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СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОТЯГОМ

188 РОКІВ
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* Компанія Grazer Wechselseitige Versicherung AG, яка є засновником концерну GRAWE та власником істотної участі ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» та ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА», була заснована у 1828 році.
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» та ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» входять до складу концерну GRAWE. Інформація надана не на правах реклами.

GRAWE СЬОГОДНІ
Бути відкритим, розуміти потреби кожного клієнта.

На сьогодні концерн є одним із найбільших страхових товариств Австрії з більш ніж 4500 працівниками і
офісами у 16 країнах Центральної та Східної Європи: Україні, Молдові, Болгарії, Румунії, Угорщині, Чорногорії,
Боснії та Герцоговині, Словенії, Хорватії, Сербії, Литві, Латвії, Італії, Македонії та Косово. Кожне представництво
має свою розширену мережу центрів обслуговування клієнтів.
Індивідуальність кожної країни, національностей, людей, різноманіття їхніх цінностей, відносин, поєднується в
єдине джерело, яке гарантує міць, силу та надає величі концерну GRAWE. Бути відкритим, розуміти потреби
кожного клієнта, йти на зустріч, прагнути до нових досягнень, перспектив, позитивних змін – це головні
завдання і складові стратегії подальшої діяльності всіх компаній у складі концерну. А комерційний успіх дає
користь економіці кожної країни, де представлена страхова компанія концерну GRAWE.

Центральний офіс у м. Грац

ЦІННОСТІ
Ми переконані — НАДІЙНІСТЬ є найважливішим активом, який страхова компанія може запропонувати
клієнтам.
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МІСІЯ
Компанія приділяє особливу увагу економічній складовій ведення бізнесу. За багатьма показниками ми є
лідерами та прагнемо щоб так залишалося й надалі.
Ми ведемо зважену політику інвестування та резервування, щоб максимально убезпечити кошти наших
клієнтів. Завдяки такій політиці, навіть у період несприятливої ринкової кон'юнктури, GRAWE залишається
надійним партнером для своїх клієнтів. Наш багаторічний міжнародний досвід є гарантом безпеки.
МЕТА
Нашою метою є надійність та самостійність. Наш фінансовий успіх є основою для користі народу та економіки.
ФІЛОСОФІЯ
- Продовження традицій відомого концерну GRAWE з опорою на його надійність, стабільність розвитку,
напрацьований міжнародний досвід.
- Сповідування гуманістичних ідеалів та людських цінностей, на основі яких можливо будувати такий
соціально-спрямований бізнес, як страхування.
- Прибуток - не самоціль, але інструмент для підтримки стійкої та довгострокової роботи на ринку на благо
наших клієнтів і створення сприятливого економічного середовища.
- Створення атмосфери щирої довіри з клієнтами та партнерами, повага їхніх інтересів, відповідальне ставлення до їхніх бажань, потреб і проблем.

БЕЗТУРБОТНЕ МАЙБУТНЄ з «ГРАВЕ УКРАЇНА»
Впевненість у майбутньому це готовність до будь-яких поворотів долі, як очікуваних, так і несподіваних.



Є речі, які неможливо купити за гроші. Це наше життя, здоров’я наших близьких та посмішки наших дітей.
Щодня ми стикаємось із найрізноманітнішими очікуваними та несподіваними поворотами долі. Небезпека
може чекати на нас під час пересування транспортом, виконання небезпечної роботи на виробництві, користування побутовими приладами. Таких небезпечних випадків є безліч, і вони чатують на нас на кожному
кроці. Саме тому ми щоденно намагаємось захистити себе та свою сім'ю.
Вже сьогодні Ви можете надійно захистити Вашу родину та забезпечити свій добробут. Придбання програм
страхування від «ГРАВЕ УКРАЇНА», — це надійний і простий спосіб Вашого захисту на усі випадки життя.

«ГРАВЕ УКРАЇНА» ГАРАНТУЄ:
КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для зручності та економії часу наших клієнтів компанія пропонує комплексне обслуговування, яке об’єднує
страхування життя та страхування інших ризиків. Більше не потрібно шукати різних партнерів по страхуванню, адже весь необхідний страховий захист Ви можете отримати придбавши програми страхування від
«ГРАВЕ УКРАЇНА». Такий комплексний підхід в обслуговуванні економить Ваш час та забезпечує співпрацю зі
стабільним та надійним партнером.
Окрім того, скориставшись послугами «ГРАВЕ УКРАЇНА» Ви гарантовано отримаєте змогу користуватись
додатковими можливостями та перевагами, які пропонує компанія для своїх постійних клієнтів.

НАДІЙНИЙ СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ТА ГАРАНТІЯ ВИПЛАТИ
«ГРАВЕ УКРАЇНА» веде зважену політику інвестування та резервування, щоб максимально убезпечити кошти
клієнтів. Наші ризики перестраховані у найнадійніших світових перестраховиків, таких як Munich Re і Swiss Re,
що забезпечує максимальну гарантію збереження страхових вкладень та виплату страхових відшкодувань
для наших клієнтів. Піклуючись про Ваше життя та добробут ми намагаємось максимально оперативно
здійснювати виплату страхових відшкодувань.

НАЙВИЩИЙ СТАНДАРТ ОБСЛУГОВУВАННЯ
У своїй роботі компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» орієнтується на клієнтів та їх потреби. Ми переконані, що Ваша
безпека та впевненість — це основний критерій нашого успіху. Саме тому, ми ретельно підбираємо фахівців
та впроваджуємо європейські стандарти обслуговування задля створення атмосфери щирої довіри з
клієнтами та партнерами, поваги їхніх інтересів, відповідального ставлення до їхніх бажань, потреб і проблем.
А цілодобова підтримка асистуючої компанії для ризикових страхових продуктів доповнює комплексність
нашого обслуговування.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Вся інформація надана клієнтами «ГРАВЕ УКРАЇНА» при укладенні договору страхування, а також відомості
про здійснені виплати та відшкодування складають таємницю страхування і не підлягають розголошенню без
згоди клієнта. Ви можете покластися на нас, як на самого себе.

РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА
Наші співробітники готові оперативно надавати Вам консультації та допомогти в разі настання страхового випадку у будь-якому місці та в будь-який час. Наші консультанти працюють для Вас цілодобово.
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Одеса

КОНТАКТИ
ПрАТ «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя»
м. Київ, Україна, 01001, вул. Хрещатик, 15 (офіс 43)
тeл.: +380 44 490 59 10
факс: +380 44 490 59 11
mail: info@grawe.ua

київстар: +380 98 438 50 50
мтс:
+380 50 438 50 50
тeл.:
+380 800 30 50 50
(Безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів у межах України)
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