GRAWE
PRIVATE-EXPRESS
Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ
(клон България, София)
Концернът Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) е създаден през 1828 г. като сдружение за взаимопомощ и пожар. Претърпява изключително бързо развитие и скоро се превръща в дружество с комерсиална цел, като непрекъснато разширява дейността си и в момента предлага почти всички видове
застрахователни и финансови услуги. Разширяването на областите на работа се осъществява чрез създаването на дъщерни дружества в Словения, Хърватска, Унгария, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина,
Украйна, България, Румъния, Молдова, Македония и Косово, както и чрез участие в банки и създаване на
инвестиционни дружества.
От 2000 г. в България успешно се развива „ГРАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД, а от 2008 г. стартира дейността си и „ГРАВЕ България Общо застраховане“ ЕАД, което през 2011 г. се вля в едноличния си
собственик, австрийското дружество Grazer Wechselseitige Versicherung AG.
Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в
структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През
2013 г. GRAWE Group реализира премийни приходи в размер на 749 млн. EUR и управлява 3,8 млн. застрахователни договора. С този обем GRAWE Group е сред водещите застрахователни дружества в Австрия.
Инвестициите на концерна в края на финансовата 2013 г. възлизат на 3,9 млрд. EUR, като допринасят значително за успеха на концерна и представляват неговата солидна финансова основа.

Застраховането на Ваша страна

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ - КЛОН БЪЛГАРИЯ
София 1612, бул. „Цар Борис III” №1
тел.: 02/ 989 00 99, 02/ 989 00 44
факс: 02/ 980 22 09;
office@grawe.bg, www.grawe.bg

• Застраховка домашно имущество
• Застраховка сграда
• Застраховка етажна собственост
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Застраховането на Ваша страна

Индивидуална защита за Вашето жилище

Спокойствие и сигурност във Вашия дом

Спомняте ли си закупуването на Вашите първи мебели, на Вашия нов апартамент или къща? Едно прекрасно чувство, че сте създали нещо. Но с притежанието идва и грижата да не загубите постигнатото.
Искате да го съхраните и опазите? Ние от Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) ще застанем до Вас и ще осигурим защита за Вас и Вашето жилище!

Поздравления! Вие изпълнихте мечтата си да защитите Вашите четири стени. Но какво ще стане, ако
Вашите мечти се превърнат в кошмар? Щети от пожар или кражба чрез взлом биха могли да доведат
до непредвидени разходи.

GRAWE Private-Express Ви дава експресна защита за Вашите апартамент, сграда и домашно имущество.
Непредвидими природни бедствия като пожар, буря или земетресение могат да увредят Вашето жилище и в най-лошия случай да го направят негодно за обитаване. Отремонтиране на щетите с Ваши
средства може да доведе до финансово сътресение във Вашия бюджет.
Експресната застраховка на сграда/етажна собственост на ГРАВЕ Клон България ще поеме изплащането на щетите по Вашето жилище.

Застраховка сграда/Етажна собственост Ви пази от следните рискове:
Пожар (удар от мълния, експлозия, имплозия)
Природни бедствия (буря, проливен дъжд, градушка, натиск от естествено натрупване на сняг и лед,
срутване на скали/удар от камъни, свличане на земни маси)

Експресната застраховка на домашно имущество на ГРАВЕ Клон България ще Ви предпази от такива
рискове и ще поеме изплащането на щетите по Вашето увредено движимо имущество, както и по остъклението на сградата, увредено вследствие на покрит по полицата риск.

Застраховка домашно имущество покрива следните рискове:
Пожар
Природни бедствия
Кражба
Изтичане на вода от тръбни инсталации
Остъкление на сграда/етажна собственост
Природни катастрофи (земетресение и наводнение)

Изтичане на вода от тръбни инсталации (спукване/счупване, замръзване на водопроводни тръби)
Природни катастрофи (земетресение и наводнение)
Обща гражданска отговорност

Даваме Ви възможност да застраховате на Първи риск или на Възстановителна стойност със Застрахователни суми от 15 000 ЕUR до 75 000 EUR и премия от 20 EUR.

Имате кредит и се нуждаете от застраховка в полза на банкова институция?
Мислейки за Вас, ние от Грацер Векселзайтиге Ферзихерунг АГ (клон България, София) предлагаме
възможността да застраховате Вашето жилище и в полза на банкови институции. Нашите любезни и
компетентни служители ще се радват да Ви помогнат и консултират при избора на най-подходящ застрахователен пакет.

Ние отново Ви даваме възможност да застраховате на Първи риск или на Възстановителна стойност
със Застрахователни суми от 5 000 EUR до 25 000 EUR и премия от 10 EUR.
Минимално необходимо условие за получаване на защита за Вашето движимо и недвижимо имущество с GRAWE Private-Express е сключването на риска „Пожар“.

Предимства при сключване на застраховка GRAWE Private-Express
Вие сами избирате варианта на застрахователна защита според личните Ви нужди
Получавате Вашата полица в момента на подписване на договора
Ние ще се погрижим за експресна ликвидация в случай на настъпила щета

Доверете се на нашия 187 годишен опит в областта на застраховането!

