
ул. Пиринска бр. 23, 1000 Скопје, Тел.: 02 3109 673, Факс: 02 3118 855

E-mail: office.skopje@grawe.at, www.graweskopje.com.mk

Број на понудаДатум на доспевање во ГРАВЕ

 За ГРАВЕПонуда за рентно осигурување - ГРАВЕ Премиум
Ве молиме понудата пополнете ја со печатни букви. Одговорот прецртајте го со 

Датум и место на раѓање

Место

Телефон / Мобилен телефон

ден месец година
Име и презиме / Име на претпријатието

Број на пошта Место - улица Бр. куќа - влез - спрат - стан Општина

ЕМБГ / ЕДБ на правното лице 

E-mail адреса:

Професија / Вид на дејност Странско државјанство

Договарач на
осигурувањето

Телефон / Мобилен телефон

ЕМБГ  Име и презиме

Број на пошта Место - улица Бр. куќа - влез - спрат - стан Општина

Професија / Вид на дејност Странско државјанство

E-mail адреса:

Примач на Датум и место на раѓање

Место

ден месец година

x

Број на полиса

Телефон / Мобилен телефон

ЕМБГ  Име и презиме

Број на пошта Место - улица Бр. куќа - влез - спрат - стан Општина

Професија / Вид на дејност Странско државјанство

E-mail адреса:

Датум и место на раѓање

Место

ден месец година

Пристапна старост Вид на рента и траење

........... год.

Датум на почетокот на осигурувањето Гарант. период

 ....................% .... год. ...............год.

на исплатата
Процент�на�пренос на �
друг�осигуреник

доживотна привремена

ГРАВЕ�Премиум�Рента�-�Доживотна�рента�со�поврат�на�капитал�во�случај�на�смрт�на�осигуреникот

ГРАВЕ�Премиум�Рента�Дуо�- Доживотна�рента�со�гарантиран�период�на�исплата�и�пренос�на�вториот�осигуреник

ГРАВЕ�Премиум�Гарант�-�Рента�со�одредено�траење�со�поврат�на�капитал�во�случај�на�смрт�на�осигуреникот�
ГРАВЕ�Премиум�Гарант��Дуо�-�Рента�со��одредено�траење�и�гарантиран�период�на�исплата�и�пренос�на�вториот�осигуреник

Машко

Женско

Правно�лице

Претприемач

Договарач на
осигурувањето

Машко

Женско

рента - прв  
осигуреник 

Машко

Женско

Втор
осигуреник
(кај рента 
со пренос 
на вториот 
осигуреник) 
 

ГРАВЕ 
Премиум 
 

Премија��(еднократно)��

Трошоци�и�изработка�на�полиса

Уплата (премија�+�6�ЕУР)

........................ ЕУР

........... 6 ЕУР

........................ ЕУР

1/1 1/2 1/4 1/12НАЧИН�НА�ИСПЛАТА�НА�РЕНТА 1/1 1/2 1/4 1/12

ЗАГАРАНТИРАНА�РЕНТА

ГРАВЕ БОНУС РЕНТА

ВКУПНА �РЕНТА

ЕУР

ЕУР

ЕУР

НАПОМЕНА:�Исплатата�се�врши�исклучиво�на�сметка�на�примачот�на�рентата.�Заедно�со�понудата�задолжително�да�се�приложи�и�фотокопија�од�трансакциска�сметка.

Ако�никој�не�е�наведен,�корисници�се�законските�наследници.

Корисници�на�осигурување�во�случај�на�смрт�на�осигуреникот:
1. Кај�рентата�со�поврат�на�капитал�во�случај�на�смрт�на�првиот�осигуреник

2. Кај�рентата�со�гарантиран�период�на�исплата�и�пренос�на�вториот осигуреник,�
    во�случај�на�смрт�на�првиот�и�вториот�осигуреник:���

Со потпис потврдувам дека ја разбрав и ги прифатив  условите за рентно осигурување кои се дел од договорот за рентно осигурување и дека сите податоци кои се внесени 

во оваа понуда се вистинити и целосни.

Потпис�на�договрачот�
на осигорувањето

Потпис�на�застапникот/посредникот�
во осигорувањето

Потпис�на�вториот�осигуреник��Потпис�на�првиот�осигуреник��Место�и�датум
................................................................................. .......................................... .......................................... ..........................................

НАЧИН�НА�ИСПЛАТА�НА�РЕНТА

Посредник/Застапник

*Приговор за работата на Друштвото може да се достави до Агенцијата за супервизија на осигурување, кој е надлежен орган за супервизија на Друштвото, во рок и на начин утврден со закон.

осигурување а.д. Скопје




