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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.

СТАБІЛЬНІСТЬ ПРОТЯГОМ

188* РОКІВ



Його історія, культура та традиції дозволили концерну 
активно розвиватися, а бездоганний сервіс та перевірена 
століттями надійність забезпечили популярність у всіх 
країнах, де працює Grazer Wechselseitige Versicherung AG 
(GRAWE).

GRAWE  була заснована 14 липня 1828 року  за «найви-
щим наказом» кайзера як «імператорсько-королівське 
привілейоване товариство «k. k. privilegierte inner- 
österreichische wechselseitige Brandschaden- 
Versicherungs-Anstalt für Steiermark, Kärnten und 
Krain», а сьогодні це сучасний східноєвропейський 
концерн.

Донині GRAWE очолюють прямі нащадки Ерцгерцога 
Йогана, які дотримуючись традицій вдосконалюють 
концерн. 

Сьогодні цим займається доктор Філіп Меран (Dr. Philipp 
Meran) — президент і голова наглядової ради GRAWE, 
протягом останніх 28 років, включно до 2012 року, цю 
посаду займав доктор Франц Гарнонкур Унферцагт (Dr. 
Franz Harnoncourt-Unverzagt), який на сьогодні є Почес-
ним президентом GRAWE.

До складу концерну входять 15 страхових компаній, 
2 банки, а також GRAWE Immobillien — компанія з 
управління нерухомістю та Security KAG — компанія по 
управлінню фінансовими активами. 

Упродовж майже двох століть GRAWE живе та 
розвивається виключно на власному капіталі, без 
будь-яких запозичень та  пов’язаних із цим ризиків. 

Висококваліфіковані спеціалісти компанії-засновника,  
головний  офіс якого знаходиться в Австрії у місті Грац, 
координують роботу усіх компаній концерну, гарантую-
чи власним досвідом надійність та бездоганну якість 
обслуговування клієнтів.

Ерцгерцог Йоган

Статут 1829 р.

ІСТОРІЯ «GRAWE GROUP»

Концерн GRAWE – один із найбільших і найповажніших фінансових товариств Австрії впродовж 188 років.



Зал засідань генеральної дирекції у м. Грац

На українському ринку GRAWE з 1998 року. Свою роботу 
концерн розпочав в той час, коли рівень довіри до 
вітчизняного страхування різко знижувався. Проте це не 
завадило GRAWE переконати українське суспільство, що 
австрійський сервіс та надійність не залежать від змін в 
економіці та в державі.

Кожен клієнт «ГРАВЕ УКРАЇНА» впевнений у гаран- 
тованості  своїх виплат — усі вони перестраховуються в 
компанії Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Десятки тисяч українських споживачів назвали «ГРАВЕ 
УКРАЇНА» найнадійнішою страховою компанією вітчиз- 
няного ринку вже після першого року співпраці, залиша-
ючи за нею звання лідера і донині.

Національна  комісія, що здійснює державне регулюван-
ня у сфері ринків фінансових послуг та Ліга страхових 
організацій України стверджують: «ГРАВЕ УКРАЇНА» — 
найстабільніша страхова компанія, що працює на тере-
нах України, бере на себе фінансові зобов’язання й 
вчасно їх виконує.

Хол генеральної дирекції у м. Грац

Договір укладений у 1829 р., який діє і донині

GRAWE В УКРАЇНІ

Десятки тисяч українських споживачів назвали «ГРАВЕ УКРАЇНА» найнадійнішою страховою компанією.



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

GRAWE СЬОГОДНІ

Бути відкритим, розуміти потреби кожного клієнта.
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«ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» — дочірня компанія австрійського концерну GRAWE, заснована 23 березня 1998 
року. Продаж першого полісу, що відбувся 2 серпня  2000 року, став початком активної діяльності компанії на 
ринку України. «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» першою почала пропонувати програми європейського зразка з 
високим рівнем соціального та страхового захисту. За час роботи «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» у сфері корпора-
тивного страхування, застраховано 1200 компаній, які піклуються про своїх співробітників. Найбільша виплата компанії 
після закінчення дії договору була  в 2009 році, її сума становила 1 млн. 787 тис. 194 грн.  29 коп. Розвиток «ГРАВЕ УКРАЇНА 
Страхування життя» впевнений та спрогнозований. Упродовж багатьох років компанія є Членом Правління Ліги страхо-
вих організацій України, а також Членом Європейської Бізнес Асоціації. Сьогодні «ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя» 
визнана однією з провідних компаній фінансового сектору країни та веде свою діяльність згідно з безстроковою 
ліцензією, виданою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. У 2016-му компанія 
відзначить свій 18-ти річний ювілей на українському ринку страхування життя.

ПРОГРАМИ
Послуги компанії та умови накопичувальних програм розроблені за головними принципами багаторічного досвіду 
концерну GRAWE та покликані задовольняти потреби найвибагливіших клієнтів. Програми створюють надійну фінансову 
основу для реалізації життєвих планів клієнтів, забезпечують страховий захист на випадок настання непередбачуваних 
подій.

- Страхова економічна програма (СЕП)
- Інвест План 
- Інвест План Плюс 
- Граве Классік

- Граве Классік Плюс 
- Граве Універсал 
- Юніор Екстра
- Граве Магістр

ПРОГРАМИ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ: 

- Групова страхова економічна програма
- Групова страхова економічна програма Економ 
- Інвест План Плюс

ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ ГРУПИ ОСІБ:

- Ануїтет на визначений строк
- Довічний ануїтет

ПЕНСІЙНИЙ ОПЦІОН (АНУЇТЕТ):

- Граве Голд
- Граве Підтримка
- Граве Медик

СТРАХУВАННЯ НАСТАННЯ РИЗИКІВ:

LIFE«ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»



СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ:
- Добровільне страхування наземного транспорту за програмою «ГРАВЕ КАСКО»
- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами
- Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами
- Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності виїжджаючих за кордон «Зелена картка»

СТРАХУВАННЯ МАЙНА:
- Добровільне страхування домашнього майна за програмою «Мій дім — моя фортеця»
- Добровільне страхування комерційного майна за програмою «Мій бізнес»
- Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування
- Страхування вантажів та багажу

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
- Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності зброю
- Добровільне страхування загальної цивільної відповідальності за шкоду заподіяну майну третіх осіб

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ:
- Міжнародне страхування подорожуючих за кордон
- Комплексне страхування подорожуючих по Україні
- Добровільне страхування від нещасних випадків
- Обов’язкове та добровільне  страхування від нещасних випадків на транспорті
- Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів        
   добровільних пожежних дружин (команд)

NON-LIFE«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГРАВЕ УКРАЇНА»

«Страхова компанія «ГРАВЕ УКРАЇНА» — входить до складу австрійського фінансового концерну GRAWE (Grazer 
Wechselseitige Versicherung AG). До того, як у 2008 році стати частиною концерну, страхова компанія «ІНПРО»,  була 
одним із перших страхових товариств незалежної України,  успішно ведучи свою діяльність на вітчизняному страховому  
ринку з 1992 року.  Таким чином, компанія працює на українському ринку класичного страхування вже понад двадцять 
років. Ставши частиною концерну GRAWE, ми з гордістю впровадили австрійські страхові традиції в Україні, дотримую-
чись принципів ведення бізнесу нашого засновника, з кожним роком закріплювали свої позиції на вітчизняному ринку 
страхування. Перевірені століттями ґрунтовність та консерватизм до фінансових ризиків забезпечили нам успішний 
розвиток та стабільність, що підтверджується кредитним рейтингом ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА» на рівні uaAA-, прогноз 
кредитного рейтингу — стабільний. Адже гарантія високої якості послуг, надійність та безпека — основні критерії, яким 
віддає перевагу сучасний страхувальник під час вибору страхової компанії в умовах сьогодення. 

ПРОГРАМИ
Сьогодні компанія пропонує своїм клієнтам широкий спектр програм автострахування, страхування майна та 
відповідальності, надійний захист та високий рівень обслуговування. Ми постійно працюємо над створенням таких 
програм, які б максимально задовольнили потреби найвибагливішого страхувальника. Саме тому індивідуальний підхід 
до кожного клієнта є і залишається одним із основних принципів роботи компанії.



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 став-
лення до їхніх бажань, потреб і проблем.



ЦІННОСТІ

Ми переконані — НАДІЙНІСТЬ є найважливішим активом, який страхова компанія може запропонувати 
клієнтам.




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, кори-
стування 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.

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.

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. 

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 страхуван-
ню, 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. 

БЕЗТУРБОТНЕ МАЙБУТНЄ з «ГРАВЕ УКРАЇНА»

Впевненість у майбутньому це готовність до будь-яких поворотів долі, як очікуваних, так і несподіваних.

«ГРАВЕ УКРАЇНА»  ГАРАНТУЄ:
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РЕГІОНАЛЬНА МЕРЕЖА

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

КОНТАКТИ


