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A biztosításról általában
Veszély és kockázat

tömegükben tervezhetővé válnak, ez képezi a biztosítótársaságok

Az emberi életnek természetes velejárója, hogy sokszor nem tudjuk

tevékenységének alapját. Így a biztosítási tevékenység alatt a veszély-

pontosan kiszámítani, mi fog egy adott szituációban történni velünk.

közösség szervezését, kockázatainak kezelését és kártérítését értjük.

Nem tudjuk befolyásolni az élethelyzeteink külső befolyásoló körül-

A biztosítás lényegét tekintve kollektív pénztakarékosság előre

ményeit – legyen szó például a közlekedésben való részvételről, az

meghatározott, ám – bekövetkeztének időpontját tekintve – véletlen

időjárásról, vagy bizonyos emberi tévedésekről, melyek kellemetlen

károk anyagi fedezetére.

perceket okozhatnak nekünk.
Jogilag, a biztosítási törvényben, a Bit-ben2 szereplő meghatározás

Az egyes jövőbeni események kedvezőtlen következményeinek lehetőségét nevezzük veszélynek,
a veszélyt előidéző okokat pedig veszélyforrásnak.

szerint biztosítási tevékenységnek nevezzük a biztosítási szerződésen

Ha a veszély károsító hatása ténylegesen be is következik, akkor be-

(veszélyközösség), matematikai és statisztikai eszközökkel felméri a

szélhetünk kárról vagy káreseményről. A tapasztalatok szerint a károk

biztosítható kockázatokat, megállapítja és beszedi a kötelezettségvál-

70-80%-áért mindig az emberi tényező a felelős. „Valaki rossz csapot

lalás ellenértékét (díját), meghatározott tartalékokat képez, a létrejött

zár el vagy rosszat nyit ki. A gépkocsivezető egy pillanatra nem figyel

jogviszony alapján a kockázatot átvállalja és teljesíti a szolgáltatásokat.

alapuló kötelezettségvállalást, amely során a biztosító megszervezi
az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közösségét

oda, ölébe esik a cigarettacsikk vezetés közben, vagy egy csövet a
szerelés folyamán nem oda kötnek be, ahová kell…”1 A veszély és

A biztosítás a magánszemélyek vonatkozásában elhárítja egyes előre

a károk mindig körülöttünk vannak. De ezek elhárításáért, illetve

nem látható, de bekövetkezhető eseményeknek az egyén anyagi

megelőzéséért nagyon sokat tehetünk.

helyzetére gyakorolt káros hatását. Tehát nyugalmat és biztonságot
ad, mert ha bekövetkezik a kár, a kiesett javak a biztosítás kapcsán pó-

A kockázatot a veszéllyel járó események idézik elő.
A kockázat a negatív hatással fenyegető események
bekövetkeztének esélye.

tolhatók. Ez igaz a magánszemélyekre és a vállalkozásokra egyaránt.

Tehát a veszély a károsodás forrásával kapcsolatos, a kockázat pedig

biztosításra, hiszen ingatlannal, nagyobb értékű vagyontárggyal az

a károsodás bekövetkezésének valószínűsége. A kockázat általában

emberek többsége rendelkezik, amelyek megsemmisülése magán-

statisztikai fogalom, amely nagyszámú eseményre (ún. statisztikai

emberként az egzisztenciális, gazdálkodó szervezetként pedig a gaz-

alapegységre) és nem egyedi esetekre vonatozik.

dasági ellehetetlenülést vonja maga után. Önerőből történő pótlásuk

Különböző mértékben, de mindenkinek szüksége van különböző

ugyanis nem vagy csak aránytalan erőfeszítések révén lehetséges.
A biztosítás intézménye a kockázatkezelés érdekében jött létre.

Az élet-, betegség és balesetbiztosítások megkötése szintén hasznos

A biztosítás alapgondolata a társadalom meghatározott tagjainak

segítséget nyújthat mindenki számára, hiszen egy váratlan betegség

közös kockázatviselése, a kárkövetkezmények megosztása, illetve

vagy baleset kapcsán jól jön az anyagi segítség.

meghatározott események bekövetkezésekor kártérítés nyújtása.
Nem szabad megfeledkeznünk az egyes foglalkozásokhoz kapcso-

Mi a biztosítási tevékenység?

lódó szakmai felelősségbiztosításokról sem, hiszen egyes szakmák

Az azonos veszélyeknek (kockázatoknak) kitett vagyontárgyak,

képviselőinek, mint pl. ügyvéd, orvos, könyvvizsgáló, közjegyző, vég-

illetve személyek együttesen egy közösségbe történő terelése

rehajtó stb. kötelező működése megkezdéséhez felelősségbiztosítási

– azaz a veszélyközösség – szétporlasztja a tagok között a bekö-

szerződéssel rendelkeznie.

vetkező károkat. Nagy tömegű kockázat egyesítésével a kockázatok
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A biztosítási iparág az 1600-as évektől kezdve indult jelentős

Téves az a felfogás, miszerint az ajánlatot a biztosító adja az

fejlődésnek. A hajók biztosítása érdekében Angliában kockázati

ügyfélnek. Az ajánlatot mindig az ügyfél adja a biztosítónak.

közösséget hoztak létre a hajótulajdonosok. Befizettek valamekkora

Ajánlatnak nevezzük a szerződő részéről a biztosítóhoz intézett,

díjat mindannyian a közös kasszába, s ezután már nem okozott

biztosítási szerződés megkötésére irányuló, azt indítványozó egy-

problémát, ha a szállítmányt a tengerbe kellett dobni a legénység

oldalú írásbeli nyilatkozatot.

épségben maradása érdekében. A befizetett díjakból a károsultat
kártalanította a hajótulajdonosok közössége.3

E szerint felajánlom a kockázataimat. Van egy autóm meghatározott
paraméterekkel és x alkalommal összetörtem, ez az én kockázatom,
amit felajánlok. A biztosító pedig erre megmondja, hogy mekkora
összegért vállalja be a kockázataimat. Ezzel átadom a biztosítónak
a kockázataimat. Természetesen vannak olyan esetek, amikor a biztosító azt mondja, hogy nem vállalja be a kockázatomat, mert nem
ismertek eléggé a körülmények (kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál és casco biztosításnál gyakori eset, hogy az ügyfelek
nem tudják jól bemutatni a kockázatokat), vagy olyan kockázattal kell
szembenéznie a biztosítónak, amit nem kíván kezelni.4
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 biztosítások megítélése

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

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

kor célszerű a személyes kapcsolatfelvétel a pénzügyi tanácsadókkal,

amelynek jövőbeli bekövetkezése valamilyen szempontból bizony-

vagy biztosítás közvetítőkkel.

talan. Például a halál bekövetkezése biztos, de időbeli bekövetkezése
már bizonytalan.

A biztosítások elérhetősége
A biztosítókat több szempont szerint csoportosíthatjuk. Aszerint,

A biztosító egyetlen veszélyközösségbe tömörítve az ügyfeleit úgy

hogy a biztosítási szféra mely szintjén tevékenykedik az adott

szolgáltat, hogy közben az általa bevállalt kockázat mögött megfe-

biztosító, megkülönböztethetünk direkt biztosítókat és viszontbiz-

lelő mennyiségű tőke áll rendelkezésre: akkor tud jól működni

tosítókat. A direkt biztosítók a biztosítási szféra elsődleges biztosítói,

egy társaság és akkor teljesíti a gazdasági feltételeket, ha a bekövet-

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

kezett károkat is megbízhatóan ki tudja fizetni az ügyfelei számára.

gyak, élet, egészség stb.) biztosítását. A viszontbiztosítók a biztosítók

Ha bekövetkezik egy nagyobb káresemény, amely a lakosság nagy

biztosítói, tehát ügyfeleik maguk is biztosítók, s a direkt biztosítók

részét érinti (gondoljunk a nagyerővel lecsapó nyári viharokra), vagy

által vállalt kockázatok egy részét vállalják át tőlük. Természetesen

egy ipari vállalatnál történik baleset (pl. Paksi Atomerőmű), akkor

egy cég lehet egyszerre direkt biztosító is és viszontbiztosító is.

is rendelkeznie kell a megfelelő tartalékokkal az eltérő kockázattal
rendelkező károk kifizetéséhez. Ehhez megfelelő pénzügyi stratégiát

A biztosító által művelt biztosítási ágak szerint a biztosítókat alap-

és tartalékolási politikát kell alkalmaznia a biztosítónak. A biztonsá-

vetően két fő csoportba sorolhatjuk:

gos üzletmenet érdekében a biztosítónak a mérleg fordulónapján

1. szakosított biztosító, amely csak egy biztosítási ággal (például

fennálló, várható kötelezettségei teljesítésére, a károk ingadozására,

életbiztosítás), vagy csak egy ágon belül néhány biztosítási

valamint a várható biztosítási veszteségekre a Bit-ben szabályozott

ágazattal (például gépjármű-biztosítás, tűzbiztosítás, baleset-

módon biztosítástechnikai tartalékokat kell képeznie (Bit.117.§).

biztosítás stb.) foglalkozik.

Ezáltal nem mindegy, hogy kivel köt szerződést a biztosító.
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2. kompozit biztosító, amely több biztosítási ágban is tevékeny

rítási folyamatokkal való szoros kapcsolata is. Az életbiztosítások

kedik (például egyszerre élet- és vagyonbiztosító).

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

A biztosítók közvetlen és közvetett módon is kapcsolatot tudnak

biztosítás, vagy befektetéshez kötött biztosítás.

teremteni az ügyfeleikkel. Közvetlenül online, telefonon és személyesen is intézhetjük ügyeinket vagy szerződhetünk a biztosítóval.

Az életbiztosításnak számtalan típusa van. Beszélhetünk

A különbség az, hogy online biztosításkötésnél leginkább a saját

kockázati életbiztosításról, amely a biztosított – balesetből vagy

tapasztalatainkra és ismereteinkre kell támaszkodnunk, telefonon

betegségből – bekövetkező halála esetén nyújt szolgáltatást,

egy operátor segítségét vehetjük igénybe, személyesen azonban a

vagyis nem tartalmaz megtakarítási elemet. A megtakarítási

biztosító közvetítőivel, azaz képzett értékesítő partnereivel tudjuk

életbiztosítás olyan megtakarítási céllal kötött életbiztosítás,

megtalálni a megfelelő biztosítást. A biztosítási szerződések még

amely alapesetben akkor szolgáltat, ha a biztosított tartam vé-

manapság is nagyon gyakran közvetítőkön keresztül jönnek létre.

gén életben van, vagy tartam közben meghal. Léteznek vegyes

A közvetítők többnyire függő közvetítők (ez is a közvetlen kapcsolat-

életbiztosítások, valamint unit-linked életbiztosítások is, amelyek

felvétel formája), a biztosítók fizetett alkalmazottai, vagy kizárólagos

előtakarékossági és kockázati elemeket vegyesen tartalmaznak.

5

szerződéses partnerei.
A balesetbiztosítás a baleset különböző lehetséges következBizonyos piaci szegmensekben azonban – főleg a vagyonbiztosítá-

ményeire (halál, teljes vagy részleges megrokkanás, ideiglenes

sok esetében – a biztosítóktól független alkuszokon (brókereken)

munkaképtelenség, stb.) nyújt fedezetet. Ebből adódik, hogy ezt

keresztül jön létre a szerződéskötés. Ez a kapcsolatteremtés közve-

a fedezetet több, más biztosítási fajta – így elsősorban az élet- és

tett módja. A független közvetítők elvileg nem kötődnek egyetlen

a betegbiztosítás – kiegészítésként is nyújtja. Baleseten kívülről

biztosítóhoz sem – bár jövedelmüket, a jutalékot a szerződések után

ható, akaraton kívüli, hirtelen bekövetkező, testi károsodást

a biztosítótól kapják –, ezért a biztosítottak érdekeit képviselik.

előidéző eseményt értünk.

Ez azt jelenti, hogy a biztosítótársaságok ajánlatai közül kiválasztják
az ügyfelük számára leginkább megfelelő és előnyös változatot.

Az egészségbiztosítás az átmeneti munkaképtelenség miatt
előálló jövedelemkiesést, a gyógyítással összefüggő ráfordí-

Biztosítások csoportosítása

tásokat fedezi. A betegség, a gyógykezelés anyagi terheinek

Gyakorlatilag minden kockázatra köthető biztosítás, amit a biztosító

jelentős részét bizonyos, részben „természetbeni” juttatásaival a

elvállal. A biztosítás tárgya szerint két fő csoportba oszthatjuk

társadalombiztosítás fedezi.

a biztosításokat: az egyéneket életükben, testi épségükben,
egészségükben fenyegető károk anyagi következményei ellen
védelmet nyújtó személybiztosításokra, illetve a dolgokban
esett károk kompenzálására szolgáló vagyonbiztosításokra.
Tehát az embert vagy személyében, vagy pedig vagyonában fenyegető ágra bonthatjuk a biztosításokat.
A személybiztosítások között találhatjuk az életbiztosítást,
az egészségbiztosítást és a balesetbiztosítást.
Az életbiztosítás jövedelem biztonságra irányuló törekvéseit és
megoldásait a haláleseti kockázat, a halál időpontjának bizonytalansága motiválja. A korai halál következményei esetén a
hátramaradottakat védi, míg magas életkor elérése esetén a biztosított életvitelének biztonságát szolgálja. Ennek a kockázatnak
a sajátosságaival magyarázható az életbiztosításnak a megtaka-
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A vagyonbiztosítás által nyújtott fedezet a vagyontárgyat, vagyoni

Személyes adatok védelme

érdeket közvetlenül fenyegető kockázatra irányul.

A biztosítási titok intézménye védi az ügyfelek adatainak biztonságát.
A biztosító nem használhatja fel szabadon, nem adhatja tovább az

Az egyik leggyakoribb vagyonbiztosítás a lakásbiztosítás. Bár

ügyfeleiről birtokában lévő adatokat, ezt a jogot szigorú szabályozás

mindannyian bízunk abban, hogy házunkat, lakásunkat, ingósá-

védi. Ugyanis Tevékenysége során a biztosító számos olyan adat

gainkat, vagyontárgyainkat nem éri kár, ha mégis bekövetkezik a

birtokába jut, amelyügyfelei személyes körülményeire, egészségi

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

állapotára, vagyoni, jövedelmi helyzetére vonatkozik. Ezeknek az

tudunk hová fordulni kártérítésért. Mielőtt aláírja az ügyfél a

adatoknak a kezelése, felhasználása, továbbadása a biztosítási titok

szerződést, érdemes áttekintenie az abban szereplő feltételeket,

szabályozási körébe tartozik.

a biztosított és a biztosító jogait, kötelezettségeit, a különböző
fedezeteket. A biztosítók javasolják, hogy időközönként az

Biztosítási titoknak minősül minden olyan a biztosító vagy a bizto-

ügyfelek vizsgálják felül meglévő lakásbiztosításukat. Ha például

sításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, vagy a

a biztosított ingatlanban, vagyontárgyakban jelentős értékválto-

biztosításközvetítő ügyfeleinek – ideértve a károsultat is – személyi

zás következik be, a biztosító közreműködésével a megváltozott

körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biz-

körülményekhez lehet igazítani a biztosítási fedezeteket.

tosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

A casco biztosítás célja, hogy a tulajdonunkban, használa-

A biztosítási piac felügyelete és érdekvédelme

tunkban levő gépjárműben (leggyakrabban személyautóban)

A biztosítók tevékenységét az állam részéről – az ügyfelek érdeké-

keletkezett károkat megtérítse. Egy casco fedezetet nyújt az autó

ben – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) felügyelte

töréskáraira (akár sajáthibás balesetről, akár ismeretlen általi

2013-ig, feladatait a Magyar Nemzeti Bank vette át. Az MNB adja

rongálásról legyen szó), elemi és tűzkárokra, az egész autó vagy

meg az engedélyt új biztosítók alapításához, ellenőrzi pénzügyi

alkatrészeinek ellopására, de kiegészítőként többféle szolgál-

mutatóik állását (fizetőképességét, vagy szolvenciáját), a törvények

tatást is tartalmazhat. A gépjárművekben viszonylag gyakran

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

keletkezik kár, így új autókra feltétlenül érdemes megkötni

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

(különösen akkor, ha az autót hitelre vettük), de pár éves hasz-

seli a biztosítókat az őket érintő törvények előkészítése során, szerve-

nált autóra is találhatunk igényeinknek megfelelő szerződést.

zi a közös oktatási tevékenységüket, s lehetőséget nyújt a közös,

A casco szerződések díját két tényező befolyásolja: az egyik az

egyeztetett fellépésre.

autó új értéke, a másik a választott önrészesedés. Az önrészesedés mértékét a szerződés egyértelműen tartalmazza, a biztosító
a kártérítés összegéből ezt le fogja vonni, tehát ezt nekünk kell
majd fizetnünk.
A biztosításokat csoportosíthatjuk a kár jellege szerint is. Ez alapján
kár- és összegbiztosítást különböztethetünk meg. A kárbiztosítás
esetében a biztosító kártérítése a kár tényleges nagyságától függ.
Az összegbiztosítások – pl. az életbiztosítás – esetében viszont a
kártérítés a szerződésben előre kikötött biztosítási összegen alapszik.

További átfogó ismeretek szerzésére az alábbi források javasoltak:
• Biztosítás és Kockázat c. folyóirat (2014-2016), Kiadó: MABISZ, Budapest
• Biztosítási Oktatási Intézet (2008): Pénzügyi és Biztosítási Alapismeretek,

Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola, Budapest, 2008
• Gerendai Károly (2014): Professzionális kockázatkezelés, Értéktrend Kft. Budapest, 2014
• Magyar Biztosítók Szövetsége honlap: www.mabisz.hu

• Allianz Hungária Zrt. honlap: www.allianz.hu
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Allianz Biztosítási Kalauz videók
Nézd végig az alábbi videós tananyagot, hogy Te lehess a 2016. évi PénzSztár!

Megtudhatod, hogyan működnek a lakásbiztosítások.

Ebben a videóban bemutatjuk a díjfizetéssel kapcsolatos tudnivalókat.

A fenti videó segít tájékozódni a szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés világában.
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Gondolkodjunk a közös jövőnkről
Hiszen a jövőben töltjük majd el
életünk hátralevő részét
Jó néhány fokkal magasabb átlaghőmérséklet, idősödő társadalmak, vezető nélküli autók… Ez csupán néhány azok közül a
jóslatok közül, amik az elkövetkező évtizedekben várnak ránk.
A szakértők szerint a klímaváltozás hatására a jövőben megjósolhatatlan mértékű pusztító változásokkal kell szembenéznie
az egész bolygónak, a demográfia változása pedig több szempontból is próbatétel elé állítja a jelenkor társadalmait.

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

Az Allianz megbízásából 2014 júniusában a GfK Hungária Kft. által
végzett kutatás szerint a magyarok foglalkoznak saját jövőjükkel, 28

2060-ra Európában a 65 éves vagy idősebb emberek aránya

százalékuk csakis a jövőre koncentrál, vagyis mindig előre tekintenek,

csaknem megduplázódik és a teljes népesség egyharmada ebbe a

terveznek, nem rágódnak a múlton és céljaik is vannak, amiket meg

korcsoportba fog tartozni. Jelenleg Magyarországon is az európaihoz

akarnak valósítani. Emellett vannak olyanok is, akik számára fontos a

hasonló ez az arány, de a KSH szerint 2050-re megközelítheti akár a

múlt megőrzése, igyekeznek kiélvezni a mindennapokat, de közben

30 százalékot is. Az elkövetkezendő évtizedek egyik legjelentősebb

a jövőt sem felejtik el, hiszen tudják, hogy annak tervezése fogja

társadalmi kihívása, hogy miként lesz képes az egyre csökkenő számú

segíteni őket a céljaik elérésében - ez a csoport a megkérdezettek

aktív lakosság eltartani az idősebb korosztályt.

14 százalékát fedi le. Ráadásul a válaszadók 35 százaléka igyekszik
úgy élni, hogy mindig előre megtervezi napjait, a közeli és távoli

A népesség növekedésével és a technika fejlődésével egyre több

jövőjét 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

hátralevő részét. Ehhez azonban fontos, hogy megértsük a minket

és 20-50 millióan sérülnek meg közlekedési baleset következtében.

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

A világon minden hatodik másodpercben bekövetkezik egy közlekedési balesetből adódó sérülés, vagy haláleset. 2013-ban több mint 36

A világ körülöttünk évről évre változik, talán gyorsabban, mint

ezer közúti baleset történt Magyarországon. Az innovatív fejlesztések

valaha és ez az elkövetkező évtizedekben még inkább érezhető lesz.

révén már számos megoldással csökkenthető a baleseti kockázat és

1880 óta az átlaghőmérséklet közel 0,85 °C-kal melegedett,

ezen a téren még hatalmas fejlődés előtt állunk.

és a tudósok szerint ez a melegedés a felelős az elmúlt évek során
tapasztalt viharok, áradások és elharapódzó erdőtüzek számának

Ez csupán néhány kiragadott példa a jövőnket befolyásoló és alakító

növekedéséért. Az elmúlt években a biztosítók világszerte átlagosan

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

70 milliárd dollárt fizettek ki évente a szélsőséges időjárás okozta

homályos, megfoghatatlan esemény, hanem most történik és mi

károkra, míg az 1980-as években ez az összeg mindössze 15 milliárd

magunk is alakítjuk azt. A változás hullámai körülvesznek bennünket

dollárt tett ki. Az Allianz és a GfK 2013-ban végzett közös kutatásának

és egy folyamatosan változó, bizonytalan világot teremtenek körénk.

eredményei szerint a magyarok 70 százalékának lakásában történt

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

már káresemény, az esetek többségében ezek a szélsőséges időjárás

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

miatt következtek be.

megkezdenünk a felkészülést.

A világon a várható élettartam az elmúlt 150 év során egyenletesen

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

emelkedett és 1850-hez viszonyítva közel megduplázódott. A becslé-

jövőnk, ezért elkötelezett abban, hogy tudását és tapasztalatát

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

megossza másokkal. Ezt a célt szolgálja az Allianz által működtetett

körülbelül 18 százaléka 65 évnél idősebb. Az előrejelzések szerint

Tudásközpont honlap.
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Pár gondolat az öngondoskodásról
Korunk egyik legfontosabb kérdése az öngondoskodás.
Az öngondoskodást a különböző gazdasági és demográfiai mutatók változása, valamint az állam által nyújtott szociális juttatások
szűkülése indukálta. A legégetőbb probléma a nyugdíjas korra
várható drasztikus jövedelem csökkenés, illetve az egészséggel
kapcsolatos kiadások folyamatos növekedése.
A világon a várható élettartam az elmúlt 150 év során egyenletesen
emelkedett és 1850-hez viszonyítva közel megduplázódott. A becslések szerint ma 89 millió európai, vagyis az Európai Unió lakosságának
körülbelül 18 százaléka 65 évnél idősebb. Az előrejelzések szerint
2060-ra Európában a 65 éves vagy idősebb emberek aránya csaknem
megduplázódik és a teljes népesség egyharmada ebbe a korcsoportba fog tartozni.
Az elkövetkezendő évtizedek egyik legjelentősebb társadalmi kihíváJelenleg Magyarországon is az európaihoz hasonló ez az arány, de a

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

KSH szerint 2050-re megközelítheti akár 30 százalékot is. A magyar

eltartani az idősebb korosztályt. Az embereket jelenleg az állam úgy

állam a felosztó-kirovó elv szerint tartja el az időskorú lakosságot.

ösztönzi a fenti probléma önálló megoldására, hogy az öngondos-

Még jelenleg is ez a legfontosabb nyugdíjas kori jövedelemforrás.

kodás legfontosabb elemeit adókedvezmények biztosításával teszi

A felosztó-kirovó elv azt jelenti, hogy az aktív dolgozók nyugdíjjárulék

vonzóvá, s ezeket a nyugdíjbiztosításokra, valamint számos élet-

fizetése szolgál az idősek nyugdíjának fedezetéül. A járulékfizetésért

biztosításra is érvényesíteni lehet.

cserébe pedig ők is jogot szereznek arra, hogy idős korukban nyugdíjat kapjanak az államtól. Ebben a rendszerben tehát mindig a fiatalok
(az aktív dolgozók) befizetései tartják el a nyugdíjas korúakat.
Azonban jelenleg fogy a népesség és ezzel együtt az aktív keresők
aránya is csökken. A születéskor várható élettartam nő, a születések
száma alacsony, így a teljes népességen belül egyre több lesz az
idős ember. Ez hosszú távon nagy problémát jelent a felosztó-kirovó
pillérnek, hiszen több idősembernek több nyugdíjat kell fizetni, és
közben csökken azok aránya, akik ezt finanszírozzák.

Átalakuló medicina, átalakuló hivatás?
Győrffy Zsuzsa a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének
oktatója és kutatójának előadása

• Nagy András, az Allianz területi igazgatója: Mi lesz a fiatalok nyugdíjával?
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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.

Generációs elméletek
A generáció-elmélet két amerikai szerző, William Strauss és Neil Howe
nevéhez fűződik, akik az utóbbi két évtizedben több könyvet is írtak
erről a témáról. Generációk (1991) című könyvükben az amerikai
történelmet az egymást követő generációk történeteként tekintik
végig, és azt állapítják meg, hogy egy adott generáció tagjai nagyon
hasonló világlátással és értékrenddel rendelkeznek. Egy ember élete

A fiatalok kockázatvállalását azzal a kérdéssel mértük fel, hogy vajon

nagyjából nyolcvan év, ezalatt négy generációváltás történik – kb.

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

húsz évenként. De ez a fajta generációs váltás felgyorsult, a gyorsulás

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

hajtóereje jórészt a technológiai változásnak (kommunikációnak,

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

konvergenciának) tudható be.

vagy mer. Ha mer, akkor feladnak egy kihívást. 121 fő közül csak 10-en
választották inkább a „felelést”, mert sokszor „cikis” dolgokat várnak

Kik is a Z generáció tagjai?

el tőlük. A többiek mind „mernek” a válaszok alapján, a kiosztott fela-

Z generációs fiatalnak azokat nevezzük, akik körülbelül 1993-2000

datok között pedig vannak valóban merészek is. Így nemcsak a má-

között születtek. Fontos számukra az öndefiniálás, az hogy celebek,

sodlagos források (szakirodalom és közösségi oldalakon megosztott

ismertek legyenek (jelmondatuk: Legyek sikeres! Tari, 2011), vagy

kockázatos tettekről szóló videók), hanem a kutatásunk is alátá-

legalábbis legyen közük az ismertté váláshoz (tartalom előállításnál

masztja azt a tény, hogy a mai Z generáció egy „bevállalós generáció”.

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.

A fiatalok viszonyulása a jövőhöz
Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus előadása
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Biztosítási fogalomtár A-tól Z-ig
Ajánlat

Biztosítási díj esedékessége

A szerződő részéről a biztosítóhoz intézett, biztosítási szerződés

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

megkötésére irányuló, azt indítványozó egyoldalú írásbeli nyilatkozat.

tekor, minden további díj pedig annak az időszaknak az első napján
esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A díjfizetésre vonatkozó szabá-

Alulbiztosítás

lyoktól az egyes biztosítási szerződésekben el lehet térni.

Alulbiztosításról akkor beszélünk, ha a biztosítási szerződésben
biztosított vagyontárgy értékét a valóságosnál alacsonyabban

Biztosítási esemény

jelölik meg. Ebben az esetben a biztosító térítési kötelezettsége

Az a szerződésben meghatározott esemény, amely kiváltja

aránylagosan csökken.

a biztosító szolgáltatását.

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

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
Másnéven unit-linked életbiztosítás. A vegyes életbiztosítási szolgáltatásokat a befektetési lehetőségekkel kombinálja. Ez utóbbiakat
befektetési alapokon keresztül teszi, amelyekbe a biztosító a szerződő választása szerint fekteti a befizetett díjakat. Az életbiztosítás
lejártakor esedékes kifizetés összege a felhasznált alapok hozamától

Biztosítási évforduló

függ. A szerződő az életbiztosítás tartama alatt tetszőlegesen és saját

Egy, a szerződésben meghatározott, minden naptári évben ugyanaz

igényei szerint átcsoportosíthatja megtakarítását és jövőbeni befize-

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

téseit a felkínált alapok között.

sítás tartama alatt minden évben fontos események kötődnek
(pl. az indexálási értesítő kiküldése).

Biztosítás
A biztosítás lényegét tekintve kollektív pénztakarékosság előre

Biztosítási időszak

meghatározott, ám – bekövetkeztének időpontját tekintve – véletlen

Biztosítási időszaknak – kivéve, ha a megkötött szerződés ettől

károk anyagi fedezetére.

rövidebb időre szól – az évfordulótól évfordulóig terjedő időszak,
azaz egy év tekintendő. A biztosító a biztosítási díjat ezen időszakra

Biztosítási szerződés

határozza meg.

A szerződő és a biztosító között létrejött írásos megállapodás.
Ennek részei: a szerződő által írásos formában tett ajánlat, szerződési

Biztosítási összeg

feltételek és a biztosítási kötvény.

A biztosítási esemény bekövetkeztével esedékessé váló, a szerződésben meghatározott pénzbeli szolgáltatás összege. Alapjául szolgál a

Biztosítási díj

fizetendő biztosítási díj megállapításának.

A szerződő által a biztosítónak – a szerződésben meghatározott –
fizetett összeg, amelynek fejében a biztosító a szerződésben

Biztosítási tartam

rögzített szolgáltatást nyújtja. A biztosítási díj megfizetése a

A biztosítási szerződés időtartama, ami lehet határozott

szerződő fél kötelezettsége.

vagy határozatlan.
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Biztosított

Értékkövetés (indexálás)

Azon magánszemély, akinek az életével kapcsolatosan bekövetkező

Rendszeres díjfizetésű módozatoknál a szerződésben választható opció.

eseményre, (vagy egészségi állapotára) vonatkozóan a biztosítási

Az indexálás során a biztosítási díjat és a biztosítási összeg(ek)et,

szerződés létrejön, amely események bekövetkeztekor a szerződés

vagy csak a biztosítási díjat az értékkövetés mértékével megemeli a

alapján a Biztosítót szolgáltatási kötelezettség terheli.

biztosító. Az index mértéke általában a fogyasztói árindexhez kötött,
azonban van egy előre meghatározott minimum értéke is.

Biztosító
Biztosítási kockázatok üzletszerű vállalására létrehozott gazdasági

Eszközalap

szervezet (részvénytársaság, egyesület, szövetkezet).

A biztosítás tartalékának befektetésére szolgáló, a biztosító befektetett eszközeinek e célra elkülönített része. Az eszközalap befektetési
egységekből áll. Minden eszközalapnak egyéni befektetési célja és
politikája van.

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 szerződő-

Biztosító szolgáltatása

nek adófizetési kötelezettsége keletkezhet. Ilyen eset lehet különö-

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

sen, de nem kizárólagosan az életbiztosítási szerződés 10 éven belüli

ben meghatározott kedvezményezett(ek) részére.

lejárata, valamint rész- és teljes visszavásárlása. A biztosító már az
esetlegesen fizetendő kamatadó mértékével csökkentett összeget

Díj felosztásának módosítása (átirányítás)

fizeti ki az arra jogosult részére, így a jogosultnak nem keletkezik

Annak meghatározása, hogy a jövőbeni biztosítási díj mekkora

adóbevallási kötelezettsége.

hányada kerüljön befektetésre az egyes eszközalapokba a befektetési
egységhez kötött, unit-linked életbiztosítások esetében.

Kárenyhítés
A már bekövetkezett kár biztosítási esemény károsító hatásait

Egészségi nyilatkozat

csökkentő magatartás.

A biztosított egészségi állapotát felmérő nyilatkozat.

Kedvezményezett
Életbiztosítás

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

A szerződő díjfizetése ellenében a biztosító a biztosított életben

szolgáltatást nyújtja. A kedvezményezettet a szerződés létrejöttekor

létével – adott időpont életben elérése, bekövetkező halála –

lehet megjelölni. A kedvezményezett személye később írásban

kapcsolatos esemény bekövetkeztekor pénzbeli szolgáltatást

módosítható. Módozattól függően megkülönböztetünk haláleseti

nyújt a kedvezményezett részére.

és elérési kedvezményezettet, illetve egyes fedezetek esetén maga
a biztosított jogosult a szolgáltatásra.

Értékelési nap
Az a nap, melyen a biztosító értékeli az eszközalapokat és meg-

Kiegészítő biztosítás

állapítja az egyes eszközalapok befektetési egységeinek értékét.

A főbiztosításhoz köthető kiegészítő szolgáltatás, elsősorban a
biztosított balesete, betegsége esetén szolgáltató fedezetekkel.

10

Kizárás

Megtakarítási életbiztosítás

A kizárások meghatározzák, hogy mely káresemények nem tartoznak

Olyan megtakarítási céllal kötött életbiztosítás, amely alapesetben

a biztosítási események közé. Ezekre a káreseményekre nem vonat-

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

kozik a biztosító kockázatviselése, azaz ha bekövetkeznek, a biztosító

tartam közben meghal, azonban – kiegészítő biztosításként –

nem teljesít szolgáltatást.

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

Kockázat

Mentesülés

A kockázat valamely cselekvéssel járó veszély, veszteség lehetősége.

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

Biztosítási értelemben a kár esélye. Kockázatkezeléskor egy döntési

esemény bekövetkezett, azonban a biztosító valamilyen törvényben,

és cselekvési folyamattal állunk szemben, amelynek során a szemé-

szabályzatban vagy a szerződésben rögzített ok miatt megtagadhatja

lyek vagy gazdálkodók felmérik és minősítik saját kockázataikat.

a szolgáltatást. A biztosító általában akkor mentesülhet a fizetés alól,
ha a kárt a biztosított vagy a szerződő, illetőleg a közös háztartásban élő hozzátartozók jogellenesen és szándékosan, vagy súlyosan
gondatlanul okozták.

Nyereségrész
A megtakarítási életbiztosítások esetében a garantált hozamon felül
elért többlethozam legalább 80%-a, amely évente egyszer kerül
jóváírásra a szerződő számláján.

Súlyos gondatlanság
Káresemények esetén vizsgáljuk. Súlyos gondatlan magatartásról akkor beszélünk, ha a magatartás tanúsítója tisztában van cselekménye
negatív következményeivel, de könnyelműen bízik ezen következmények elmaradásában (a károkozó magatartás már a szándékosság
határát súrolja). A súlyos gondatlanság tényének megállapítása,

Kockázatelbírálás

az eset összes körülményének értékelésével a bíróság feladata.

A biztosító az ajánlatban és pl. életbiztosítás esetén az egészségi
nyilatkozatban megadott válaszokból, vagy egyéb dokumentumok-

Szándékosság

ból megítéli, hogy a biztosított mekkora kockázatot jelent számára.

Káresemények során merül fel. Szándékosságról, mint mentesülési

Előfordulhat, hogy a kockázatelbírálás eredményeképpen a biztosítási

okról akkor beszélünk, ha a károkozó magatartása a károkozásra

ajánlatot a biztosító vagy módosítással fogadja el, vagy elutasítja.

irányul, a károkozó tisztában van magatartása károsító következményeivel, ezen következményeket kívánva cselekszik.

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

Szerződés

ségből – bekövetkező halála esetén nyújt szolgáltatást, vagyis nem

A felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozata, mely alapján

tartalmaz megtakarítási elemet. Ez a biztosítási típus tartalmazhat

jogok és kötelezettségek keletkeznek.

azonban baleset-, vagy egészségbiztosítási fedezetet is.

Szerződő
Kockázatviselés időtartama

Az a személy, aki a szerződéskötésre ajánlatot tesz és a biztosítási

A kockázatviselés kezdetétől a kockázatviselés megszűnéséig tartó idő.

díjat fizeti. Szerződő lehet természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság (pl. jogközösségek, társa-

Kötvény

dalmi szervezetek). Magánszemély, mint szerződő lehet minden

A szerződés azon része, amely a biztosító által az ügyfél ajánlatára

cselekvőképes, 18 évet betöltött, devizakülföldi és devizabelföldi

tett elfogadó nyilatkozat. A kötvény kibocsátásával a biztosító kötele-

természetes személy. Devizakülföldi személynek rendelkeznie kell

zettséget vállal a biztosítási szolgáltatás teljesítésére, ha a szerződő

magyarországi levelezési címmel.

fél eleget tesz díjfizetési kötelezettségének.
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TKM mutató

Változásbejelentési kötelezettség

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

A szerződő és a biztosított köteles a biztosítási szerződés tartama

tőkegaranciát nem kínáló befektetési egységekhez kötött (unit-linked)

alatt bekövetkezett fontosabb változásokat a biztosítási szerződésben

életbiztosítási termékek esetén egy típuspéldán keresztül azt mutatja

rögzített határidőn belül a biztosítónak bejelenteni (pl. lakcím-, email

meg, hogy közelítőleg mekkora hozamveszteség éri az ügyfelet egy

cím-, névváltozás).

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

Várakozási idő

érdekeit szolgáló, egyszerű mutató, amely egyetlen szám (vagy

Élet-, illetve egészségbiztosítások esetében azon legfeljebb 6 hóna-

értéksáv) segítségével fejezi ki az adott biztosítás költségeit.

pos időtartam, amely alatt bekövetkező biztosítási esemény esetén a
biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli. A balesetbiztosítás

Többlethozam

esetén a biztosító nem alkalmaz várakozási időt.

A hagyományos megtakarítási életbiztosításoknál a nettó hozam

Vegyes életbiztosítás

minimum hozam feletti része.

Olyan életbiztosítás, amely előtakarékossági és kockázati
elemet is tartalmaz.

Türelmi idő (respiro)
Azon időszak, amely alatt a biztosító a díjbefizetés késedelme

Veszélyközösség

ellenére is kockázatot visel, vagyis biztosítási esemény bekövetkez-

A veszélyközösség azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek

tekor a szolgáltatási kötelezettsége van. A respiro törvény szerinti

csoportja, amely ezen kockázatok közös kezelése érdekében jött létre.

időtartama harminc nap.

Visszavásárlás
Unit-linked életbiztosítás

Az életbiztosítási szerződések – lejárat előtti – megszüntetésének

Másnéven befektetési egységekhez kötött életbiztosítás. A vegyes élet-

egyik módszere. Ilyenkor a biztosító – a szerződésben rögzített mér-

biztosítási szolgáltatásokat a befektetési lehetőségekkel kombinálja.

tékben – a befizetett díja(ka)t és a keletkezett hozamokat visszafizeti.

Ez utóbbiakat befektetési alapokon keresztül teszi, amelyekbe a

Különösen a szerződés első éveiben előnytelen ezzel a módszerrel élni.

biztosító a szerződő választása szerint fekteti a befizetett díjakat.
Az életbiztosítás lejártakor esedékes kifizetés összege a felhasznált

Visszavásárlási összeg

alapok hozamától függ. A szerződő az életbiztosítás tartama alatt

Megtakarítási biztosítások esetében azon összeg, amelyet a

tetszőlegesen és saját igényei szerint átcsoportosíthatja megtakarí-

szerződő a biztosítás visszavásárlása esetén kap. A visszavásárlási

tását és jövőbeni befizetéseit a felkínált alapok között.

összeg alapja a kötvényérték. Kockázati életbiztosításoknak nincs
visszavásárlási értéke.

Felhasznált források:
• http://www.mabisz.hu/

• https://www.allianz.hu/hu/
• Allianz Biztosítási Kalauz videók
• https://www.allianz.hu/hu/sajtoszoba/
• https://www.netrisk.hu/biztositasi-szotar.html
• 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
• Biztosítási Oktatási Intézet (2008): Pénzügyi és Biztosítási Alapismeretek,

Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola, Budapest, 2008
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