукам. «ГРАВЕ ГОЛД» — захист Вашого життя 
з можливістю накопичення капіталу протягом 
всього 10 років, у період, коли Ви ще працездатні 
та маєте можливість заробляти гроші.

ГРАВЕ ГОЛД
Накопичення вагомого капіталу до Вашого 85-
річчя та захист життя з можливістю залишення 
вагомого спадку дітям та онукам і зі строком 
сплати страхового платежу впродовж лише 10 
років.

ГРАВЕ ГОЛД гарантує 
Накопичення коштів до 85-річчя
Виплату застрахованій особі гарантованої 
страхової суми разом із накопиченими резер-
вами бонусів по досягненню нею 85 років. 

Накопичення коштів у спадок
Виплату вигодонабувачам гарантованої стра-
хової суми разом із накопиченими резервами 
бонусів, якщо застрахована особа йде з життя 
до досягнення 85-річного віку. За бажанням 
клієнта, вигодонабувачем може бути призначена 
юридична особа, яка організує ритуальну 
церемонію.

Приклад ГРАВЕ ГОЛД

Страхові виплати
Рік стра-
хового 
випадку

Виплата у 
випадку смерті 
(разом із 
бонусами), грн

Виплата по 
досягненні 85 
років (разом із 
бонусами), грн

2 143 472,00 Х
15 214 931,07 Х
25 434 947,79 Х
35 1 050 805,71 Х
45 Х 2 752 897,62

  Застрахована особа      чоловік віком 40 років
  Строк дії договору                                      45 років
  Строк сплати страхового платежу       10 років
  Щорічний страховий платіж              10 000 грн
  Гарантована страхова сума              143 472 грн         

За програмою «ГРАВЕ ГОЛД» на страхування приймаються також люди похилого віку 
навіть при наявності певних хвороб.



Страхування для Вашого захисту

Ваш захист і впевненість у завтрашньому дні з «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»:
 +380 800-30-50-50 безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів у межах України

     СЕП (Страхова Економічна Програма)  ГРАВЕ КЛАСІК
     ГРАВЕ ПІДТРИМКА  ГРАВЕ КЛАСІК ПЛЮС
     ГРАВЕ МЕДИК  ЮНІОР ЕКСТРА
     ІНВЕСТ ПЛАН  ПЕНСІЙНИЙ ОПЦІОН
     ІНВЕСТ ПЛАН ПЛЮС  ГСЕП (Групова Страхова Економічна Програма)
     ГРАВЕ УНІВЕРСАЛ  ГСЕП ЕКОНОМ
     ГРАВЕ ГОЛД  ІНВЕСТ ПЛАН ГРУПОВА
     ГРАВЕ МАГІСТР 
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Ваш консультант:

Приватне акціонерне товариство
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
вул. Велика Васильківська, 65
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: +380 44 490-59-10  
Факс: +380 44 490-59-11
МТС: +380 50 438-50-50
Київстар: +380 98 438-50-50
e-mail: info@grawe.ua
www.grawe.ua

Усі договори «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
перестраховуються у компанії
Grazer Wechselseitige Versicherung AG
Herrengasse 18-20
8010 Graz, Austria
tel.: +43 316 8037 6222
fax.: +43 316 8037 6490
e-mail: service@grawe.at
www.grawe.at

Будьте разом із нами 
в Facebook, Twitter та Instagram


