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Így néz ki ma egy intelligens otthon… 



Ha tudod a választ, ne habozz! 

De mire lesz képes 10 év múlva? És 

milyen lesz egy okosotthon biztosítása? 



2025-öt írunk… 

Képzeld el, hogy a 
technológia átveszi 
az irányítást a 
lakásodban is. 

Ha elképzelted, 
akkor forgasd le 

egy másfél perces 
videóban, és játssz 
velünk az értékes 
nyereményekért! 



Nyeremények 

• Allianz ajándékcsomag átvétele a PénzSztár Verseny 2015-ös döntőjén. 

• A csapattagok részére 1-1 Élmény Kalandutalvány, mellyel 85 szabadidős 
program közül választhatják ki, hogy hol szeretnék eltölteni tartalmasan és 
aktívan a szabadidejüket. Földön, vízen vagy akár a levegőben. 

1. helyezett 

• Allianz ajándékcsomag átvétele a PénzSztár Verseny 2015-ös döntőjén. 

2. helyezett 

• Allianz ajándékcsomag átvétele a PénzSztár Verseny 2015-ös döntőjén. 

3. helyezett 



Pályázati feltételek 

A pályázati anyag leadása: 

• Határidő: 2015. november 30.,15:00 

• Formátum: videoformátum (mov, mp4, avi, wmv, mpeg) 

• Beadás módja: elektronikusan az andrea.koszti@allianz.hu email címre Koszti Andrea 
részére. 

Az e-mailben kérjük feltüntetni: 

 
• Beküldő adatai (név, e-mail cím, telefonos elérhetőség) 

• Csapat neve és csapattagok neve 

• Az elkészült film címe 

 



Segítség a filmkészítéshez (1. rész) 

Milyen módszerrel 
dolgozhatjátok fel a 

témát? 

• Interjúbeszélgetés, riport 

• Reklámfilm 

• Diavetítés 

• Előadás, bemutató 

• Oktató videó (stb.) formájában 

Milyen formában 
tudjátok kivitelezni? 

• Felvehetitek kamerával a történéseket és 
eljátszhattok bizonyos szerepeket a 
filmben. 

• Összevágtok (pl.) Windows Movie Maker 
vagy más vágó program segítségével 
fotókat, ppt slide-okat és jeleneteket. 

• Esetleg beszédet is felvehettek hozzá 
számítógéphez csatlakoztatható 
mikrofonnal, hogy a diavetítés képének 
legyen hangalámondása. 

• Ha technikailag még rátermettebbek 
vagytok, akkor akár grafikákat is 
készíthettek. 

• A kivitelezéshez teljes kreatív szabadságot 
adunk! 



Kritériumok és szabályok 

• A beküldött pályázatok közül csak azokat vesszük figyelembe, ahol a beküldő csapat részt vett 
a PénzSztár verseny online előselejtezőjének mindkét fordulójában, de nem jutott tovább a 
megyei selejtezőbe, vagy a 2015. december 3-án tartandó országos elődöntő előtt kiesett a 
játékból.  

• Egy csapat csak egy filmmel pályázhat. 

• Maximum 2 perc lehet a beküldött film hossza. 

• A film mondanivalójában jelenjenek meg biztosítási vonatkozások is. 

• A filmben jelenjen meg, hogy a csapat tagjai milyen forrásokból dolgoztak. 

 

Értékelési szempontok  
A 3 főből álló zsűri 5 pontos skálán értékel egy-egy szempontot (összesen 25 pont adható maximum egy 
zsűritag részéről), s minden videónak az elért összpontszámát átlagoljuk. 

• Csapatmunka 

• Kreativitás/szellemesség 

• Biztosítási vonatkozás megjelenítése 

• Üzenet átadása (mennyire érthető/egyértelmű) 

• Újszerűség (innovatív, újító szemléletmód) 

Értékelési szempontok és kritériumok 



Segítség a filmkészítéshez (2. rész) 

Milyen lehet egy okosotthon 
biztosítása? Milyen 
biztosítható elemek 

merülnek fel, amik nem 
léteznek a hagyományos 

lakásbiztosításban? 

Milyen előnyökkel jár egy 
biztosító számára, ha az 

ügyfél okos otthonban él? 

Milyen előforduló 
veszélyekre, kockázatokra 

figyelmeztet a smart home 
technológia? 

Hogyan motiválnátok az 
ügyfeleket, hogy 

alkalmazzák a lakásukban a 
technológiát? 

Milyen hatása lehet a 
biztosítási szektorra az 

okosotthonok megjelenése? 
Hogyan reagálhatnak erre a 

piaci szereplők?  

Pár biztosítási vonatkozású kérdés, ami segít elindulni a közös ötletelés 

útján: 



Sok sikert és örömöt 

kívánunk a feladat 

kivitelezésében! 

Az Allianz és a PénzSztár 

szervezői csapata 



• Az Allianz a döntést követően a lehető legrövidebb időn belül e-mailben 

értesíti a nyerteseket.  

• A nyereményt a Szervező a nyertessel történt előzetes egyeztetést 

követően adja át a 2015. évi PénzSztár Verseny döntőjén, vagy postai úton.  

• A játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési 

kötelezettséget, és a nyeremények kiszállításának költségét az Allianz 

viseli. 

• A pályázatot beküldők a játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy 

róluk a nyeremény átadásakor fotó, video és hangfelvétel készüljön, melyet 

az Allianz a kommunikációjában közzétehet. 

Értesítés és nyereményátvétel 


