Тарифа ГАД1
Мешовито капитално осигурување за случај на смрт и доживување со плаќање на
премија за цело времетраење на осигурувањето или со скратено траење на
плаќање на премија.







Кај тарифата за животно осигурување ГАД1 покритието во текот на траењето на
осигурувањето секогаш е еднакво на осигурениот износ.
Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот го добива целиот
договорен осигурен износ заедно со добивката која и припаѓа.
Во случај на природна смрт на осигуреникот за време на траење на
осигурувањето, корисниците на осигурувањето добиваат еден цел договорен
осигурен износ, со добивката која му припаѓа до тој период.
Во случај на смрт на осигуреникот како последица од незгода, корисниците на
осигурувањето добиваат двократен износ на договорениот осигурен износ со
добивката која му припаѓа до тој период.

Тарифа Супер ГАД3
Мешовито капитално осигурување склучено со точно одреден рок на исплата и
плаќање на премија за цело времетраење на осигурувањето или скратено траење
на плаќање на премија.






Кај групата тарифи за животно осигурување ГАД3 не постои целосно покритие
за времетраењето на осигурувањето.
Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот го добива целиот
договорен осигурен износ заедно со добивката која му припаѓа.
Во случај на природна смрт на осигуреникот за времетраење на осигурувањето,
корисниците на осигурувањето добиваат дел од осигурениот износ заедно со
добивката која му припаѓа до тој период.
Во случај на смрт на осигуреникот како последица од незгода, корисниците на
осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ, осигурениот износ
и добивката која припаѓа до тој период.

Тарифа ГАД5
Мешовито осигурување за случај на смрт и доживување со скалест растечки
осигурен износ за случај на смрт, и пресметување на добивката која му припаѓа и
плаќање на премија за целовреметраење на осигурувањето или со скратено
траење на плаќање на премијата









Програмата ГАД5 е програма за животно осигурување наменета за лица кои
поради здравствената состојба неможат да се осигураат по некоја друга тарифа
за животно осигурување, а сакаат и можат да штедат.
Кај лицата со зголемен ризик заради хоби и професии не се пресметува доплата
на премија за животно осигурување.
Договорениот износ се исплаќа само по истекот на траење на осигурувањето, а
во случај на смрт на осигуреникот се исплаќа дел од осигурениот износ.
Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот добива еден цел
осигурен износ со добивката која му припаѓа.
Во случај на природна смрт на осигуреникот за времетраење на осигурувањето,
корисниците на осигурувањето добиваат дел од осигурениот износ со добивката
која му припаѓа до тој период.
Во случај на смрт на осигуреникот како последица од незгода, корисниците на
осигурувањето добиваат еден цел договорен осигурен износ за смрт како
последица од несреќен случај, дел од осигурениот износ за осигурување на
живот и добивката која припаѓа до тој период.

Тарифа ГАД11
Мешовито капитално осигурување за случај на смрт и доживување со еднократна
уплата на премија.




Кај тарифата за животно осигурување ГАД11 покритието за времетраење на
осигурувањето секогаш е еднакво на договорениот осигурен износ.
Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот добива еден цел
договорен осигурен износ со добивка која му припаѓа до тој период.
Во случај на природна смрт или смрт на осигуреникот како последица од
незгода за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето
добиваат еден цел договорен осигурен износ со добивката која му припаѓа до
тој период.

Тарифа Р1
Темпорално осигурување за ризик за смрт со еднаков осигуран износ за
целовреметраење на осигурувањето и еднаква премија за целовреметраење на
осигурувањето.




Кај тарифата за животно осигурување Р1 покритието во текот за времетраење на
осигурувањето секогаш е еднаков договорен осигурен износ.
Во случај на доживување на осигурувањето, осигуреникот не добива никаков
надомест.
Во случај на природна смрт или смрт на осигуреникот како последица од
незгода за времетраење на осигурувањето, корисниците на осигурувањето
добиваат еден цел договорен осигурен износ.

ГРАВЕ Елит 20 плус
Граве Елит 20 плус е осигурување на живот кое заедно со познато покритие
(доживување на осигурувањето, смрт како последица на болест и смрт како
последица од незгода) без дополнително осигурување овозможува осигурителна
заштита за одредени тешки болести.

Ова осигурување содржи штеден дел и дел за заштита и осигурување на
здравјето на корисниците, каде корисникот во случај на дијагноза на една од
осигурените тешки болести има право на исплата на целокупниот осигурен износ
заедно со добивката што му припаѓа до тој период, што му овозможува
финансиска сигурност во периодот на лечење, со што осигурува сигурна иднина
за себе и за своите најмили.
Во случај на смрт како последица од несреќен случај на корисникот му се
исплатува двократен осигурен износ заедно со до тогаш остварената добивка.
Дополнителна предност која Ви е овозможена во облик на заштита со Граве Елит
20 плус е кога болеста или несреќниот случај предизвикуваат привремена или
трајна неспособност на осигуреникот.
Согласно условите на социјалниот систем лицата погодени од таквата состојба
по 42-от ден од работната неспособност остануваат без правна заштита додека
Граве осигурување своите корисници кои договориле Граве Елит 20 плус после
42-от ден од работна неспособност ги ослободува од плаќање на премија за
осигурување се до престанување на работната неспособност на осигуреникот,
завршување на договорот или со наполнети 65 години живот.
Тешки болести кои се покриени со Граве Елит 20 плус осигурување се:












срцев инфаркт,
бајпас операција на коронарните артерии,
карцином,
мозочен удар,
хронично болни бубрези,
трансплантација на органи,
мултипла склероза,
парализа,
слепило,
операција на аорта,
замена на срцеви залистоци(валвули),











бенигнен мозочен тумор,
кома,
хронично заболување на црниот дроб,
терминална хронична опструктивна болест на белите дробови,
загуба на екстремитети,
тешка траума (повреда) на главата,
тешки изгореници,
загуба на гласот и функција на говорот,
глувост(загуба на слухот).

ПЛУС: Додатно покритие за деца!

ГРАВЕ Киндер
Програма на осигурување со штедење во корист на дете

Програмот за осигурување со штедење и учество во добивка во корист на дете е наменет
за
деца
на
возраст
од
0-13
години.
Премијата се плаќа само за првите 6 години од траењето на осигурувањето, додека
гарантираниот капитал и делот од добивката се исплаќаат исклучиво на корисникот –
детето
по
неговата
наполнета
19
година.
Овој договорен облик на заштита овозможува на корисниците навремено обезбедување
на иднината на детето (понатамошно образование, самостоен живот).
ПРЕДНОСТИ на ГРАВЕ Киндер осигурувањето се:





штедење кое навистина е корисно за детето,
обезбедени средства за понатамошно образование или самостоен живот,
навремено обезбедување на иднината на детето,
загарантирана сигурност на враќање на капиталот со добивка за периодот.

Осигурување од последици од
несреќен случај

Незгодата тешко можете да ја спречите, но со благовремено размислување и
квалитетно и навремено осигурување можете да ја направите поднослива.
Незгода тешко можете да спречите, но со благовремено размислување и квалитетно и
навремено
осигурување
можете
да
ја
направите
поднослива.
Последиците од несреќен случај можат да бидат разновидни. Тоа се моменти кога токму
поради непредвидливоста која ја носи иднината, Вие и Вашето семејство сте
дополнително финансиски оптеретени со последиците од несреќен случај.
ГРАВЕ на Вам ви овозможува дополнително осигурување од незгода заедно со
животното
осигурување
(УИ)
во
случај
на
инвалидност.
Осигурајте се себеси и своите најмили и за такви ситуации, не оставајте ништо на
случајност, за да не бидете несреќни!

