
Страхування для Вашого захисту

ГРАВЕ 
МАГІСТР

Унікальне поєднання страхового захисту 
та накопичення капіталу для майбутнього 
навчання Ваших дітей у престижних 
навчальних закладах України та світу

  Максимальне 

накопичення 

на навчання 

дитини та захист 

годувальника 



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  інвестицій-
ними 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    інвес-
тиції — 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» перестраховує 
свої ризики в материнській компанії Grazer Wech-
selseitige 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 Wech-
selseitige Versicherung AG тринадцять разів за останні 
чотирнадцять років вигравала конкурс Recommend-
er 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. 

Діти — найголовніше в нашому житті, тому ми всіляко 
сприяємо їхньому розвитку, намагаємося розкрити 
їхні таланти, допомагаємо знайти покликання, 
здобути вищу освіту. Сьогодні без освіти практично 
неможливо зробити кар’єру й отримати перспективну 
та високооплачувану роботу. Програма «ГРАВЕ 

МАГІСТР» допоможе накопичити необхідний 
капітал для отримання вищої освіти та надасть 
максимальний страховий захист Вашій дитині на 
випадок втрати годувальника. Ваша дитина за будь-
яких обставин має можливість отримати бажану освіту.

ГРАВЕ МАГІСТР
 

Найбільше накопичення коштів дитині на освіту та 
страховий захист двох осіб: годувальника і дитини. 
Характерною рисою програми є те, що дитина отримує 
максимальний страховий захист на випадок втрати 
годувальника внаслідок нещасного випадку.

ГРАВЕ МАГІСТР гарантує 
Накопичення коштів на навчання
Виплату дитині гарантованої страхової суми разом із 
накопиченими резервами бонусів після закінчення дії 
договору страхування.

Захист у випадку смерті годувальника
  Виплату дитині частини гарантованої страхової су-

ми, пропорційної часу дії договору страхування, разом 
із накопиченими резервами бонусів у випадку, коли 
застрахована особа (годувальник) йде з життя внаслідок 
хвороби. Договір при цьому припиняє свою дію.

 Одночасно виплату дитині повної гарантованої 
страхової суми та частини гарантованої страхової 
суми, пропорційної часу дії договору страхування, 
разом із накопиченими резервами бонусів у разі, коли 
застрахована особа (годувальник) йде з життя внаслі-
док нещасного випадку. Договір при цьому припиняє 
свою дію.

Захист у випадку інвалідності
   Виплату дитині гарантованої страхової суми разом 

із накопиченими резервами бонусів після закінчення 
дії договору страхування у разі, якщо протягом дії 
договору застрахована особа (годувальник) внаслідок 
нещасного випадку отримує інвалідність 50% і вище. 
Разом із цим страхувальник звільняється від обов’язку 
сплачувати чергові страхові платежі.

    Негайну виплату застрахованій особі (годувальнику) 
гарантованої страхової суми та виплату дитині 

гарантованої страхової суми разом із накопиченими 
резервами бонусів після закінчення дії договору 
страхування у разі, якщо протягом дії договору 
застрахована особа (годувальник) внаслідок нещасного 
випадку отримує повну 100% інвалідність. Разом із цим 
страхувальник звільняється від обов’язку сплачувати 
чергові страхові платежі.

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

Приклад ГРАВЕ МАГІСТР

Страхові виплати
Рік 
страхо-
вого 
ви-
падку

Виплата у 
випадку 
смерті 
(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 21 322,00 234 542,00 Х

6 69 230,12 282 450,12 Х

11 150 292,36 363 512,36 Х

16 272 843,50 486 063,50 Х

20 Х Х 434 931,73

  Застраховані особи                          жінка віком 30 років
                                                                         дитина віком 1 рік
  Строк страхування                                                     20 років
  Щорічний страховий платіж                              10 000 грн
  Гарантована страхова сума                             213 220 грн          



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


