
A GRAWE Életbiztosító Zrt. Ügyfél-tájékoztatója

Tisztelt Ügyfelünk!

-

(1) 

A GRAWE Életbiztosító Zrt egyedüli tulajdonosa a GRAZER Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Székhe-
lye: A-8010 Graz, Herrengasse 18-20.).

Székhelye: 7630 Pécs, Kastély utca 2. A-B. ép.

Cégjegyzékszáma:02-10-060166

Adószáma:11367109-1-44

Fióktelepe:1124 Budapest, Jagelló út 20/A

Nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

A GRAWE Életbiztosító Zrt. részére az életbiztosítási tevékenység végzését az Állami Biztosításfelügyelet 1997.02.06-
án kelt 70/1997. számú határozatával engedélyezte.

A Biztosító adatkezelésének nyilvántartási száma: NAIH-51996/2012.

-

állnak rendelkezésére.

-
teszi.

-
kötéséhez szükséges ajánlati nyomtatvány 

(annak igazolására, hogy termékkel kapcsolatos befektetési ismeretekkel rendelkezik ügy-

-
tosabb ismereteket tartalmazó 

-
tosító. 

A 
-

-

nevében (képviseletében) eljáró személyek tevékenységére is.

Pécsi Vezérigazgatóság:

Címe: 7630 Pécs, Kastély utca 2. A-B. ép.

Telefon: +36-72-434-082, fax: +36-72-434-027

Nyitva tartás: H-Cs: 8.00-17.00 óráig

Péntek: 8.00 – 14.00 óráig 

Szo. – V: Zárva

Budapesti Igazgatóság:

Címe: 1124 Budapest, Jagelló út 20/A

Telefon: +36-1-202-1211, fax: +36-1-355-5530

Nyitva tartás: H-Cs: 8.00-17.00 óráig

Péntek: 8.00 – 14.00 óráig 

Szo. – V: Zárva



-
nek. 

átvételére.

(2) 

Amennyiben felmerült problémáját nem sikerült megnyugtató módon rendezni, kérjük, forduljon bejelentésével 

(a) 

• 

•  
továbbá szerdai napokon 8.00-20.00 óráig, péntekenként 8.00-16.00 óráig.

• 

• 

• személyesen a (2) pontban megjelölt címeken. 

(b) 
fordulni.

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. (Capital Square Irodaház, Dráva utcai bejárat, földszint)

Telefon: +36-80-203-776

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

(c) 

Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Telefon: +36-80-203-776

Telefax: +36-1-489-9102

(d) 
úton is érvényesíthetik.

(3) 

és jelenleg hatályos adózási szabályokról.
-

-

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban SZJA tv.) 65. §. (1) bekezdés d) pont-

-
-
 

(SZJA tv. 65. §. (3), (3a), (3b) bekezdések):

(1) -
-

(2) -



(3) 
-

növelt értékét (fogyasztói árcsökkenés esetén a 30 százalékpontot), kivéve, ha az utolsó, a törvényi követelmé-

-
szolgált kamatjövedelemre 16%.

A magánszemély nem köteles személyi jövedelemadó (továbbiakban SZJA) bevallásában szerepeltetni a kamatjöve-

-

§ (2) bekezdés). Az SZJA mértéke 15%, alapja a megállapított jövedelem 84%-a (mivel a magánszemély kötelezett 

GRAWE Életbiztosító Zrt.


