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1996 A GRAWE Életbiztosító Rt. megalapítása 620 millió Ft alaptőkével, 100 %-ban
tulajdonos a grazi GRAWE AG. Székhely
Pécs-Üszögpuszta, Kastély.
1997 Klasszikus életbiztosítások és kiegészítő biztosítások bevezetése, budapesti
igazgatóság létrehozása az ügyfelek és
a partnerek kiszolgálásának érdekében.
2005 Valamennyi 1997 óta művelt termék
eurós változatának bevezetése.
2006 Jubileumi év (10) – jubileumi kötvény.

2007 A társaságnál igazgatótanács nem működik, hatáskörét egy vezető tisztségviselő, a vezérigazgató látja el.
2008 Forintos és eurós járadékbiztosítási termékek bevezetése.
2009 A társaság tőkeemelést határozott el
2009. március 13-án 180 millió forint
összegben. A tőkeemelést az eredménytartalékból hajtotta végre. A cégbíróság az emelést 2009. május 27-én
jegyezte be.
2011 Az alapítás 15. évfordulójának jubileumi megünneplése.

TULAJDONOSI STRUKTÚRA
Tulajdoni hányad a jegyzett tõke %-ában
Grazer Wechselseitige AG
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KIEGÉSZÍTŐ GONDOLATOK
hozam a legversenyképesebb a klasszikus életbiztosítási termékek között Magyarországon.

Biztosítónk tulajdonosa a grazi székhelyű, immár 183 éves hagyományokra, értékekre építő
Grazer Wechselseitige osztrák biztosító holding.

Fejlődésünket, sikereinket azonban nem csupán
számokban mérhetjük. Sikerünk ennél sokkal
összetettebb. A velünk együttműködő biztosításközvetítők hazai piacismerete, szakmai felkészültsége, és több tízezer ügyfelünk bizalma
alapján a Grawe Életbiztosító Részvénytársaság
mára a magyar biztosítási piac egyik elismert
szereplője.

Az alapító, János Főherceg már 1828 táján megfogalmazta a társaság alapvető célkitűzését:
„Megfelelő biztosítási védelmet mindenki
számára!”
Az anyacég 1828 óta szolgálja biztosítottjait, s
partnerei bizalmának köszönhetően mára nemzetközi pénzügyi holdinggá fejlődött.

 A viszontbiztosítás a Grazer Wechselseitige
Versicherung AG és a GRAWE Reinsurance
Ltd, illetve a Münchener RückversicherungsGesellschaft által történik.
 A GRAWE befektetési stratégiája szerint
befektetései a biztosítási törvényben előírt biztonság, likviditás és jövedelmezőség elveinek
betartásával valósítja meg.
 A 2005. szeptember 1-től értékesített eurós
életbiztosítások díját eurós befektetési jegyekbe, államkötvényekbe és jelzáloglevelekbe
fektetjük.
 A GRAWE a befektetéseinek részét képező
értékpapírokkal alapvetően és általában nem
kereskedik, hanem hosszú távra vásárolja.
 Fő stratégiai célkitűzéseink közé tartozott a
már meglévő ügyfeleink magas színvonalon történő kiszolgálása és megtartása.
 Célunk a piaci jelenlétünk további erősítése,
valamint ügyfeleink számának növelése a kialakult termékstruktúra mellett.
 A világgazdasági válság bebizonyította, hogy
a klasszikus életbiztosításaink alkalmasak arra,
hogy ügyfeleink számára perspektívát és biztonságot nyújtsanak.
 2006-ban a Sopron Bankkal megkötött együttműködési megállapodás keretében folytatjuk a
bankbiztosítási ágazat kiépítését.
 Európai minőségű termékekkel szolgáljuk ki
ügyfeleinket.
 Egyszerűen eladható biztosítási termékeket
hoztunk létre.
 Egyszerűen adminisztrálható biztosítási termékeket értékesítünk.
 Szeretnénk tovább fejlődni versenyképes termékekkel.

1996. szeptember 25-én alapította meg a
GRAWE Életbiztosító Részvénytársaságot 620
millió forint alaptőkével – a Magyarországon
működő biztosítók közül egyedüliként vidéken
– pécsi székhellyel.
Az Állami Biztosításfeiügyelet 70/1997. számú
határozatával engedélyezte, hogy a GRAWE
Életbiztosító magyarországi tevékenységét megkezdje, és biztosítási módozatait terjessze.
Az eddig eltelt 15 év eredményei még a legmerészebb várakozásokat is felülmúlták. A magyarországi cégalapítás a nemzetközi sikerekben
igazán gazdag GRAWE holding eddigi legsikeresebb leányvállalatának indításának bizonyult.
A Grawe konszern tagjaként sikeresen adaptáljuk
és alkalmazzuk az anyavállalatnál felhalmozott
szaktudást, tapasztalatokat, értékeket.
2011-ben ünnepeltük a Grawe Életbiztosító magyarországi működésének 15. évfordulóját.
A dinamikus növekedés jelentős részben annak
köszönhető, hogy termékeinket költségtakarékosan alakítjuk ki, és azokat eredményesen
dolgozó biztosításközvetítők értékesítik. Befektetéseink növekvő hatékonyságát eredményezi
a fix költségek alacsony szinten tartása.
A világgazdasági válság ellenére a Grawe továbbra is a piaci átlagot meghaladó hozamot
képes biztosítani ügyfelei részére: a 2010-ben
visszajuttatott 8% forint és 4,5% eurós bruttó
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CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK
Milyen volt a Grawe 2010-es éve?
A terveinket a vártnál némileg nehezebben
tudtuk teljesíteni. Az elmúlt évet is jellemezték
a visszavásárolások, és derült égből villámcsapásként ért minket a szektorra kivetett különadó is. Az államkasszába befizetett 480 millió
forint ugyanis jelentős tétel volt a gazdálkodásunkban. Vegyesen csapódott le nálunk a magán-nyugdíjpénztári vagyonok államosítása.
Bizonyos társadalmi csoportok ugyanis ennek
hatására a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyeznek az öngondoskodásra, mert rájöttek,
hogy valójában csak saját magukra számíthatnak. A magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos
kormányzati döntések nyomán így ugrásszerűen
megnőtt az euróalapú életbiztosításaink iránti
igény. 2005 óta valamennyi termékünket euróban is kínáljuk, vagyis a klasszikus életbiztosításainknál az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy
euróban fizessen be és euróban vegye igénybe a
szolgáltatásainkat is. Évről évre kiküldjük az ügyfeleinknek a hozamértesítőt, és az ügyfelek elégedetten láthatták, hogy a pénzügyi-gazdasági
válság ellenére a pénzük 2010-ben nem kopott
el, hanem euróban 4,5, forintban pedig 8 százalékos hozamot termelt.

Dr. Hochmann András, a GRAWE Életbiztosító Zrt.
elnök-vezérigazgatója

Milyen lesz az idei évük és mire számítanak
2012-ben?

ügyfelek tömegesen élnének a visszavásárlásokkal a devizaalapú lakáshiteleik előtörlesztéséhez.

Az idei évünk várhatóan stabil lesz: jobb év lesz,
mint a tavalyi. Az első nyolc hónap számai alapján 15 százalék körüli növekedést prognosztizálunk. Ezt részben annak is köszönhetjük, hogy
jól sikerült az a februári akciónk, amelyben 5,4
százalékos garantált hozamot ígértünk az ügyfeleknek az egyszeridíjas termékekre. Ebben az
évben azt is tapasztaltuk, hogy a gazdaságban
meglévő bizonytalanságok még inkább a klaszszikus életbiztosítások felé terelik az ügyfeleket.
A 2012-es év persze még nagy kérdés, az állam
ugyanis szinte naponta szolgál újabbnál újabb
meglepetésekkel. Nehéz előre látni, de reménykedünk benne, hogy a 2012-es év legalább olyan
lesz, mint a 2011-es. Arra nem számítok, hogy az

Melyek a Grawe stratégiájának főbb elemei?
A magyar biztosítási piac a klasszikus életbiztosításokra érett meg, a magyar állampolgárok
pedig tanultak a világgazdasági válságból, és
így jellemzően kockázatkerülők és kockázatminimalizálók. Ezért törekszenek arra, hogy azt a
keveset, ami marad, azt jó helyre fektessék be.
Erre pedig a klasszikus életbiztosítások a legmegfelelőbbek: magas szolgáltatást és stabil,
jó hozamot nyújtanak. Minimum húszéves befektetésekben kell persze gondolkodni. Éppen
ezért a stratégiánk középpontjában a jövőben is
a forintban és euróban nyújtott klasszikus életbiztosítások állnak majd.
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