
Осигурување на Ваша страна 

Зошто ГРАВЕ?
Традиција која трае повеќе од 180 години!

187 год. Традиција и искуство!
Вкупна актива на концернот 8,2 млрд евра!
Во Mакедонија од 2007 година!
Меѓу првите осигурителни друштва со странски 
капитал во Македонија!
Една од водечките осигурителни компании во Европа.

ГРАВЕ стабилност:

ГРАВЕ концерн 509% солвентност!
Standard&Poors: Рејтинг A - за финансиска стабилност!
Граве осигурување Скопје 294% солвентност!
45% од математичката резерва на сите осигурители во Македонија.
Добивката за клиентите резервирана 2 години однапред!
Дополнителна сигурност 2 реосигурители!

ГРАВЕ осигурување АД Скопје 
Ул. Пиринска бр.23 1000 Скопје
Тел:++389/2/310 96 73
office.skopje@grawe.at

Овластен застапник/посредник

ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЖИВОТ

ГРАВЕ КИДС



ГРАВЕ Кидс
• Траење на осигурувањето: 

• Плаќање на премија: 

• Најниска премија: 

• Можат да се осигураат:

• Добивка:

Осигуреник – дете  кое има најмала пристапна 
старост 0 години и највеќе 14 години.

Еднократна или тековна уплата 
на премија.

200 евра годишно (1.000 евра за еднократна 
уплата на премија).

Најкратко 6 години (3 години за 
еднократна уплата на премија), 
а најдолго до 25. година на живот.

ГРАВЕ Кидс -
пример со еднократна уплата 
на премија на осигурување

Пол Машки (машко дете)
Пристапна старост 6 години
Траење на осигурување  19 години
Годишна премија 500 Евра
Осигурен износ за доживување 10.548 Евра
Вкупен очекуван капитал 12.276 Евра

Пол Машки (машко дете)
Пристапна старост 0 години
Траење на осигурување  18 години
Еднократна премија 10.000 Евра
Осигурен износ за доживување 13.543 Евра
Вкупен очекуван капитал 17.601 Евра

НАЗИВ 
КОМБИНАЦИЈАТА

ГОДИШНА
ПРЕМИЈА

ОСИГУРЕН
ИЗНОС

БОЛНИЧКА
ДНЕВНИЦА

  

Star 15 5.000 4

Sun 30 10.000 8

Пол Женски (женско дете)
Пристапна старост 0 години
Траење на осигурување  15 години
Годишна премија 500 Евра
Осигурен износ за доживување 8.025 Евра
Вкупен очекуван капитал 9.045 Евра

Дополнително осигурување од трајна 
инвалидност поради незгода (УИ):

ГРАВЕ Кидс -
пример со тековна уплата 
на премија на осигурување

 

Пол Женски (женско дете)
Пристапна старост 8 години
Траење на осигурување  10 години
Еднократна премија 5.000 Евра
Осигурен износ за доживување 5.802 Евра
Вкупен очекуван капитал 6.712 Евра

Со потпишување на договорот за осигурување на живот 
се остварува правото на добивка која му припаѓа. 
Добивката се исплатува во целокупен износ по истек на 
траење на осигурувањето, а во случај на смрт во текот 
на траење на осигурувањето се исплатува добивка која 
е до тој момент припишана.

Сите вредности во табелата се изразени во евра.


