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A biztosításról általában
A biztosítás jogintézményének alapgondolata a társadalom meg-

el. A nem-élet biztosítások terén a leggyakoribb kockázatok: baleset,

határozott tagjainak közös kockázatviselése, a kárkövetkezmények

betegség, casco, szállítmány, tűz és elemi károk biztosítása, egyéb

megosztása, ill. meghatározott események bekövetkezésekor kárté-

vagyoni károk biztosítása, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

rítés nyújtása.

(kgfb), hitelbiztosítás, kezességbiztosítás, jogvédelmi biztosítás,
temetési biztosítás, stb. Az egyik leggyakoribb vagyonbiztosítás a

Az azonos veszélyeknek (kockázatoknak) kitett vagyontárgyak, illetve

lakásbiztosítás. Bár mindannyian bízunk abban, hogy házunkat,

személyek együttesen egy közösségbe történő terelése – azaz a

lakásunkat, ingóságainkat, vagyontárgyainkat nem éri kár, ha mégis

veszélyközösség – szétporlasztja a tagok között a bekövetkező káro-

bekövetkezik a biztosítási esemény (tűz, árvíz, betörés stb.) és van

kat. Nagy tömegű kockázat egyesítésével a kockázatok tömegükben

biztosításunk, tudunk hová fordulni térítésért. Mielőtt aláírja az ügyfél

tervezhetővé válnak, ez képezi a biztosítótársaságok tevékenységé-

a szerződést, érdemes áttekintenie az abban szereplő feltételeket, a

nek alapját. Így a biztosítási tevékenység alatt a veszélyközösség szer-

biztosított és a biztosító jogait, kötelezettségeit. A biztosítók javasol-

vezését, kockázatainak kezelését és kártérítését értjük. A biztosítás a

ják, hogy időközönként az ügyfelek vizsgálják felül meglévő lakásbiz-

magánszemélyek vonatkozásában elhárítja egyes előre nem látható,

tosításukat. Ha például a biztosított ingatlanban, vagyontárgyakban

de bekövetkezhető eseményeknek az egyén anyagi helyzetére

jelentős értékváltozás következik be, a biztosító közreműködésével a

gyakorolt káros hatását. Tehát nyugalmat és biztonságot ad, mert ha

megváltozott körülményekhez lehet igazítani a biztosítási fedezete-

bekövetkezik a kár, a kiesett javak a biztosítás kapcsán pótolhatók, a

ket.

gazdálkodás folytatható marad.

Az életbiztosítások lehetnek elérésre szólóak, halálesetre szólóak,
járadékbiztosítások, illetve ezek különböző variációi, továbbá létezik

Különböző mértékben, de mindenkinek szüksége van különböző

házassági biztosítás, vagy befektetéshez kötött biztosítás (stb).

biztosításra, hiszen ingatlannal, nagyobb értékű vagyontárggyal az
emberek többsége rendelkezik, amelyek megsemmisülése magá-

Fő szabály, hogy csak jövőbeni kockázat biztosítható, tehát olyan,

nemberként az egzisztenciális, gazdálkodó szervezetként pedig

amelynek jövőbeli bekövetkezése valamilyen szempontból bizony-

a gazdasági ellehetetlenülést vonja maga után. Önerőből történő

talan. Pl. a halál bekövetkezése biztos, de időbeli bekövetkezése már

pótlásuk ugyanis nem vagy csak aránytalan erőfeszítések révén lehet-

bizonytalan.

séges. Az élet-, betegség és balesetbiztosítások megkötése szintén
hasznos segítséget nyújthat mindenki számára, hiszen egy váratlan

A biztosításokat csoportosíthatjuk a kár jellege szerint is. Ez alapján

esemény kapcsán jól jön az anyagi segítség.

kár- és összegbiztosítást különböztethetünk meg. A kárbiztosítás
esetében a biztosító kártérítése a kár tényleges nagyságától függ. Az

Nem szabad megfeledkeznünk az egyes foglalkozásokhoz kapcso-

összegbiztosítások – pl. az életbiztosítás – esetében viszont a kártérí-

lódó szakmai felelősségbiztosításokról sem, hiszen egyes szakmák

tés a szerződésben előre kikötött biztosítási összegen alapszik.

képviselőinek, mint pl. ügyvéd, orvos, könyvvizsgáló, közjegyző, végrehajtó stb. kötelező működése megkezdéséhez felelősségbiztosítási

A biztosítótársaságok

szerződéssel rendelkeznie.

A biztosítókat több szempont szerint csoportosíthatjuk. Aszerint,
hogy a biztosítási szféra mely szintjén tevékenykedik az adott

A biztosítások csoportosítása

biztosító, megkülönböztethetünk direkt biztosítókat és viszontbiz-

Gyakorlatilag minden kockázatra köthető biztosítás, amit a biztosító

tosítókat. A direkt biztosítók a biztosítási szféra elsődleges biztosítói,

elvállal. A biztosítás tárgya szerint két fő csoportba oszthatjuk a

ők azok, akik eredetileg elvállalják a különböző dolgok (vagyontár-

biztosításokat: az egyéneket életükben, testi épségükben, egész-

gyak, élet, egészség stb.) biztosítását. A viszontbiztosítók - mint

ségükben fenyegető károk anyagi következményei ellen védelmet

már korábban szó esett róla - a biztosítók biztosítói, tehát ügyfeleik

nyújtó személybiztosításokra, illetve a dolgokban esett károk kom-

maguk is biztosítók, s a direkt biztosítók által vállalt kockázatok egy

penzálására szolgáló vagyonbiztosításokra. A személy-, vagyon és

részét vállalják át tőlük. Természetesen egy cég lehet egyszerre direkt

felelősségbiztosításokat a kockázatviselés tárgya alapján különítjük

biztosító is és viszontbiztosító is.
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A biztosító által művelt biztosítási ágak szerint a biztosítókat alapvetően két fő csoportba sorolhatjuk:
1. szakosított biztosító, amely csak egy biztosítási ággal (például
életbiztosítás), vagy csak egy ágon belül néhány biztosítási ágazattal
(például gépjármű-biztosítás, tűzbiztosítás, balesetbiztosítás stb.)
foglalkozik.
2. kompozit biztosító, amely több biztosítási ágban is tevékenykedik
(például egyszerre élet- és vagyonbiztosító).

Biztosítások értékesítése
Nagyon fontos, hogy minden biztosítási szerződés megkötése
előtt alaposan tájékozódni kell a biztosító által nyújtott szolgáltatásokról, azok feltételeiről. Ezeket az információkat a biztosítók által
terjesztett szórólapokon, ügyfél tájékoztatókon, illetve az interneten

A biztosítási piac felügyelete és érdekvédelme

keresztül kaphatjuk meg, de ha nem minden válasz egyértelmű, ak-

A biztosítók tevékenységét az állam részéről - az ügyfelek érdeké-

kor célszerű a személyes kapcsolatfelvétel a pénzügyi tanácsadókkal.

ben – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) felügyelte
2013-ig, feladatait a Magyar Nemzeti Bank vette át. Az MNB adja meg

A biztosítók és az ügyfelek közötti biztosítási szerződések nagyon

az engedélyt új biztosítók alapításához, ellenőrzi pénzügyi mutatóik

gyakran közvetítőkön keresztül jönnek létre. A közvetítők több-

állását (fizetőképességét, vagy szolvenciáját), a törvények betartását

nyire ügynökök, a biztosítók fizetett alkalmazottai. Bizonyos piaci

(stb.). Az állammal szemben a biztosítók kollektív érdekeit képviseli a

szegmensekben azonban - főleg a vagyonbiztosítások esetében - a

Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). A MABISZ képviseli a bizto-

biztosítóktól független alkuszokon (brókereken) keresztül jön létre

sítókat az őket érintő törvények előkészítése során, szervezi a közös

az üzlet. A brókerek elvileg nem kötődnek egyetlen biztosítóhoz

oktatási tevékenységüket, s lehetőséget nyújt a közös, egyeztetett

sem - bár jövedelmüket, a jutalékot a szerződések után a biztosítótól

fellépésre.

kapják -, ezért a biztosítottak érdekeit képviselik. Ez azt jelenti, hogy a
biztosítótársaságok ajánlatai közül kiválasztják az ügyfelük számára
leginkább megfelelő és előnyös változatot.

További átfogó ismeretek szerzésére az alábbi linkeken elérhető források javasoltak:
• Banyár József (2013) A BIZTOSÍTÁS GAZDASÁGTAN ALAPJAI - A BIZTOSÍTÁSRÓL ÁLTALÁBAN 		
• Magyar Biztosítók Szövetségének honlapja								
• Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének honlapja					
• Allianz Hungária Zrt. honlapja
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Gondolkodjunk a közös jövőnkről
Hiszen a jövőben töltjük majd el életünk hátralevő részét
Jó néhány fokkal magasabb átlaghőmérséklet, idősödő társa-

megduplázódik és a teljes népesség egyharmada ebbe a korcsoport-

dalmak, vezető nélküli autók… Ez csupán néhány azok közül a

ba fog tartozni. Jelenleg Magyarországon is az európaihoz hasonló ez

jóslatok közül, amik az elkövetkező évtizedekben várnak ránk. A

az arány, de a KSH szerint 2050-re megközelítheti akár 30 százalékot

szakértők szerint a klímaváltozás hatására a jövőben megjósolha-

is. Az elkövetkezendő évtizedek egyik legjelentősebb társadalmi kihí-

tatlan mértékű pusztító változásokkal kell szembenéznie az egész

vása, hogy miként lesz képes az egyre csökkenő számú aktív lakosság

bolygónak, a demográfia változása pedig több szempontból is

eltartani az idősebb korosztályt.

próbatétel elé állítja a jelenkor társadalmait.
Az Allianz megbízásából 2014 júniusában a GfK Hungária Kft. által
végzett kutatás szerint a magyarok foglalkoznak saját jövőjükkel, 28
százalékuk csakis a jövőre koncentrál, vagyis mindig előre tekintenek,
terveznek, nem rágódnak a múlton és céljaik is vannak, amiket meg
akarnak valósítani. Emellett vannak olyanok is, akik számára fontos a
múlt megőrzése, igyekeznek kiélvezni a mindennapokat, de közben
a jövőt sem felejtik el, hiszen tudják, hogy annak tervezése fogja
segíteni őket a céljaik elérésében - ez a csoport a megkérdezettek 14
százalékát fedi le. Ráadásul a válaszadók 35 százaléka igyekszik úgy

Miért fontos a közös jövőnk?
Kisbenedek Péter, az Allianz Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatójának előadása

élni, hogy mindig előre megtervezi napjait, a közeli és távoli jövőjét

A népesség növekedésével és a technika fejlődésével egyre több

és az egész életét.

autó került az utakra az elmúlt évszázadban: ma már több mint
egymilliárd autó koptatja a világ útjait. Magyarországon csaknem

Mindez jó hír, mivel mindannyiunknak közös érdeke, hogy foglal-

3,7 millió gépjármű közlekedik. Az Egészségügyi Világszervezet

kozzunk a jövő kérdésével, hiszen a jövőben töltjük majd el életünk

(WHO) statisztikái szerint minden évben 1,2 millió ember hal meg és

hátralevő részét. Ehhez azonban fontos, hogy megértsük a minket

20-50 millióan sérülnek meg közlekedési baleset következtében. A

körülvevő tendenciákat és azt, miként hatnak ezek a saját életünkre.

világon minden hatodik másodpercben bekövetkezik egy közlekedési

A világ körülöttünk évről évre változik, talán gyorsabban, mint valaha

balesetből adódó sérülés, vagy haláleset. 2013-ban több mint 36

és ez az elkövetkező évtizedekben még inkább érezhető lesz. 1880

ezer közúti baleset történt Magyarországon. Az innovatív fejlesztések

óta az átlaghőmérséklet közel 0,85 °C-kal melegedett, és a tudósok

révén már számos megoldással csökkenthető a baleseti kockázat és

szerint ez a melegedés a felelős az elmúlt évek során tapasztalt

ezen a téren még hatalmas fejlődés előtt állunk.

viharok, áradások és elharapódzó erdőtüzek számának növekedéséért. Az elmúlt években a biztosítók világszerte átlagosan 70 milliárd

Ez csupán néhány kiragadott példa a jövőnket befolyásoló és alakító

dollárt fizettek ki évente a szélsőséges időjárás okozta károkra, míg az

megatrendek közül, de jól mutatja, hogy a jövőnk nem egy távoli,

1980-as években ez az összeg mindössze 15 milliárd dollárt tett ki.

homályos, megfoghatatlan esemény, hanem most történik és mi

Az Allianz és a GfK 2013-ban végzett közös kutatásának eredményei

magunk is alakítjuk azt. A változás hullámai körülvesznek bennünket

szerint a magyarok 70 százalékának lakásában történt már káre-

és egy folyamatosan változó, bizonytalan világot teremtenek körénk.

semény, az esetek többségében ezek a szélsőséges időjárás miatt

Ebben a világban a régi tudás már nem feltétlenül jelent biztos tám-

következtek be.

pontot, a személyes és közös jövőnk pedig egybefonódik. Ideje tehát
megkezdenünk a felkészülést.

A világon a várható élettartam az elmúlt 150 év során egyenletesen
emelkedett és 1850-hez viszonyítva közel megduplázódott. A becslé-

Az Allianz Hungária Zrt. számára is fontos, hogyan alakul a közös

sek szerint ma 89 millió európai, vagyis az Európai Unió lakosságának

jövőnk, ezért elkötelezett abban, hogy tudását és tapasztalatát

körülbelül 18 százaléka 65 évnél idősebb. Az előrejelzések szerint

megossza másokkal. Ezt a célt szolgálja az Allianz által működtetett

2060-ra Európában a 65 éves vagy idősebb emberek aránya csaknem

Tudásközpont honlap.
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Ismerje meg Ágostont!
Az Allianz egyik korábbi kutatása szerint a magyarok 41 százaléka úgy gondolja, hogy nagyobb kihívás egy stabil pénzügyi terv
készítése, mint a Himalája megmászása. Bár a hegymászásban
nem, a pénzügyeinkben jelentős segítséget tud nyújtani Ágoston,
az Allianz fiatal és tettre kész virtuális tanácsadója.

Ágoston vagyok az Allianz online
tanácsadója, és segítek abban,
hogy mikor és mennyit kell
megtakarítani pénzügyi célok
eléréséhez.

Ágoston célja nem más, mint hogy segítsen nekünk tájékozódni a
pénzügyek és a megtakarítások világában. Tanácsaival és iránymutatásaival elhivatottan támogat minket abban, hogy megvalósíthassuk

Mindenkinek vannak olyan
céljai, amelyekre akár
éveken át takarékoskodni
kell.

kitűzött céljainkat, legyen az egy új lakás, családalapítás vagy akár a
nyugdíjas évekre való felkészülés.
Ha a pénzügyek, vagy a számolás nem tartozik az erősségeink közé,
különösen nagy hasznát vehetjük Ágostonnak, aki pár egyszerű
kérdés segítségével, tájékoztató jelleggel megmutatja nekünk, hogy
nyugdíjas korunkig vagy céljaink eléréséig mennyi pénzt kellene
félretennünk. Várhatóan elfoglalt lesz az elkövetkező hónapokban,

Neve: Ágoston

hiszen az Allianz és a Gfk Hungária Kft. közös kutatása szerint a

Született: 2014. november

magyarok jelentős része nem tekinti elégségesnek és kielégítőnek a

Címe: www.allianz.hu

pénzügyi tudását. A válaszok alapján több mint 10 százalékuk egyál-

Foglalkozása: virtuális pénzügyi tanácsadó

talán nem konyít a pénzügyekhez, míg mindössze 1 százalék vallja
magát pénzügyi zseninek. Egy korábbi kutatás szerint a magyarok

Erősségek: pénzügyi jártasság, rugalmasság

41 százaléka úgy gondolja, hogy nagyobb kihívás egy stabil pénzügyi

Kompetencia: jó kommunikációs készség,
magabiztos fellépés, kapcsolatteremtő képesség

terv készítése, mint a Himalája megmászása.

Hobbi: hegymászás

A cikk folytatása az alábbi linken érhető el!
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Hasznos információk kárbejelentéshez
A 2015 júliusában tapasztalt viharok, az erős szél és eső számos
kárt okozott az otthonokban országszerte, legyen szó a betört ablakokról, a szél által kicsavart fák miatt kidőlt kerítésekről, a leesett
tetőcserepekről vagy a villámcsapás miatt tönkrement televízióról,
elektromos főzőlapról.

Mire érdemes odafigyelnie a kártérítési igénye
érvényesítéséhez?

Vigye
n mag
hogy
á
kárbe val egy ká
elérhe
jelent
r
t
y
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é
t
s
ő
i
s
égein
kézné
k min
l legy
dig
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• kárbejelentését minél előbb tegye meg, lehetőleg a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül

• amennyiben üvegkára keletkezett*, azt a biztosító üvegtö-

rés-kárként kezeli. Ebben az esetben a kárbejelentést követően a

javítási munkáról kérjen számlát a biztosított nevére és a biztosítási

szerződésben szereplő kockázatviselési címre, írja rá a kárszámot és
a bankszámlaszámát, majd töltse fel honlapunkon az alábbi linkre
kattintva

• indukciós villámkár esetén a használhatatlanná vált készülékeket,
a feltételeknek megfelelően kérjük, hogy a kárbejelentéstől számított
30 napig, vagy a kárrendezés végleges lezárásáig tartsa meg

• amennyiben van rá lehetősége, a javítási, kárenyhítési munkálatok előtt készítsen fényképeket a megrongálódott épületrészekről,
amelyeken egyértelműen beazonosíthatóak a vihar által okozott
sérülések
A kárbejelentést követően szakértőink rövid időn belül telefonon
ben vagy írásban küldenek értesítést annak időpontjáról. A helyszíni

Milyen kárenyhítési kötelezettségei lehetnek Önnek
viharkár esetén?

szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, majd megállapítja

A nagyobb viharok esetén előfordulhat, hogy otthonának tetejéről

a kártérítési összeget.

leesik pár cserép, vagy egy rádőlt fa okoz benne komoly károkat, eset-

A kártérítési összeget a kárbejelentést, illetve a szükséges dokumen-

leg az erős szél, jégeső miatt betörnek az ablakok üvegei. Ilyenkor

tumok (pl.: üvegkárok javításáról készült számla) beérkezését követő

fontos, hogy gondoskodjon a további károk megelőzéséről, amelyek

15 napon belül az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk át

az alábbiak lehetnek:

jelentkeznek a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése érdeké-

vagy postai úton küldjük ki arra a címre, amelyet megjelölt.

• tető átmeneti fóliázása,
• kidőlt fa esetén a fa eltávolítása és a helyreállítási munkák meg-

A kár bejelentésétől számított 5. munkanapig hagyja változatlanul
a kár helyszínét. A károsodott vagyontárgy állapotán a kárenyhítési
kötelezettségének betartásával csak akkor változtasson, ha az szükséges a további sérülések, balesetek elkerüléséhez, és az egyéb károk

kezdése,
• tetőkárosodás esetén a beázás helyének környezetében az elektromos berendezések eltávolítása, áramtalanítás,
• betört ablakok üvegeinek átmeneti vagy végleges helyreállítása,

bekövetkezésének megakadályozásához.

cseréje.

Amennyiben a kárbejelentés beérkezését követő 5. munkanapon

További információ a kárbejelentésről az alábbi linken

sem kezdjük meg a kár rendezését, abban az esetben elkezdheti a

érhető el!

károsodott tárgyak helyreállítását.
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károk enyhítésére és megelőzésére
Jó tanácsok viharos időjárásra,
károk enyhítésére és megelőzésére

A statisztikák szerint 2008 és 2014 között havonta átlagosan közel 1600,
összesen több mint 132 000 viharral kapcsolatos kárbejelentés érkezett
az Allianz Hungária Zrt.-hez. 2013-ban több mint 15 000 viharral
A
statisztikák
szerint
2008
2014havonta
közöttátlagosan
havontaközel
átlagosan
közel 1600,
A statisztikák
szerint
2008 és
2014és
között
1600,összesen
több mint 132 000
kapcsolatos
kárbejelentést
regisztrált
a
biztosító,
ez
aérkezett
szám
2014-ben
összesen
több
mint
132
000
viharral
kapcsolatos
kárbejelentés
viharral kapcsolatos kárbejelentés érkezettaz Allianz Hungária Zrt.-hez. 2013-ban több mint 15 000 viharral
meghaladta
a 17Zrt.-hez.
500 darabot.
az
Allianz Hungária
2013-ban több mint 15 000 viharral
kapcsolatos kárbejelentést regisztrált a biztosító, ez a szám 2014-ben meghaladta a 17 500 darabot.

kapcsolatos kárbejelentést regisztrált a biztosító, ez a szám 2014-ben
meghaladta a 17 500 darabot.

Legyen mindig felkészülve!
Legyen mindig felkészülve!

A híradásokban, illetve az
Interneten érdemes nyomon
A híradásokban,
az időjárást és
követni a illetve
várható
Interneten érdemes nyomon
a kiadott figyelmeztetéseket.
követni a várható időjárást és
a kiadott figyelmeztetéseket.

A tetőburkolatokat és
tetőcserepeket célszerű bizonyos
A tetőburkolatokatidőközönként
és
áttekinteni,
tetőcserepeket célszerű bizonyos
különösen az erős széllel járó
időközönként áttekinteni,
különösen az erős időjárást
széllel járó követően.
időjárást követően.

Várhatóvihar
vihar
esetén
a károk
megelőzése
érdekében
Várható
esetén
a károk
megelőzése
érdekében
javasolt... javasolt...
...a nyílászárókat
bezárni. bezárni.
...a nyílászárókat

...a teraszokon, erkélyeken
minden könnyen mozdíthatót
...a teraszokon,
erkélyeken
rögzíteni,
vagy szélvédett
helyreminden
rakni. könnyen mozdíthatót

rögzíteni, vagy szélvédett
helyre rakni.

...az elektromos készülékek
...az elektromos készülékek
csatlakozóit kihúzni
a
csatlakozóit
kihúzni a
konnektorból.

konnektorból.

...gondoskodni a megfelelő
vízelvezetésről, különösen a
...gondoskodni a megfelelő
mélyebben fekvő helyiségek,
vízelvezetésről, különösen a
domboldali, hegyoldali
mélyebben fekvő helyiségek,
ingatlanok esetében.

domboldali, hegyoldali
ingatlanok esetében.

A károk enyhítése érdekében javasolt...

A károk enyhítése érdekében javasolt...

...a tetőt ért kisebb károsodások
esetén ideiglenes fóliázás
készítése a sérült szakaszon.

...a tetőt ért kisebb károsodások
esetén ideiglenes fóliázás
készítése a sérült szakaszon.

...a káresetből visszamaradó törmelékek
megőrzése a kárszakértő megérkezéséig,
amely segíti a pontos kárfelmérést.

...a keletkezett károsodásokról
fényképek készítése, amellyel
segítheti az egyszerűbb és
gyorsabb kárfelmérést.

...a káresetből visszamaradó törmelékek
megőrzése a kárszakértő megérkezéséig,
amely segíti a pontos kárfelmérést.

...a keletkezett károsodásokról
fényképek készítése, amellyel
segítheti az egyszerűbb és
gyorsabb kárfelmérést.
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Zseni vagy analfabéta?
A magyarok mindössze egy százaléka vallja magát pénzügyi zseninek
Bár az OECD egy 2012-es tanulmánya szerint a magyarok átlagon
felüli pénzügyi alapismeretekkel rendelkeznek, a tudatosság és a
megtakarítások tekintetében jelentős lemaradást mutatnak a többi vizsgált országhoz képest, az átlagos 60 százalékkal szemben
27 százalék az aktív megtakarítók aránya. Az Allianz megbízásából
2014 júniusában a GfK Hungária Kft. által végzett kutatás sem
cáfolt rá erre az eredményre, bár ez utóbbi alapján a tájékozottság
terén is van hová fejlődnünk. A kutatás azt is megmutatta, hogy
többek között optimistábbak, társaságkedvelőbbek és önállóbbak
azok, akik jártasak a pénzügyi kérdések terén.
Az Allianz Hungária Zrt. és a GfK Hungária Kft. közös kutatása
szerint a megkérdezettek jelentős része nem tekinti elégségesnek
és kielégítőnek a pénzügyi tudását, a válaszok alapján több, mint 10
százalékuk egyáltalán nem konyít a pénzügyekhez, míg mindössze

Nem meglepő talán, hogy a megtakarítás nagyobb arányban jellemzi

1 százalék vallja magát pénzügyi zseninek. A pénzügyi ismeretek és

a pénzügyi szakértőket. A megtakarítás képzésének legfőbb célja a

tájékozódás alapján 3 csoportot különíthetünk el: minden hetedik

váratlan kiadásokra, valamint a nyugdíjas évekre való felkészülés – ez

személy tekinthető „pénzügyi szakértőnek”, mert az átlagnál jobban

utóbbi cél, valamint a lakás és autóvásárlás miatti takarékoskodás a

ért a pénzügyekhez (saját bevallása alapján), és rendszeresen tájéko-

pénzügyi szakértők körében jellemzőbb. A legnépszerűbb megtaka-

zódik is ezzel kapcsolatban. Közel hasonló arányban jelennek meg a

rítási formák: a betétek, az életbiztosítás és az önkéntes nyugdíjpénz-

„pénzügyi analfabéták”, akik nem értenek a pénzügyekhez, és nem

tár. A pénzügyi szakértők jellemzően több terméktípust használnak,

is akarnak ezzel foglalkozni. A célcsoport nagy többsége „az átlago-

gyakrabban vesznek igénybe adó-visszatérítést nyújtó termékeket,

san tájékozottak”, akik nem nagyon értenek a pénzügyekhez,

míg a pénzügyi analfabétákra jobban jellemző, hogy „otthon a befőt-

de legalább alkalmanként tájékozódnak a pénzügyi kérdésekről,

tesüvegben” gyűjtik megtakarításaikat.

termékekről. A nők és férfiak között nincs jelentős eltérés a
pénzügyi ismereteik terén.

Átlagisztán és

A cikk folytatása az alábbi linken érhető el!

Extremisztán hatásairól



Mérő László matematikus, író előadása
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Z generációs kockázatvállalási paradoxon
Hogyan viszonyulnak a Z generáció tagjai a pénzügyekhez, öngondoskodáshoz
és a kockázatvállaláshoz?
A pszichológiai szakirodalom a tinédzserkorba lépést ahhoz a
pillanathoz köti, amikor a tinik kockázatos dolgokba kezdenek,
szárnyaikat bontogatják, a határokat feszegetik. Viszont az élet
egyes területein, például a pénzügyek terén kevésbé kockázatvállalók, a jövőbeli hitelfelvételt tekintve inkább kockázatkerülőnek
számítanak (Econventio kutatás, 2012). Ebben a cikkben több
hazai kutatási eredményt mutatunk be, ezen felül két, saját kérdést fogalmaztunk meg és tettünk fel a fiataloknak, összesen 508
választ elemeztünk ki.

A fiatalok viszonyulása a jövőnkhöz
Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus előadása

Generációs elméletek
A generáció-elmélet két amerikai szerző, William Strauss és Neil

A fiatalok kockázatvállalását azzal a kérdéssel mértük fel, hogy vajon

Howe1 nevéhez fűződik, akik az utóbbi két évtizedben több köny-

mi a válaszuk a „Felelsz, vagy mersz?” játékra. A játék lényege, hogy

vet is írtak erről a témáról. Generációk (1991) című könyvükben az

a társaságban feltesznek egy kérdést (személyes kérdést), annak,

amerikai történelmet az egymást követő generációk történeteként

akit kiválasztottak (például üvegpörgetés által), és dönthet, hogy

tekintik végig, és azt állapítják meg, hogy egy adott generáció tagjai

felel, vagy mer. Ha mer, akkor feladnak egy kihívást. 121 fő közül csak

nagyon hasonló világlátással és értékrenddel rendelkeznek. Egy em-

10-en választották inkább a „felelést”, mert sokszor „cikis” dolgokat

ber élete nagyjából nyolcvan év, ezalatt négy generációváltás történik

várnak el tőlük. A többiek mind „mernek” a válaszok alapján, a kiosz-

– kb. húsz évenként. De ez a fajta generációs váltás felgyorsult, a

tott feladatok között pedig vannak valóban merészek is. Így nemcsak

gyorsulás hajtóereje jórészt a technológiai változásnak (kommuniká-

a másodlagos források (szakirodalom és közösségi oldalakon

ciónak, konvergenciának) tudható be.

megosztott kockázatos tettekről szóló videók), hanem a kutatásunk
is alátámasztja azt a tény, hogy a mai Z generáció egy „bevállalós

Kik is a Z generáció tagjai?

generáció”.

Z generációs fiatalnak azokat nevezzük, akik körülbelül 1993-2000
között születtek. Fontos számukra az öndefiniálás, az hogy celebek,

A cikk folytatása az alábbi linken érhető el!

ismertek legyenek (jelmondatuk: Legyek sikeres! Tari, 2011), vagy
legalábbis legyen közük az ismertté váláshoz (tartalom előállításnál
és mém gyártásnál ez a fajta motiváció kerül előtérbe). Korábbi „tinédzserkori őrültködéssel” ellentétben, ma már lehetővé válik globális trendek elindítása, amely során a fiatalok - bármi áron - híressé,
hírhedtté válásának útját a nagy nyilvánosság is követheti.

Felelsz vagy mersz?
A Z generáció egyik véleményvezetőjét (GoodLike) kértük fel, hogy
saját több tízezres táborát kérdezze meg a kockázatkezeléssel,
valamint a megtakarítási hajlammal kapcsolatban. A jelenleg 16 éves
GoodLike Youtube csatornáján 107.775 a feliratkozók száma, amely
így azt jelenti, hogy 14-18 évesek legalább 12,5%-ához elér.
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A fűtési szezonban 60 százalékkal több a lakástüzek száma
Fűtéssel és tüzeléssel kapcsolatos kármegelőzési tanácsok
• Ha jól záródó műanyag nyílászáróink vannak, akkor fokozottan
ügyeljünk arra, hogy megfelelő mennyiségű égési levegő álljon
rendelkezésre a fűtés és főzés céljára.
• Ne legyenek gyúlékony anyagok nyílt láng és sugárzó hő közelében, hiszen a kicsapó láng vagy szikra tüzet okozhat.
• Ha a fűtési készülékünk meghibásodott, javítását bízzuk szakemberre.
• Fokozottan ügyeljünk az égéstermékek megfelelő elvezetésére,
mert a visszaáramló mérgező gázok könnyen tragédiához vezethetnek. Az ilyen típusú balesetek megelőzhetők, ha szénmonoxid érzékelőt helyezünk el otthonunkban - ezek a kereskedelmi forgalomban
könnyen beszerezhetőek.
A fűtési szezon, mint minden évben, idén is fokozott veszélyforrást jelent ez az időszak otthonainkban. Az Allianz Hungária Zrt.

A cikk folytatása az alábbi linken érhető el!

megvizsgálta az elmúlt öt év lakossági vagyon kárstatisztikáit, ami
alapján jól látható, hogy a lakásokban bekövetkezett tűzesetek
közel 60 százaléka az októbertől márciusig tartó időszakra esik.
Míg 2013-ban áprilistól szeptemberig átlagosan körülbelül havi 75
tűzesetet jelentettek be az Allianzhoz, a többi, fűtési szezonba eső
hónap átlaga meghaladta a 110 darabot is. Az elmúlt öt év statisztikái
egyértelműen azt mutatják, hogy a legtöbb tűzkár decemberben
történik.
Az Allianz megbízásából a GfK Hungária Kft. által végzett kutatás
szerint a panelekben távhővel, az egyéb társasházakban vezetékes
gázzal, míg a családi házakban gázzal és/vagy tűzifával fűtenek
jellemzően; a családi és ikerházak 75 százaléka vezetékes gázt,
61 százalékuk pedig tűzifát használ, egyedüli, illetve kiegészítő
fűtőeszközként.
A fűtéssel és tüzeléssel összefüggésbe hozható lakástüzek és egyéb
károk – például szénmonoxid mérgezés – jó része elkerülhető, ha
betartunk néhány alapszabályt:
• A fűtési szezon kezdetén ellenőriztessük szakemberrel a
kéményjáratok tisztaságát, átjárhatóságát és a fűtési berendezés
állapotát.
• Amennyiben a fűtési készülék az égéshez szükséges levegőt a lakótérből használja fel, győződjünk meg arról, hogy a levegő utánpótláshoz biztosított és megfelelő méretű a szellőzőnyílás. A szellőzőnyílásokat mindig hagyjuk szabadon, ne tömítsük el azokat.
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Biztosítási fogalomtár A-tól Z-ig
Adóigazolás

Biztosítási díj esedékessége

Azon magánokirat, amelyet a biztosító állított ki a szerződőnek, aki

A biztosítás első díja, valamint az egyszeri díj a szerződés létrejöt-

ezzel az adóhatóság felé igazolni tudta az igénybe vett adóked-

tekor, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján

vezmény jogosságát. A törvényi változásokból eredően utoljára

esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjfizetésre vonatkozó szabá-

2010-ben lehetett érvényesíteni a 2009-es befizetések után a 30%-os

lyoktól az egyes biztosítási szerződésekben el lehet térni.

adókedvezményt!

Biztosítási esemény
Ajánlat

Az a szerződésben meghatározott esemény, amely kiváltja a biztosító

A szerződő részéről a biztosítóhoz intézett, biztosítási szerződés

szolgáltatását. Ez életbiztosítás esetében különösen lehet a biztosí-

megkötésére irányuló, azt indítványozó egyoldalú írásbeli nyilatkozat.

tott egy adott időpont életben elérése, illetve a tartam alatti halála,
valamint bekövetkező balesete, betegsége.

Alulbiztosítás
Alulbiztosításról akkor beszélünk, ha a biztosítási szerződésben
biztosított vagyontárgy értékét a valóságosnál alacsonyabban jelölik
meg. Ebben az esetben a biztosító térítési kötelezettsége aránylagosan csökken.

Áthelyezés
Egy meghatározott eszközalapban lévő befektetési egységek
értékének áthelyezése más eszközalapba a unit-linked biztosítások
esetében.

Befektetési egység
Az eszközalapban egyenlő részesedést megtestesítő elszámolási
egység. A unit-linked életbiztosításokban van fontos szerepe.

Biztosítási évforduló
Biztosítás

Egy, a szerződésben meghatározott, minden naptári évben ugyanaz

A biztosítás lényegét tekintve kollektív pénztakarékosság előre meg-

a nap, amelyik a szerződés kezdetének napja és amelyhez a biztosí-

határozott, ám - bekövetkeztének időpontját tekintve - véletlen károk

tás tartama alatt minden évben fontos események kötődnek (pl. az

anyagi fedezetére.

indexálás).

Biztosítási szerződés

Biztosítási időszak

A szerződő és a biztosító között létrejött írásos megállapodás. Ennek

Biztosítási időszaknak – kivéve, ha a megkötött szerződés ettől

részei: a szerződő által írásos formában tett ajánlat, szerződési felté-

rövidebb időre szól – az évfordulótól évfordulóig terjedő időszak,

telek és a biztosítási kötvény.

azaz egy év tekintendő. A biztosító a biztosítási díjat ezen időszakra
határozza meg.

Biztosítási díj
A szerződő által a biztosítónak – a szerződésben meghatározott –

Biztosítási összeg

fizetett összeg, amelynek fejében a biztosító a szerződésben rögzített

A biztosítási esemény bekövetkeztével esedékessé váló, a szerződés-

szolgáltatást nyújtja. A biztosítási díj megfizetése a szerződő fél

ben meghatározott pénzbeli szolgáltatás összege. Alapjául szolgál a

kötelezettsége.

fizetendő biztosítási díj megállapításának.
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Biztosítási tartam

Értékkövetés (indexálás)

A biztosítási szerződés időtartama, ami lehet határozott vagy határo-

Rendszeres díjfizetésű módozatoknál a szerződésben választható op-

zatlan.

ció. Az indexálás során a biztosítási díjat és a biztosítási összeg(ek)et,
vagy csak a biztosítási díjat az értékkövetés mértékével megemeli a

Biztosított

biztosító. Az index mértéke általában a fogyasztói árindexhez kötött,

Azon magánszemély, akinek az életével kapcsolatosan bekövetkező

azonban van egy előre meghatározott minimum értéke is.

eseményre, (vagy egészségi állapotára) vonatkozóan a biztosítási
szerződés létrejön, amely események bekövetkeztekor a szerződés

Eszközalap

alapján a Biztosítót szolgáltatási kötelezettség terheli. A biztosított

A biztosítás tartalékának befektetésére szolgáló, a biztosító befekte-

devizabelföldi, devizakülföldi is lehet.

tett eszközeinek e célra elkülönített része. Az eszközalap befektetési
egységekből áll. Minden eszközalapnak egyéni befektetési célja és

Biztosító

politikája van.

Biztosítási kockázatok üzletszerű vállalására létrehozott gazdasági
szervezet (részvénytársaság, egyesület, szövetkezet).

Garantált éves hozamráta
Megtakarítási életbiztosításoknál az a hozam, amelynek elérésére a
biztosító garanciát vállal.

Haláleseti biztosítási összeg
A biztosítási kötvényben megjelölt, a szerződő által meghatározott
összeg, amely a biztosító haláleseti szolgáltatásának minimuma.

Kamatadó
A szerződő által megfizetett biztosítási díjak befektetésén megképződött pozitív hozamok után egyes, a személyi jövedelemadóról szóló,
1995. évi CXVII. törvény által meghatározott esetekben a szerződőnek adófizetési kötelezettsége keletkezhet. Ilyen eset lehet különö-

Biztosító szolgáltatása

sen, de nem kizárólagosan az életbiztosítási szerződés 10 éven belüli

A biztosító által a biztosítási eseményt követő kifizetés, a szerződés-

lejárata, valamint rész- és teljes visszavásárlása. A biztosító már az

ben meghatározott kedvezményezett(ek) részére.

esetlegesen fizetendő kamatadó mértékével csökkentett összeget
fizeti ki az arra jogosult részére, így a jogosultnak nem keletkezik

Díj felosztásának módosítása (átirányítás)

adóbevallási kötelezettsége.

Annak meghatározása, hogy a jövőbeni biztosítási díj mekkora
hányada kerüljön befektetésre az egyes eszközalapokba a befektetési

Kárenyhítés

egységhez kötött, unit linked életbiztosítások esetében.

Kárenyhítés: a már bekövetkezett kár biztosítási esemény károsító
hatásait csökkentő magatartás.

Egészségi nyilatkozat
A biztosított egészségi állapotát felmérő nyilatkozat.

Kedvezményezett
Az a jogi vagy természetes személy, akinek a biztosító a biztosítási

Életbiztosítás

szolgáltatást nyújtja. A kedvezményezettet a szerződés létrejöttekor

A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító a biztosított életben lété-

lehet megjelölni. A kedvezményezett személye később írásban

vel – adott időpont életben elérése, bekövetkező halála – kapcsolatos

módosítható. Módozattól függően megkülönböztetünk haláleseti és

esemény bekövetkeztekor pénzbeli szolgáltatást nyújt a kedvezmé-

elérési kedvezményezettet, illetve egyes fedezetek esetén maga a

nyezett részére.

biztosított jogosult a szolgáltatásra.

Értékelési nap

Kiegészítő biztosítás

Az a nap, melyen a biztosító értékeli az eszközalapokat és megállapít-

A főbiztosításhoz köthető kiegészítő szolgáltatás, elsősorban a bizto-

ja az egyes eszközalapok befektetési egységeinek értékét.

sított balesete, betegsége esetén szolgáltató fedezetekkel.
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Kizárás

Mentesülés

A kizárások meghatározzák, hogy mely káresemények nem tartoznak

Mentesülés meghatározza azon esete(ke)t, amikor bár a biztosítási

a biztosítási események közé. Ezekre a káreseményekre nem vonat-

esemény bekövetkezett, azonban a biztosító valamilyen törvényben,

kozik a biztosító kockázatviselése, azaz ha bekövetkeznek, a biztosító

szabályzatban vagy a szerződésben rögzített ok miatt megtagadhatja

nem teljesít szolgáltatást.

a szolgáltatást. A biztosító általában akkor mentesülhet a fizetés alól,
ha a kárt a biztosított vagy a szerződő, illetőleg a közös háztartásban

Kockázat

élő hozzátartozók jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan gon-

A kockázat valamely cselekvéssel járó veszély, veszteség lehetősége.

datlanul okozták.

Biztosítási értelemben a kár esélye. Kockázatkezeléskor egy döntési
és cselekvési folyamattal állunk szemben, amelynek során a szemé-

Nyereségrész

lyek vagy gazdálkodók felmérik és minősítik saját kockázataikat, és

A megtakarítási életbiztosítások esetében a garantált hozamon felül

védelmi eszközöket rendelnek melléjük.

elért többlethozam legalább 80%-a, amely évente egyszer kerül jóváírásra a szerződő számláján.

Kockázatelbírálás
A biztosító az ajánlatban és az egészségi nyilatkozatban megadott

Súlyos gondatlanság

válaszokból, és – amennyiben rendelkezésre áll – egyéb orvosi doku-

Súlyos gondatlan magatartásról akkor beszélünk, ha a magatartás

mentumokból megítéli, hogy a biztosított mekkora kockázatot jelent

tanúsítója tisztában van cselekménye negatív következményeivel,

számára. Előfordulhat, hogy a kockázatelbírálás eredményeképpen

de könnyelműen bízik ezen következmények elmara¬dásában (a

a biztosítási ajánlatot a biztosító vagy módosítással fogadja el, vagy

károkozó magatartás már a szándékosság határát súrolja). A súlyos

elutasítja.

gondatlanság tényének megállapítása, az eset összes körülményének
értékelésével a bíróság feladata.

Kockázati életbiztosítás
Olyan életbiztosítás, amely a biztosított – balesetből vagy betegség-

Szándékosság

ből – bekövetkező halála esetén nyújt szolgáltatást, vagyis nem tar-

Szándékosságról, mint mentesülési okról akkor beszélünk, ha a

talmaz megtakarítási elemet. Választás esetén tartalmazhat azonban

károkozó magatartása a károkozásra irányul, a károkozó tisztában van

baleset-, vagy egészségbiztosítási fedezetet is.

magatartása károsító következményeivel, ezen következményeket
kívánva cselekszik.

Kockázati biztosítás
Olyan biztosítás, amely a biztosítottat ért baleset vagy betegség

Szerződés

következményeire (pl.: kórházi ápolás, csonttörés, műtét, stb.) nyújt

A felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata, mely alapján

szolgáltatást, vagyis nem tartalmaz megtakarítási elemet.

jogok és kötelezettségek keletkeznek.

Kockázatviselés időtartama
A kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés megszűnéséig tartó
idő.

Kötvény
A szerződés azon része, amely a biztosító által az ügyfél ajánlatára
tett elfogadó nyilatkozat. A kötvény kibocsátásával a biztosító kötelezettséget vállal a biztosítási szolgáltatás teljesítésére, ha a szerződő

Szerződő

fél eleget tesz díjfizetési kötelezettségének.

Az a személy, aki a szerződéskötésre ajánlatot tesz és a biztosítási díjat
fizeti. Szerződő lehet természetes vagy jogi személy, illetve jogi sze-

Megtakarítási életbiztosítás

mélyiséggel nem rendelkező társaság (pl. jogközösségek, társadalmi

Olyan megtakarítási céllal kötött életbiztosítás, amely alapesetben ak-

szervezetek). Magánszemély, mint szerződő lehet minden cselekvő-

kor szolgáltat, ha a biztosított tartam végén életben van, vagy tartam

képes, 18 évet betöltött, devizakülföldi és devizabelföldi természetes

közben meghal, azonban – kiegészítő biztosításként – tartalmazhat

személy. Devizakülföldi személynek rendelkeznie kell magyarországi

baleset-, vagy egészségbiztosítási fedezet(ek)et is.

levelezési címmel.
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TKM mutató

Várakozási idő

A TKM (Teljes Költségmutató) a rendszeres és egyszeri díjas, lejárati

Élet-, illetve egészségbiztosítások esetében azon legfeljebb 6 hóna-

tőkegaranciát nem kínáló befektetési egységekhez kötött (unit

pos időtartam, amely alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén a

linked) életbiztosítási termékek esetén egy típuspéldán keresztül

biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli. A balesetbiztosítás

azt mutatja meg, hogy közelítőleg mekkora hozamveszteség éri az

esetén a biztosító nem alkalmaz várakozási időt.

ügyfelet egy elméleti költségmentes hozamhoz képest amiatt, hogy
azt az adott unit linked terméken érte el. A TKM mutató tehát egy, az

Veszélyközösség

ügyfelek érdekeit szolgáló, egyszerű mutató, amely egyetlen szám

A veszélyközösség azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek

(vagy értéksáv) segítségével fejezi ki az adott biztosítás költségeit.

csoportja, amely ezen kockázatok közös kezelése érdekében jött
létre.

Többlethozam

Visszavásárlás

A hagyományos megtakarítási életbiztosításoknál a nettó hozam

Az életbiztosítási szerződések – lejárat előtti – megszüntetésének
egyik módszere. Ilyenkor a biztosító – a szerződésben rögzített mértékben – a befizetett díja(ka)t és a keletkezett hozamokat visszafizeti.
Különösen a szerződés első éveiben előnytelen ezzel a módszerrel
élni.

minimum hozam feletti része.

Türelmi idő (respiro)
Azon időszak, amely alatt a biztosító a díjbefizetés késedelme ellenére is kockázatot visel, vagyis biztosítási esemény bekövetkeztekor a
szolgáltatási kötelezettsége van. A respiro törvény szerinti időtartama
harminc nap.

Változásbejelentési kötelezettség

Visszavásárlási összeg
Megtakarítási biztosítások esetében azon összeg, amelyet a szerződő
a biztosítás visszavásárlása esetén kap. A visszavásárlási összeg alapja
a kötvényérték. Kockázati életbiztosításoknak nincs visszavásárlási
értéke.

A szerződő és a biztosított köteles a biztosítási szerződés tartama
alatt bekövetkezett fontosabb változásokat a biztosítási szerződésben rögzített határidőn belül a biztosítónak bejelenteni (pl. lakcím-,
névváltozás).

Felhasznált források:
• http://www.mabisz.hu/
• http://penzsztar.hu/2015/wp-content/uploads/2015/03/A-biztosításról-általában.pdf			
• https://www.allianz.hu/hu/				
• https://www.allianz.hu/hu/sajtoszoba/
• https://www.netrisk.hu/biztositasi-szotar.html
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1. Fortune Global 500 lista: http://fortune.com/global500/
2. Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint
3. MABISZ által közzétett adatok szerint: http://www.mabisz.hu/hu/piaci-adatok-jelentesek.html

Allianz Hungária Zrt.
06-40-421-421
www.allianz.hu
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