
A GRAWE csoport tagja 

Biztosítói példány  
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. 2019. február 1-től december 31-ig „Média Markt Ajándékkártya Akció” keretén 

belül köszöni meg megtisztelő bizalmát! Az akcióban csak természetes személy ügyfeleink vehetnek részt, az 

alábbiak szerint: 

 

1. ……… (X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 200.000 HUF, vagy 650 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt egy 

UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel (és az éves, 

folyamatos díj nem éri el a 300.000 HUF-ot vagy 1.000 EUR-t), és amennyiben az Ön biztosítási kötvénye is 

ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk megajándékozza Önt 25.000 HUF értékű Média Markt 

ajándékkártyával. 
 

2. ……… (X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 300.000 HUF, vagy 1.000 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt 

egy UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel (és az 

éves, folyamatos díj nem éri el a 400.000 HUF-ot vagy 1.250 EUR-t), és amennyiben az Ön biztosítási kötvénye 

is ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk megajándékozza Önt 35.000 HUF értékű Média Markt 

ajándékkártyával. 
 

3. ……….(X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 400.000 HUF, vagy 1.250 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt 

egy UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel és 

amennyiben az Ön biztosítási kötvénye is ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk 

megajándékozza Önt 50.000 HUF értékű Média Markt ajándékkártyával. 
 

 

*Amennyiben Ön GAW5FG, GAW5FEG biztosítást köt (vagy amennyiben a kockázat elbírálás során a kiegészítő biztosítások nem 

kerülnek elfogadásra), úgy a biztosítás díja kiegészítő biztosítás nélkül kell, hogy elérje a fent meghatározott díjakat. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben él a szerződés – a kötvény kézhezvételét követő 30 napon belüli – 

felmondásának jogával, akkor Társaságunk az Ön részére az – Általános Életbiztosítási Feltételek 2. § (15) 

bekezdése szerinti – éves díjat annak 1/12-ed részével és az ajándékkártya értékével csökkentve utalja vissza. 

 

Az ajándékkártya átvétele: 

 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. az ajándékkártyát értéknyilvántartott tértivevényes küldeményként postai úton 

juttatja el az Ön címére a biztosítási szerződés kockázatviselésének kezdeti időpontjától számított 25. napot 

követően (feltételezve, hogy Ön a kötvényét kézhez vette). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk 

térítésmentesen egy alkalommal tesz kísérletet az ajándékkártya kézbesítésére. 
 

Az ajándékkártya használata:  

 

A kártya a Média Markt bármelyik magyarországi üzletében felhasználható a kiállítástól vagy az utolsó 

használattól számított 5 évig. A kártya készpénzre nem váltható. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

kártyával történő vásárlás esetén az esetleges különbözetet az üzleteknek nem áll módjában készpénzben 

visszaadni. További tájékoztatás illetve az üzletek listája a Média Markt honlapján található: 

www.mediamarkt.hu 

 
Az AKCIÓ-val kapcsolatos tudnivalókat honlapunkon (www.grawe.hu) is megtalálja, illetve látogasson el 

hivatalos Facebook oldalunkra (https://www.facebook.com/grawezrt). 

 

 

Budapest, 2019. január      GRAWE Életbiztosító Zrt. 

 

 

Dátum: ………………                                                         ………….…………………… 

                                                                                                                    aláírás 

 

  

http://www.grawe.hu/


A GRAWE csoport tagja 

Biztosítás értékesítői példány  
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. 2019. február 1-től december 31-ig „Média Markt Ajándékkártya Akció” keretén 

belül köszöni meg megtisztelő bizalmát! Az akcióban csak természetes személy ügyfeleink vehetnek részt, az 

alábbiak szerint: 

 

1 ……… (X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 200.000 HUF, vagy 650 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt egy 

UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel (és az éves, 

folyamatos díj nem éri el a 300.000 HUF-ot vagy 1.000 EUR-t), és amennyiben az Ön biztosítási kötvénye is 

ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk megajándékozza Önt 25.000 HUF értékű Média Markt 

ajándékkártyával. 
 

2 ……… (X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 300.000 HUF, vagy 1.000 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt 

egy UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel (és az 

éves, folyamatos díj nem éri el a 400.000 HUF-ot vagy 1.250 EUR-t), és amennyiben az Ön biztosítási kötvénye 

is ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk megajándékozza Önt 35.000 HUF értékű Média Markt 

ajándékkártyával. 
 

3 ……….(X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 400.000 HUF, vagy 1.250 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt 

egy UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel és 

amennyiben az Ön biztosítási kötvénye is ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk 

megajándékozza Önt 50.000 HUF értékű Média Markt ajándékkártyával. 
 

 

*Amennyiben Ön GAW5FG, GAW5FEG biztosítást köt (vagy amennyiben a kockázat elbírálás során a kiegészítő biztosítások nem 

kerülnek elfogadásra), úgy a biztosítás díja kiegészítő biztosítás nélkül kell, hogy elérje a fent meghatározott díjakat.  

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben él a szerződés – a kötvény kézhezvételét követő 30 napon belüli – 

felmondásának jogával, akkor Társaságunk az Ön részére az – Általános Életbiztosítási Feltételek 2. § (15) 

bekezdése szerinti – éves díjat annak 1/12-ed részével és az ajándékkártya értékével csökkentve utalja vissza. 

 

Az ajándékkártya átvétele: 

 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. az ajándékkártyát értéknyilvántartott tértivevényes küldeményként postai úton 

juttatja el az Ön címére a biztosítási szerződés kockázatviselésének kezdeti időpontjától számított 25. napot 

követően (feltételezve, hogy Ön a kötvényét kézhez vette). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk 

térítésmentesen egy alkalommal tesz kísérletet az ajándékkártya kézbesítésére. 
 

Az ajándékkártya használata:  

 

A kártya a Média Markt bármelyik magyarországi üzletében felhasználható a kiállítástól vagy az utolsó 

használattól számított 5 évig. A kártya készpénzre nem váltható. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

kártyával történő vásárlás esetén az esetleges különbözetet az üzleteknek nem áll módjában készpénzben 

visszaadni. További tájékoztatás illetve az üzletek listája a Média Markt honlapján található: 

www.mediamarkt.hu 

 
Az AKCIÓ-val kapcsolatos tudnivalókat honlapunkon (www.grawe.hu) is megtalálja, illetve látogasson el 

hivatalos Facebook oldalunkra (https://www.facebook.com/grawezrt). 

 

 

Budapest, 2019. január      GRAWE Életbiztosító Zrt. 

 

 

 

Dátum: ………………                                                         ………….…………………… 

                                                                                                                    aláírás 

  

http://www.grawe.hu/


A GRAWE csoport tagja 

Ügyfél példány  
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. 2019. február 1-től december 31-ig „Média Markt Ajándékkártya Akció” keretén 

belül köszöni meg megtisztelő bizalmát! Az akcióban csak természetes személy ügyfeleink vehetnek részt, az 

alábbiak szerint: 

 

1 ……… (X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 200.000 HUF, vagy 650 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt egy 

UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel (és az éves, 

folyamatos díj nem éri el a 300.000 HUF-ot vagy 1.000 EUR-t), és amennyiben az Ön biztosítási kötvénye is 

ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk megajándékozza Önt 25.000 HUF értékű Média Markt 

ajándékkártyával. 
 

2 ……… (X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 300.000 HUF, vagy 1.000 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt 

egy UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel (és az 

éves, folyamatos díj nem éri el a 400.000 HUF-ot vagy 1.250 EUR-t), és amennyiben az Ön biztosítási kötvénye 

is ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk megajándékozza Önt 35.000 HUF értékű Média Markt 

ajándékkártyával. 
 

3 ……….(X-szel jelölje, ha Ön ilyen biztosítási szerződést kötött Társaságunkkal) 

Amennyiben Ön legalább 400.000 HUF, vagy 1.250 EUR éves, folyamatos díjú életbiztosítási szerződést köt 

egy UTZ* megnevezésű baleseti halálra szóló kiegészítő biztosítással, minimum 15 éves futamidővel és 

amennyiben az Ön biztosítási kötvénye is ezzel a tartalommal kerül kiállításra, úgy Társaságunk 

megajándékozza Önt 50.000 HUF értékű Média Markt ajándékkártyával. 
 

 

*Amennyiben Ön GAW5FG, GAW5FEG biztosítást köt (vagy amennyiben a kockázat elbírálás során a kiegészítő biztosítások nem 

kerülnek elfogadásra), úgy a biztosítás díja kiegészítő biztosítás nélkül kell, hogy elérje a fent meghatározott díjakat. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben él a szerződés – a kötvény kézhezvételét követő 30 napon belüli – 

felmondásának jogával, akkor Társaságunk az Ön részére az – Általános Életbiztosítási Feltételek 2. § (15) 

bekezdése szerinti – éves díjat annak 1/12-ed részével és az ajándékkártya értékével csökkentve utalja vissza. 

 

Az ajándékkártya átvétele: 

 

A GRAWE Életbiztosító Zrt. az ajándékkártyát értéknyilvántartott tértivevényes küldeményként postai úton 

juttatja el az Ön címére a biztosítási szerződés kockázatviselésének kezdeti időpontjától számított 25. napot 

követően (feltételezve, hogy Ön a kötvényét kézhez vette). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy társaságunk 

térítésmentesen egy alkalommal tesz kísérletet az ajándékkártya kézbesítésére. 
 

Az ajándékkártya használata:  

 

A kártya a Média Markt bármelyik magyarországi üzletében felhasználható a kiállítástól vagy az utolsó 

használattól számított 5 évig. A kártya készpénzre nem váltható. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

kártyával történő vásárlás esetén az esetleges különbözetet az üzleteknek nem áll módjában készpénzben 

visszaadni. További tájékoztatás illetve az üzletek listája a Média Markt honlapján található: 

www.mediamarkt.hu 

 
Az AKCIÓ-val kapcsolatos tudnivalókat honlapunkon (www.grawe.hu) is megtalálja, illetve látogasson el 

hivatalos Facebook oldalunkra (https://www.facebook.com/grawezrt). 

 

 

 

Budapest, 2019. január      GRAWE Életbiztosító Zrt. 

 

 

 

Dátum: ………………                                                         ………….…………………… 

                                                                                                                    aláírás 

http://www.grawe.hu/

