
Страхування для Вашого захисту

ЮНІОР 
ЕКСТРА

Класична європейська програма, разом 
із якою Ваша дитина отримує захист на 
випадок втрати годувальника, а Ви — власні 
гарантії, що капітал для забезпечення 
майбутнього Вашої дитини буде створено 
вчасно

  
Захист 

годувальника 

та дитини



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.

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.

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 нор-
матив. 

Надійна система перестрахування
«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» перестраховує 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. 

ЮНІОР ЕКСТРА
 

Накопичення значного капіталу дитині, так необхідного 
їй у дорослому житті, та страховий захист двох осіб: 
годувальника й дитини. У разі втрати годувальника 
(Застрахованої особи) компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя» бере на себе зобов’язання зі сплати 
страхових внесків за договором страхування життя до 
закінчення строку його дії.

ЮНІОР ЕКСТРА гарантує 
Накопичення коштів дитині
Виплату дитині гарантованої страхової суми разом із 
накопиченими резервами бонусів після закінчення дії 
договору страхування.

Захист у випадку смерті годувальника
Виплату дитині гарантованої страхової суми разом із 
накопиченими резервами бонусів у кінці дії договору 
страхування, у випадку, коли застрахована особа 
(годувальник) йде з життя (в тому числі, з причини 
природної смерті). При цьому протягом дії договору існує 
можливість отримати дисконтовану гарантовану страхову 
суму.

Захист у випадку інвалідності
Виплату дитині гарантованої страхової суми, у разі, 
якщо протягом дії договору вона отримала повну 100% 
інвалідність внаслідок нещасного випадку. Разом із цим 
договір продовжує свою дію.

ПАКЕТ «НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК» може 
бути придбаний за бажанням застрахованої особи 
(годувальника) разом із головною програмою.

Пакет «Нещасний випадок» — це додатковий захист 
із страховою сумою 25 000 або 50 000 гривень, умови якого 
передбачають:

      Додатковий   захист    внаслідок    нещасного   випадку, 
якщо застрахований (годувальник) йде з життя.

            Додатковий захист застрахованої особи (годувальника) 
у разі настання інвалідності внаслідок нещасного випадку.

Пакет «Нещасний випадок» гарантує
  Негайну виплату дитині страхової суми за пакетом 

«Нещасний випадок» та виплату дитині гарантованої 

страхової суми за головною програмою разом із 
накопиченими резервами бонусів після закінчення 
дії договору страхування, якщо протягом дії договору 
застрахована особа (годувальник) йде з життя внаслідок 
нещасного випадку.

    Виплату застрахованій особі (годувальнику) страхової 
суми за пакетом «Нещасний випадок» у разі, якщо протя-
гом дії договору вона отримала повну 100% інвалідність 
внаслідок нещасного випадку. 

     
Приклад ЮНІОР ЕКСТРА*

Страхові виплати
Рік вип-
лати 
дискон-
тованої 
суми

Виплата 
у випадку 
смерті 
дисконтованої 
страхової 
суми 
(разом із 
бонусами), 
грн

Виплата у 
разі смерті 
внаслідок 
нещасного 
випадку 
(разом із 
бонусами), 
грн

Виплата по 
закінченні 
строку дії 
договору 
(разом із 
бонусами), 
грн

2 127 978,91 177 978,91 Х

6 186 930,99 236 930,99 Х

11 301 204,23 351 204,23 Х

16 486 233,60 536 233,60 Х

20 726 502,52 776 502,52 454 705,19

*Приклад наведений у випадку смерті застрахованої особи впродовж 
першого року страхування.

 Застраховані особи                                жінка віком 30 років
                                                                         дитина віком 5 років
  Строк страхування                                                          20 років

  Щорічний страховий платіж: 
      за головною програмою                                       10 000 грн
      за пакетом «Нещасний випадок»                            150 грн

  Гарантована страхова сума за                              223 714 грн
  головною програмою

  Гарантована страхова сума за                                50 000 грн
  пакетом «Нещасний випадок»          



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


