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AZ ELSO
TÍZ ÉV
TÖRTÉNETE
Jubileumi éves jelentés, 2012

10 évvel ezelőtt

egy máig tartó sikertörténet vette kezdetét.
E történet főszereplői a Magyar Posta és a Posta Biztosító
munkatársai, akik a nemzetközi és hazai biztosításszakmai
tapasztalatokat a széles elérhetőséggel és bizalommal ötvözve
egy olyan üzleti modellt hoztak létre Magyarországon, amely
ma már családok százezreinek jelent erős támaszt a jövő
tervezésekor és elérhető segítséget baj esetére.
Ezt a történetet a bizalom, a kölcsönös tisztelet és az
együttműködés nyelvén írták.
Tartson velünk, és ismerje meg Ön is!
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Jubileumi köszöntő
A sikert értékelni mindig nehéz. Csak a
kudarcot könnyű. Mert a siker összetett
jelenség, aminek titka van, míg a kudarc
többnyire egyszerű okokra vezethető
vissza.

Pandurics Anett, az Igazgatóság elnöke

Szerencsés vagyok, mert ismét nehéz helyzetbe kerültem: újabb sikeres évet kell értékelnem. A 2012-es esztendő eredményei is
jól illeszkednek azoknak az esztendőknek
a sorába, amelyek Társaságunk tíz éve tartó
növekedését jellemzik.
A Posta Biztosító megalapítása óta eltelt
tíz év sokféle pénzügyi, gazdasági, társadalmi és környezeti kihívást tartogatott a
számunkra, rengeteg különféle hatás ért
bennünket. Utunkon sok bátorítást kaptunk, ám sokféle nehézséggel is meg kellett küzdenünk. Számos tőlünk független,
életünket, tevékenységünket mégis közvetlenül befolyásoló kihívással kellett szembenéznünk. Volt, amikor prosperitás, és volt,
amikor recesszió vagy a nemzetközi pénzügyi válság hatásai befolyásolták leginkább
működési környezetünket.

Ha ilyen körülmények között Társaságunk
eredményei együtt mozogtak volna a gazdaságot meghatározó folyamatokkal, abban
semmi különös nem volna. A Posta Biztosító azonban a magyarországi vállalatok körében azon kevesek közé tartozik, amelyek képesek voltak jórészt függetleníteni magukat
a hazai és nemzetközi piaci trendek gyakran
kedvezőtlen hatásaitól. Ez a magyarázata
annak, hogy a konjunkturális ciklusokkal
együtt mozgó teljesítmény helyett a Posta
Biztosító évről évre jobb eredményeket tudott elérni az elmúlt évtizedben.
Munkánk értelmét, partnereink bizalmát
és erőfeszítéseink jutalmát látjuk abban,
hogy az elmúlt tíz évben működésünk két
legfontosabb jellemzője a stabilitás és a folyamatos növekedés volt. Nem véletlenül
mondják sokan, hogy a Posta Biztosító
tízéves története az elmúlt évtized egyik
legszebb és legizgalmasabb sikertörténete
a biztosítási piacon. Számunkra, akik nap
mint nap részt vettünk ennek a történetnek az alakításában, biztosan az. Pedig
tíz évvel ezelőtt, amikor Társaságunk a

piacra lépett, kevesen voltak, akik a mi
postai bankbiztosítási modellünkre „fogadtak” volna. A biztosítási piac telített
volt, a versenyben neves, nemzetközileg is
versenyképes, meghatározó részesedéssel
bíró vállalatok küzdöttek.
A számszerű eredmények azonban azokat igazolták, akik kezdettől fogva bíztak
bennünk. Tíz év alatt megtízszereztük
árbevételünket: 2012-ben 44 milliárd
forintos díjbevételt realizáltunk. Az elmúlt tíz évben összesen több mint kétmillió szerződést kezeltünk. Az elmúlt
évtized kitartó munkájának eredményeképp ma már nemcsak azt mondhatjuk
el magunkról, hogy a Posta Biztosítót a
tíz legjelentősebb hazai biztosítótársaság
között jegyzik, hanem azt is reális célként
tűzhetjük ki magunk elé, hogy középtávon a biztosítási piac öt legnagyobb díjbevételű vállalata közé kerüljünk.
A Posta Biztosító eredményessége mögött
álló szerteágazó okok és okozatok bonyolult láncolata – beleértve a transzparens
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és eredményorientált működés feltételeit
is – aligha alkalmas arra, hogy tisztán közgazdasági magyarázatot adjon az eredményekre. Ezért jóval egyszerűbb dolgunk van,
ha az okok helyett a siker titkára akarunk
rákérdezni. E titok lényege három egyszerű
fogalommal is megragadható. S hogy melyek ezek? Az emberi érték, a bizalom és a
személyesség. Végső soron csak az ember
hoz létre értéket, és csak az ember képes
biztonságot nyújtani mások számára. Ez a
mi hivatásunk és küldetésünk. Kiérdemelni
ügyfeleink bizalmát, és biztonságot nyújtani számukra. Ez a gondolat a kezdetektől
áthatja működésünket a mindennapokban:
a termékfejlesztés első lépésétől az ügyfélkiszolgálás teljes spektrumáig.
Abban, hogy mindez üzletileg is sikeres modellé válhatott, oroszlánrészük van a Magyar Posta értékesítő munkatársainak, akik
napról napra kitartóan dolgoznak a közösen
kitűzött célok eléréséért. Az ő munkájuk,
elhivatottságuk a legfontosabb láncszem.
Ők azok, akik nap mint nap kapcsolatban
állnak ügyfeleinkkel. Ők azok, akik mindenki számára elérhető információval szolgálnak a termékeink nyújtotta előnyökről,
és ők azok, akik az ország sok ezer pontján
személyes hitelükkel is gyarapítják a biztosítási szolgáltatásaink iránti bizalmat.

Az értékesítésben részt vevő kollégák mellett
meg kell említenem azt a több száz kollégát
is, akik a Posta értékesítési rendszerének
résztvevőjeként – az értékesítés-irányítás,
a termékmenedzsment, az oktatás, a marketing, a beszerzés-ellátás vagy éppen az
informatika területén – a kezdetektől segítik a postai értékesítő kollégák munkáját, és
támogatják a mi tevékenységünket.
A Posta Biztosító valamennyi munkatársa nevében szívből jövő köszönetemet
szeretném kifejezni a Posta minden munkatársa számára.
Megtisztelő, hogy a jubileumi éves jelentésünk lapjain Önnel együtt tekinthetünk vissza az idáig vezető útra, első
tíz évünk történetére, és a 2012-es esztendőre. Örömünkre szolgál, hogy egyúttal megoszthatjuk Önnel jövőt illető
terveinket is.
Tartson velünk a bizalom, a gondoskodás és a partnerség világába!
Pandurics Anett,
az Igazgatóság elnöke
Kenesei János és Péli Árpád
igazgatósági tagok

Kenesei János és Péli Árpád igazgatósági tagok
6

Tíz éve a

bizalom
útján

„

A szövetség, az igazi, örökre szóló szövetség a lélekben születik. Nem

érdek, nem kényszer, nem elhatározás szüli. Ez két ember közötti eltéphetetlen,

„

örök szövetség. Mert nem érdekek hozzák létre, nem tárgyalások útján
keletkezik, nem precízen megfogalmazott papírok dokumentálják, nem aláírások
hitelesítik. Ezt a szövetséget a szeretet köteléke hozza létre.
Csitáry-Hock Tamás
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Egy évtized alatt sok minden történik a
világon és egy-egy ország, vállalat és ember életében is.
Házasságok köttetnek, gyermekek, unokák születnek,
gyermekből diák, majd felelősségteljes felnőtt lesz. Ötletek,
kihívások, sikerek százai öveznek egy ilyen hosszú utat.
10 évvel ezelőtt egy különleges történet
vette kezdetét a mi életünkben is. Lelkes
magyar szakemberek és tapasztalt német
szakértők fogtak össze, hogy egy egyedülálló biztosítót alapítsanak Európa szívében.
Egy nagy tradíciókkal rendelkező és nagy
bizalomnak örvendő magyar nagyvállalat, a
Magyar Posta Zrt. és Németország három
legnagyobb biztosítási csoportjának egyike,
a német HDI konszern kötött akkor hosszú
távú szövetséget és alapított közös vállalatot.
Bizalmi tőkénk
A Magyar Posta és rajta keresztül a Posta
Biztosító legfőbb erőssége az egész országot
lefedő, egyedülálló hálózata, a kiemelke
dően magas bizalomnak örvendő értékesítői, a postások, akik a legkisebb településen
és a nagyvárosokban egyaránt jól ismerik a
magyar családok sajátos problémáit és aktuális élethelyzetük kihívásait. Ez nemcsak
az ágazatban jelent egyedülállóan nagy

bizalmi tőkét, hanem különlegesen költséghatékony működést is szavatol. E kettő
együtt a tartós siker zálogát jelenti.
Várakozáson felüli
sikereket értünk el
A Posta Biztosító létrejöttekor senki sem
gondolta volna, hogy ezek az erősségek egy
fiatal csapat dinamizmusával és az anyacégek felelősségteljes kultúrájával együtt
ilyen kimagasló eredményeket hozhatnak.
Vállalatunk azonban mára nemhogy elérte, de meg is haladta az induláskor kitűzött
elvárásokat, s tette ezt egy olyan időszakban, amikor nem várt globális pénzügyi
krízis söpört végig az egész világon.
Küldetésünk, célunk,
jövőképünk
Üzleti filozófiánk és értékvilágunk
a kezdetek óta változatlan: egyszerű biztosítási termékeket kínálunk a
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Célunk megbízható, hiteles és elismert
partnerként, innovatív értékesítéstámogatási módszerekkel hozzájárulni a postai értékesítési hálózat teljesítménynöveléséhez, ezáltal az ügyfél- és a biztosítási
állomány bővüléséhez.
Indulásunk óta fontos számunkra a vállalkozás mint befektetés értékének növelése, a tulajdonosok a cégérték folyamatos
növelését várják el a Posta Biztosítótól.
Emellett hozzá szeretnénk járulni a Posta egyik legfontosabb stratégiai céljának
teljesítéséhez, a Posta korszerű pénzügyi
szolgáltatóvá válásához.
Az első tíz év döntő minden kapcsolatban, így az üzleti életben is. Úgy véljük,
az a kapcsolat, amely a Posta Biztosító
formájában életre kelt, hidat jelent minden érintett számára. Hidat a partnerek
között, hidat két ágazat (a postai és a
biztosítási) között, hidat az ügyfelek és
a Posta között. Olyan hidat, amely a jövőbe, egy bizalommal és értékekkel teljes
világba vezet.
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„

Az első tíz év története
2002, az összefogás éve
Európa egyik elismert, nagy múltú biztosítótársasága, a német Talanx-csoport
és a Magyar Posta Zrt. összefogásával
2002 áprilisában létrejön a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és a Magyar Posta
Biztosító Zrt. Több mint féléves megfeszített munkát és felkészülést követően
a Posta Biztosító 2002 decemberében
megkapja a működési engedélyt.

A gondoskodás

és a szeretet is nélkülözhetetlen.
Csakhogy van még valami,
ami az életünkhöz feltétlenül
szükséges. És ez nem más, mint
hogy tisztában legyünk azzal, kik
is vagyunk valójában, és miért
élünk.

„

Jostein Gaarder

A kezdeményezés alapgondolata az,
hogy szemben a hagyományos, ügynöki
jellegű biztosításértékesítéssel, a biztosítások ajánlása és megkötése itt az ügyfelek által gyakran látogatott postákon,
jól ismert, nagy bizalomnak örvendő
szereplők közreműködésével történik.
A két vállalat a Posta Biztosító márkanév alatt és azonos irányítási rendszerben kezdi meg működését 2003-ban. Az
első pillanattól egyértelmű a munkamegosztás. A Magyar Posta munkatársai az
értékesítést és a tanácsadást végzik, a
biztosító munkatársai pedig mindehhez
a biztosítási szaktudást adják, értékesítéstámogatási, marketing-, ügyfélszolgálati, kárrendezési, biztosítástechnikai és
adminisztrációs feladatokat látnak el.

2012, Posta Biztosító Díjkiosztó Gála

Magyar Posta Zrt. teljes hálózatán keresztül, kiváló ár-szolgáltatás arányú
alapbiztosításokat nyújtunk a lehető
legszélesebb fogyasztói kör számára.

„

a lehetőségeket, mielőtt azok
nyilvánvalóvá válnak.
John Sculley

Befutottak a vitorlások 2011-es balatoni értékesítői versenyünk félévzáró rendezvényén

„

A jövő azoké, akik látják

2003, az első fecskék éve
Január 21-én megtartja első sajtótájékoztatóját a Posta Biztosító, hat nap múlva elindul az értékesítés. Egy hónap múltán a vállalat már 4000 szerződést tud felmutatni.
Ez az év az első próbája számos ma is
működő értékesítésösztönző rendszernek. Ekkor születik meg a bónuszpontrendszer, melynek működési elve a jelenlegi postai jutalékszámítási eljárás alapját
képezi.
A Posta Biztosító márciusban rendezi
meg indító gáláját a Hajógyári-szigeten
400 fő részvételével. Ez az első „Tour de
Posta” őszi értékesítési verseny megrendezésének éve is, a versengés ezt követően
hagyománnyá válik.
Kialakítják a ma is érvényes értékesítési
módszertan és értékesítéstámogatási szervezet alapjait. Megjelenik az első Biztos
Tippek kiadvány, amely azóta is havi rendszerességgel segíti az értékesítést.
A gyors növekedés már a nyár közepén új,
modernebb irodahelyiséget tesz szükségessé, így augusztustól a céloknak jobban
megfelelő, modernebb környezetben dolgoznak a munkatársak a Bég utcában.

Stratégiai döntés születik a kötelező felelősségbiztosítási piacra való belépésről.
A felkészülés érdekében kétnapos országos
termékfelelősi értekezletet is tartanak Visegrádon. Közvetlen online adatkapcsolat
épül ki a Belügyminisztérium központi
nyilvántartásával a szerződések pontos és
gyors feldolgozásához. Széles körű reklámkampány támogatja a termék bevezetését, és
az évet 46 000 szerződéssel zárják.
Az első hat termék: a PostaFészekŐr, a
PostaTestŐr, a PostaÉrtékŐr, a PostaHozamŐr, a PostaAutóŐr és a PostaUtasŐr.
2004, az inspirációk éve
Két új termékkel bővül a termékpaletta,
elindul a PostaCasco és a postai munkatársak számára kifejlesztett PostaŐr csoportos
biztosítás értékesítése is.
A korábban kialakított bónuszpontrendszert a Posta a termékek széles körére
kiterjeszti. A Posta Biztosító stratégiai
együttműködést alakít ki a Magyar Posta
stratégiai partnereivel és leányvállalataival.
A német testvérvállalat (PostbankVersi
cherung) támogatásával kialakított tréningprogramban több mint száz postai
munkatárs vesz részt.
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Termékportfóliónk iDőrendje
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A növekvő ügyfélszám és létszám miatt
infrastrukturális fejlesztések indulnak,
felmérik és szorosan nyomon követik az
ügyfélszolgálati folyamatokat. Az év végén
már 67 munkatárssal dolgozik a vállalat.
Ebben az évben tartják meg az első Családi napot is.
A társaságok bruttó díjbevétele már meghaladja a 10 milliárd forintot, a Posta Biztosító
a Top 10 biztosító egyikévé válik, és első teljes üzleti éve végén már több mint 175 000
szerződés szerepel a könyveiben.
2005, az új arculat éve
A vállalat az új postai ernyőmárkán alapuló
megújult arculatot dolgoz ki. Az új marketingkoncepció jegyében „autómatricák” (a
Posta gépjárműveinek reklámfelületként
való alkalmazására először kerül sor a
Posta történetében), molinók, wobblerek
jelennek meg a postákon, és megvalósul az
első, Postával közös kötelező biztosítási televíziós kampány „Irány a posta!” címmel.
Ekkor indulnak az első közös szervezésű
próbavásárlások is a postákon.
A vállalat 250 fős „Pontgyűjtő Bajnokok
Gáláját” tart megasztárokkal „Sztárok a
sztárok között” címmel, a gálán a legjobb
postai értékesítők vesznek részt.

A biztosító átszervezi ügyfélszolgálatát, és
IP-alapú call center technológiára tér át. Bevezetik a teljesítményalapú motivációs rendszert, és 3 termékkel útjára indul az MPB
Online, a postai biztosításközvetítés webes
alapú értékesítési rendszere.
A vállalat 328 000 szerződéssel zárja az
évet, piaci részesedése már 2% feletti (16,5
Mrd Ft). Az év új terméke a PostaHitelŐr.
December végére a társaságoknál dolgozók
száma közel százra bővül.
2006, a fejlődés éve
A vállalat februárban nagyszabású „Oscar-gála” keretében ünnepli meg a korábbi év
legjobb postai biztosításértékesítőit. A „Csillagok köztünk járnak” című program óriási sikert arat, s később ez a színvonal válik
mércévé. A versenyben tizenöt értékesítő
nyer aranyérmet, ötvenen ezüstöt, háromszáztizenkettő postás kolléga pedig bronz
érmet kap.
A vállalat aktív sajtókommunikációba kezd.
A nyár folyamán nagy érdeklődés kíséri az
utazási szezont indító sajtóbeszélgetést és
kampányt, ahogyan az őszi kötelező felelősségbiztosítási kampányt is. Az arculatváltás a weboldal megújításával válik teljessé:
ekkortól a Posta Biztosító a világhálón már
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A Posta Biztosító „Maradjunk Talpon!” című vetélkedője Gundel Takács Gábor vezetésével

egységes internetes értékesítési és információs felületen várja a közönséget.
Ezzel párhuzamosan szélesebb körű funkcionalitással bevezetésre kerül az MPB
Manager is, amely webes alkalmazásként
segíti az értékesítéstámogatást. Ebben az
évben indul el az a dokumentumkezelő
és ügykövető rendszer bevezetését célzó
projekt, amelynek eredményeképpen az
adminisztrációs folyamatok minősége és
hatékonysága új dimenzióba lép. Egymillió
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oldalnyi szerződésállományuk digitalizálásával nagy lépéseket tesznek a papírmentes
iroda kialakítása felé.
Kiterjedt és differenciált képzési programok indulnak több mint 10 000 fő postás munkatárs részvételével. A biztosító
munkatársainak részére kétéves HEFOP
készségfejlesztési program indul. Az értékesítés hatékonyabb támogatására adaptálják a német anyavállalatnál működő
Q-modellt.

„

Minden sikeres ember,
legyen nő vagy férfi, nagy
álmodozó. Megálmodja a jövőjét,
és fáradhatatlanul dolgozik,
hogy valóra váltsa elképzeléseit,
beteljesítse küldetését és elérje
célját, legyen az bármily távoli.
Brian Tracy

„

A vállalat vezetői ekkor tartják az első stratégiai off-site meetinget, ami ettől kezdve
évente kétszer kerül megrendezésre.
A bruttó díjbevétel 26 milliárd forint, a piaci
részesedés 3% feletti. Már 116-an dolgoznak a vállalatnál.
2007, a minőségfejlesztés éve
Tavasszal látványos „Muskétásbál” keretében kapnak jutalmat a legjobb értékesítők.
Összesen 408 postás munkatárs ér el kimagasló eredményt, huszonnyolcan arany-,
hetvenöten ezüst-, háromszáznégyen pedig
bronzérmet szereznek az egyéni versenyben. Mindeközben a postahelyek is versenyeznek, közülük is minden kategóriában
születik győztes.
Szintén mérföldkövet jelent a vállalat életében az ISO 9001-es szabvány szerinti
minőségirányítási rendszer teljes körű bevezetése. Az audit sikeresen zárul, mindkét társaság belső folyamatszabályozása
megfelel az ISO 9001:2000 szabvány
követelményeinek, az igazoló UKAS-tanúsítványt 2008 januárjában kapja kézhez
a vállalat.
Az ügyfélápolási folyamatok szélesebb körű
IT-támogatást kapnak.

A vállalat megköti az egymilliomodik szerződését, a szerencsés ügyfél értékes ajándékot
kap, amelyet a sajtó jelenlétében Pandurics
Anett elnök-vezérigazgató Mohácson ad át.
Az év új terméke a PostaHozamŐr Plusz.
Már 135-en dolgoznak a vállalatnál.
2008, a tanulás éve
Ebben az évben három új termék születik, a
PostaPénzHalmozó, a PostaHaszonŐr és
a PostaÉletÚt Program.
Az év legnagyobb értékesítői rendezvénye
a „Postás Grand Prix”. A rendezvényre az
előző év legjobb értékesítői és postahelyei
kapnak meghívást.
Az ügyfélszolgálati munkatársak kommunikációs tréningeken vesznek részt. A vállalat karriermenedzsment programot indít,
és bevezetik a cafeteria-rendszert is. A vezetők egyre gyakoribb meghívottjai, előadói a
szakmai konferenciáknak.
A televízióban új, gyermekrajzos kötelező
felelősségbiztosítási reklámfilmmel jelennek
meg „Együtt, biztonságban!” címmel, és ezzel párhuzamosan edukációs kampány is indul a biztosító szakértőinek főszereplésével.
100 postán diszkrét értékesítési munkahelyek kerülnek kialakításra, és erre az új

21

Kialakítják a kgfb- és utasbiztosítás automatikus kötvényesítését. Az év végén már
mintegy másfél százan dolgoznak a Posta
Biztosítónál, a díjbevétel 28,6 Mrd forint.
2009, a találkozások éve
Ehhez az évhez kötődő új termék a PostaHozamFix.
A vállalat vezetői 2009-ben személyesen
látogatnak el 89 kulcsfontosságú postára.
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A látogatások célja a kapcsolatmenedzsment mellett a közvetlen tapasztalatcsere a termékfejlesztésről, az árazásról és a
szakmai és értékesítéstámogatás további
lehetőségeiről. Megalapítják a Postavezetői Klubot rendszeres szakmai konzultáció céljából.
A Posta a kézbesítési szakterületen differenciált munkaköri modellt alakít ki, elindul a KÉK Program, s ez új lehetőségeket teremt a biztosításértékesítésben is.
A 200 fős díjkiosztó gála ebben az évben a sport, az olimpia jegyében zajlik,
azon számos VIP-vendég, többek között
olimpiai bajnok vízilabdázók is részt
vesznek.

A Posta Biztosító Sárkányhajó Klub válogatottja 2008-ban Sukorón

lehetőségre fókuszálva útjára indul a „Posta
Pénzügyi Megoldások” program. A minőség további javítása céljából a vállalat kapcsolódik a postai hibaközlő rendszerhez, az
MPB Online rendszer pedig állományápolási funkciókkal bővül.

„

A különbség a sikertelen

„

és a sikeres ember között nem
feltétlenül a tehetség, hanem a
kitartás.
Adam J. Jackson

Az egyik legnézettebb televíziós csatorna,
az RTL Klub az év folyamán 65 alkalommal vetíti le a Posta Biztosító által támogatott társadalmi célú edukációs kisfilmeket
az utas- és lakásbiztosítás fontosságáról
„Hasznos tippek” címmel.
A Posta Biztosító ekkor indítja el „Kezdjük
el együtt!” elnevezéssel gondoskodási programját a folyamatos díjas életbiztosítások
integrált ernyőprogramjaként.
A postai képzési rendszer továbbfejlesztéseként sor került a Biztos tudás (e-learning
rendszer) elindítására.
Első alkalommal kerül megrendezésre a vállalat támogatásával a „Kézbesítői Focikupa”,
amely azóta is nagy népszerűségnek örvend.
Szintén ekkor tartják meg az első „MPB
Info Napot”, ahol a munkatársak több ismeretet, átfogó képet kapnak a tulajdonosokról, a vállalat stratégiájáról, célkitűzéseiről és
aktuális helyzetéről. Ezen a rendezvényen
meghívott szaktekintély is előadást tart egyegy éppen aktuális témakörben.
A Posta Biztosító munkatársai számára kétéves komplex képzési program indul MPB
Akadémia néven a Budapesti Corvinus
Egyetem közreműködésével.

A piaci részesedés 4% feletti, a díjbevétel
33 Mrd forint. A munkatársak száma már
144.
2010, az elvárások éve
Új értékesítésösztönző, belső edukációs
program indul útjára „Posta Piramis Program” néven. A programba azok az értékesítő
munkatársak kerülnek be, akik az előző év
eredményei alapján jogosulttá váltak a további személyes fejlesztésre.
Ekkor kerül második, illetve harmadik
alkalommal megrendezésre az „MPB
Info Nap”. Ezúttal a válság előtti és utáni
nemzeti és vállalati versenyképesség, az új
nyugdíjtermék, a 2009-es év eredményei
és a 2010-es esztendő kihívásai a téma.
Megrendezik a II. Kézbesítői Focikupát
is. Befejeződik a Corvinus Egyetemmel
közösen szervezett MPB Akadémia belső
kétéves képzése, minden hallgató sikeres
záróvizsgát tesz.
Folytatódik az ügyfélközpontú kommunikációs kompetenciák továbbfejlesztése, októberben, illetve novemberben tíz kárrendezési és tíz call centeres munkatárs vesz részt
a képzésben. Az új elvárások beépülnek a
munkatársak teljesítményértékelési szempontjai közé.
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Egy új termék is születik, a munkahely
elvesztése esetén segítséget nyújtó költségtérítő biztosítás, a PostaMentőÖv. A munkatársak száma már 148.

Az év új terméke a PostaNyugdíj Program.
A vállalat a bruttó díjbevételek alapján a 8.
legnagyobb szereplő a piacon.

2012, a kiteljesedés éve
Ez évben a vállalat a nehéz gazdasági körülmények ellenére megköti kétmilliomodik
szerződését, és az első üzleti évhez képest
megtízszerezi a bevételeit: a bruttó díjbevétel immár eléri a 44 Mrd forintot.

2011, a szárnyalás éve
Az év egyik legfontosabb eredménye, hogy
a vállalat a maga 125 000 szerződésével második helyen végez a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban.
Óriási várakozás előzi meg az immár hagyományos szabadidős és ösztönző rendezvényeket, amelyeket minden eddiginél sikeresebben rendez meg a vállalat. A „Ki nevet a
legvégén?” című díjkiosztó gálán 390 fő vesz
részt. A Focikupa döntője több mint 200
főt mozgat meg, és óriási népszerűségnek
örvend. Ahogyan az értékesítési verseny is,
melynek 2011-es féléves rendezvényét a Balatonon rendezik meg 125 kiváló értékesítő
részvételével.
Az év egyik sikertörténete a vállalat
BTL-eszközökkel megjelenő Facebook-aktivitása.
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A termékek sorához a PostaHozamHalmozó, a PostaÉletŐr és a PostaTakarékosKönyv csatlakozik. Ezzel a termékek száma
a 10. születésnapra eléri a tizenkettőt. Az
értékesítési verseny gáláján és féléves rendezvényén összesen közel nyolcszázan vesznek
részt.
Megújul, megfiatalodik a vállalat publikus
weboldala. Az oldalon már többféle biztosítás köthető, és további termékek díja
kalkulálható. Lehetőség nyílik az online
panasz- és kárbejelentésre is.
Számos HR-kezdeményezés indul útjára, a
vállalat sport- és képzési programokat indít és
támogat. A marketing a közösségi oldalakon
sikeresen nyit a fiatal, városi célcsoport felé.

Ügyfélszolgálatunk

Újratervezik a kárrendezési folyamatokat, a
Kárnavigátor rendszert a teljes folyamatra
kiterjesztik. A KÉK Program keretében
már 6000 kézbesítőt képeznek.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A mai Talanx és
a Magyar Posta 2
közös vállalatot
alapít 2002 tavaszán:
Magyar Posta Biztosító és Magyar Posta
Életbiztosító néven.
Az engedélyek megszerzéséhez szükséges
tárgyi, IT- és folyamatfeltételek sikeres
megteremtése.
Működési engedély:
2002 decemberében.
26 munkatárs.

4,5 milliárdos díjbevétel.
Több mint 40 000
szerződés (kivéve
kgfb).
Sikeres az első kötelezőkampány: 46 000
halasztott szerződés.
Első termékeink:
PostaFészekŐr, PostaTestŐr, PostaÉrtékŐr, PostaHozam
Őr, PostaAutóŐr és
PostaUtasŐr.
Kick-off rendezvény.
Bónuszpontrendszer
bevezetése.
Kgfb-kampányra
való felkészítés.
Biztos Tippek bevezetése.
Átköltözés a Bég
utcai irodaépületbe.
52 munkatárs.

Bruttó díjbevétel
meghaladja a 10
milliárdot.
A TOP 10 biztosító
közé kerül a Posta
Biztosító.
175 000 szerződés.
PostaŐr csoportos
életbiztosítás.
PostaCasco bevezetése.
Termékpontrendszer
bevezetése a postán.
Infrastrukturális
fejlesztések a növekvő
ügyfélszámnak és
dolgozói létszámnak
megfelelően.
I. Családi nap.
67 munkatárs.

16,5 Mrd Ft díjbevétel.
2% feletti piaci rész
328 000 szerződés a
záróállományban.
PostaHitelŐr biztosítás.
Sztárok a sztárok
között! gála.
„Irány a Posta!” –
kgfb-kampányfilm.
A postai ernyőmárkához illeszkedő új
arculat.
IP-alapú Call
Center-technológia
bevezetése.
Panaszkezelés központosítása.
MPB Online rendszer bevezetése.
A Posta Elektronikus
Központjában készül
minden küldemény.
96 munkatárs.

26 Mrd Ft feletti
díjbevétel.
3% feletti piaci részesedés.
PostaÉrtékŐr teljes
körű megújítása.
Posta Oscar-gála.
Kulcsember és Kézbesítő képzési programok.
2006 márciusában
megújult az MPB
Manager.
Őszi kgfb-kampány a
tévében.
Dokumentumkezelő
és ügykövető rendszer
bevezetése.
Postabiztosito.hu
indulása – online kgfbés utasbiztosítás-értékesítés.
112 munkatárs.

Mindkét cég nyereségessé válik az eredeti
terveket teljesítve.
23,5 milliárdos
díjbevétel.
120 millió Ft összesített mérleg szerinti
eredmény.
Egymilliomodik
szerződést ünnepeljük.
Muskétásbál.
Együttműködés veszi
kezdetét a legnagyobb online biztosítási alkuszokkal.
ISO 9001:2000
tanúsítvány megszerzése mindkét cég
minden folyamatára.
135 munkatárs.

28,6 milliárdos
díjbevétel.
PostaPénzHalmozó,
PostaHaszonŐr, PostaÉletÚt Program.
Postás Grand Prix.
Új kgfb-reklámfilm.
Kgfb- és utasbiztosítási szerződések automatikus kötvényesítésének kialakítása.
MPB Online
állományápolási
funkciók kialakítása.
Karriermenedzsment-rendszer
elindítása.
148 munkatárs.

33 milliárd feletti
díjbevétel,
4% feletti piaci rész.
PostaHozamFix.
Olimpiai Díjkiosztó
Gála.
Első Kézbesítői
Focikupa.
Postavezetői Klub
életre hívása.
Talanx – Nemzetközi Bancassurance Day
Budapesten.
Biztos tudás
(e-learning rendszer)
elindítása.
I. MPB Akadémia a
Budapesti Corvinus
Egyetemmel együttműködésben.
Első Info Nap.
144 munkatárs.

36,7 milliárdos díjbevétel
8. hely a piacon.
PostaNyugdíj Program
bevezetése.
Irány Amerika Díjkiosztó Gála.
Állományápolási
rendszer teljes körű
kiterjesztése az online
postahelyekre.
Performance Metric
stratégiai teljesítménymenedzsment-rendszer
bevezetése.
Brókerportál indítása.
Kárrendezési folyamatok újratervezése.
Csatlakozás a MABISZ
díjnavigátor-rendsze
réhez.
II. MPB Akadémia.
149 munkatárs.

38, 5 milliárdos
díjbevétel
PostaMentőŐv és
Okozói kiegészítő
biztosítás bevezetése.
Ki nevet a legvégén?
Díjkiosztó Gála.
„Önnek is van egy
ajánlatunk”-kampányfilm Gundel
Takács Gáborral.
Facebook-aktivitás.
Kézbesítői Focikupa
területi selejtezőkkel.
Automatikus kötvényesítés bevezetése.
Innovációs díj bevezetése.
Csoportos élet- és baleset-biztosítás a munkatársak számára.
148 munkatárs.

Közel 44 milliárdos
bruttó díjbevétel.
5,73%-os piaci rész –
ezzel elértük az eredeti
stratégiai célkitűzést.
Megszületik a kétmilliomodik szerződés.
PostaTakarékosKönyv,
PostaHozamHalmozó,
PostaÉletŐr bevezetése.
Gépjármű assistance
szolgáltatások.
Bonts Vitorlát! Gála.
„Maradjunk talpon”
rendezvény.
MOB stratégiai együttműködés kezdete.
A Postabiztosito.hu
teljes megújítása.
MPB Online rendszer
kiterjesztése.
Dokumentumdigitalizálási folyamatok kiszervezése a Postához.
MPB Miniakadémia.
156 munkatárs.

Működési
környezetünk
2012 gazdasági-pénzügyi
háttérelemzése

Vállalatunk pénzügyi döntéseit

Napfényes pillanatok a 2012-es „Maradjunk talpon!” féléves értékesítési gálán

három dolog határozza meg: információ, kockázatelemzés és
stratégiai biztonság.

Legfőbb célunk ügyfeleink ránk bízott
javainak védelme, biztonságuk szavatolása és a részvényesi érték növelése.

nyomán javult a befektetők kockázatvállalási hajlandósága, ami felerősítette a feltörekvő piacokra irányuló tőkebeáramlást.

Az egyensúly és folyamatos növekedés
garanciájához napjaink gyorsan változó,
olykor viharos gazdasági körülményei
között különösen fontos a világgazdaság
és a globális pénzpiacok nyomon követése. Az európai és magyar sajátosságokat
folyamatosan figyelve és elemezve törekszünk az optimális megoldások alkalmazására.

A folyamat egyik legnagyobb nyertese épp
a közép-kelet-európai régió volt. A befektetői kedv javulása azonban csak akkor
lehet kellően tartós és erős, ha az európai
adósságválság és az amerikai fiskális konszolidáció folyamatai egyaránt kedvezően
alakulnak.

Makrokörnyezetünk
2012-ben
2012 világgazdaságában bizakodó és aggodalmas hangok váltották egymást. A válság továbbra is éreztette hatását a fejlődő
és fejlett országokban egyaránt.
A globális pénzpiacokat azonban optimizmus jellemezte. A fejlett országok
jegybankjainak likviditásbővítő akciói

Európa stabilizációs
lépéseket tett
Európában óvatos reménykedéssel indult
az év, ám ezt a hangulatot már az év elején beárnyékolta a görög, majd a spanyol
krízis, valamint a déli országok növekedési és finanszírozási problémái.
Az év folyamán egyre súlyosabb terhet
jelentett a negatív gazdasági kilátásokból
következő romló portfólióminőség és a
sorozatos leminősítések.
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Pénzügyi környezetünk 2012-ben

Magyar gazdaság:
stabil, de növekedési problémákkal
küzd

forint/EurÓ árfolyam Forrás: MNB

−1,7%
Infláció: 5,00%
Munkanélküliség: 10,7%
GDP:

315 Ft
300 Ft

270 Ft

Jegybanki alapkamat (év végi záró):
2011. 12. 30.

2012. 03. 31.

2012. 06. 30.

2012. 09. 30.

2012. 12. 31.

5,75%
Kockázatmentes hozam:

Bux index Forrás: BÉT
20 000

5 éves:

5,85%, 10 éves: 6,1%

Háztartások megtakarítási rátája:

18 000

3,2%

16 000

(2012-es várható adatok, MNB)
2012. 01. 02.

2012. 04. 11.

2012. 07. 19.

2012. 09. 06.

2012. 12. 17.

Referenciahozamok Forrás: ÁKK
10,0%

2011. 12. 30.
2012. 03. 30.

8,0%

2012. 06. 30.
2012. 12. 31.

5,0%
3 hó

6 hó

1 év

3 év

5 év

10 év

15 év

Fontos stabilizáló lépés volt azonban,
hogy − az egyre súlyosbodó adósságválság és a bankrendszer problémáival
szembesülve − az európai tagállamok az
átmeneti pénzügyi zavarok orvoslása érdekében egy 500 milliárd euró hitelezési kapacitású alapot hoztak létre. Ennek
kedvező hatásai azonban csak közvetve
érintik Magyarországot, hiszen maga
nem része a szervezetnek. Ugyancsak
enyhítette a feszültségeket az EKB korlátlan államkötvény-vásárlási programja,
amit az adósságválság kezelése érdekében jelentett be.
Nehéz körülmények
között kellett
helytállnunk
A recesszióba került magyar gazdaság
teljesítménye tavaly elmaradt a régióétól. Az MNB adatai alapján 2012-ben
1,7%-kal esett vissza a magyar gazdaság
teljesítménye.

a gyengülő külső konjunktúra az ipari
ágazatokban is egyre markánsabb termeléscsökkenést okozott. A rendkívül
kedvezőtlen időjárási feltételek okozta
mezőgazdasági terméskiesés is számottevően csökkentette a nemzetgazdaság
eredményét.
A változatlanul alacsony beruházási aktivitás és a munkanélküliségi ráta (10,6%)
tartósan magas szintje továbbra is a gazdasági növekedés strukturális gyengeségeire hívja fel a figyelmet. A gazdaság
kínálati kapacitásainak bővülése az elmúlt
években érdemben lelassult.
A kormányzat 2012 során számos intézkedést hozott a költségvetési egyensúly
javítása érdekében. Az intézkedések jelentős része az eredetileg átmeneti válság
adókat cserélte tartós bevételi forrásokra.

A javuló globális hangulat következtében
jelentősen csökkentek a kockázati felárak.
Magyarország CDS-felára a 755 pontos
szintről év végére 277 pontig süllyedt.

Befektetési körkép 2012
2012-ben a magyar pénzügyi piacokon
az év legnagyobb nyertesei egyértelműen a
kötvényesek voltak. Az állampapír-piaci
hozamok a novemberi megtorpanás után
újra csökkenésnek indultak.

A belföldre termelő ágazatok tartósan visszafogott teljesítménye mellett

A fejlődő piacok a korábbiaknál is nagyobb mértékben mozgatták meg a
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A 2012-es „Maradjunk talpon!” féléves értékesítési gálán

befektetők fantáziáját. Magyarország
még mindig relatíve magas hozamot kínált kötvényeseinek, és a költségvetés is
kedvező helyzetben volt a hasonló hozamot kínáló országokhoz képest. A külföldiek kezén lévő forint-állampapírállomány újabb történelmi csúcsot ért el,
a bűvös 5 000 milliárd Ft feletti szintet,
miközben e portfólió átlagos futamideje
3,8 évre csökkent. Ez azt jelenti, hogy
az újonnan érkezők leginkább a diszkontkincstárjegyekben láttak fantáziát,
szemben az egyik fő kötvénytulajdonos,
a Templeton hosszú távú szemléletével.
Kockázatkezelési
filozófia és
menedzsment
A külső környezetből és a belső működésből fakadó kockázatok szisztematikus nyomon követése, elemzése és kezelése a vezetés egyik kiemelt feladata.
A kockázatok elemzését és a kockázati tőke meghatározását már több éve a
Talanx Risk Capital Model módszertana alapján végezzük, meghatározott és
számszerűsített kockázatokkal a biztosítástechnikai, viszontbiztosítási, befektetési és likviditási, operatív és külső
kockázatok kategóriákban.
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A tőkemegfelelés, befektetési és viszontbiztosítási kockázatok kategóriákban
küszöb- és határértékrendszert alkalmazunk. A lehetséges jövőbeli kockázatok tekintetében pedig, melyeknél a
magas kockázati szint kiszűrése és korai
felismerése különösen fontos, mélyreható begyűrűző kockázatelemzéseket
végzünk.
Mindezek alapján a veszélyeket átfogó
kockázati profil formájában térképezzük fel, mely elemzés tartalmazza a
fentiek minden lényeges elemét, számszerűsítését és a hozzájuk kapcsolódó
intézkedéseket is.

„

A folyó és a szikla

„

összecsapásából mindig a folyó
kerül ki győztesen – de nem az
erejének, hanem a kitartásának
köszönhetően!
H. Jackson Brown

Nehéz, de

sikeres évet
hagytunk magunk mögött
2012-es eredményeinkről

„

Életünk minőségén két módon
tudunk javítani. Vagy megpróbáljuk a

„

körülményeinket a céljainkhoz szabni, vagy a
céljainkat igazítjuk a körülményeinkhez.
Csíkszentmihályi Mihály

„

„

Ezentúl nem a nagy hal eszi meg a kis
halat, hanem a gyors hal a lassúbbat.

„Maradjunk talpon!” féléves értékesítési gála 2012

Rupert Murdoch

A magyar biztosítási piac 2007 óta folyamatosan zsugorodik. Az, hogy ilyen
nehéz körülmények között is növekedni
tudtunk, elsősorban annak köszönhető,
hogy értékesítőink és munkatársaink az
elmúlt években személyes képességeik
legjavát nyújtották. Különösen büszkék
vagyunk arra, hogy fejlődésünk nemcsak
számszerű eredményeinkben, de szolgáltatáskultúránk kimagasló minőségében
is megmutatkozik, hiszen tevékenységünk minden mutatóban megfelel,
számos ponton pedig túl is teljesíti* a
PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 8/2006
(X. 12) számú szakmai ajánlásait, és a
sikeres felülvizsgálati auditot követően
ISO 9001:2008 tanúsítványunkat is
meghosszabbította az annak kiadására
jogosult SGS szervezet.
Eredményeink a postai munkatársak
kimagasló teljesítményének és mun-

katársaink kiváló szaktudásának köszönhetők.
A magyar biztosítási piac
A biztosítási piac a MABISZ adatai
alapján 2012-ben az előző évhez képest
6,5%-kal csökkent. Az életbiztosítások
díjbevétele 9,3%-kal, a gépjármű-biztosításoké 15%-kal esett vissza, a nem életbiztosítások (kgfb nélkül) 0,9%-kal nőttek.
A nem életbiztosítások piaci részaránya a
díjbevételen belül 2012-ben 48%-ra nőtt
az előző évi 46%-kal szemben.
Az életbiztosítási piac csökkenése mind
az egyszeri díjas piacon (–14,5%), mind
a folyamatos díjas piacon (–6,5%) érzékelhető volt. Az előző évhez képest
csökkent a díjbevételen belül az egyszeri díj aránya (34% az előző évi 36%-kal
szemben).

* Lásd a 46. oldalon szereplő táblázatot az elvárt szolgáltatásminőségről
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A Posta Biztosító munkatársai és a magyar postások egy évtizede dolgoznak
együtt. Közös erővel már számos nehézségen túljutottunk, de tudásunkat, kitartásunkat semmi sem tette olyan erősen
próbára, mint az elmúlt évek kihívásai,
és soha nem volt összetartásunkra és
egymás iránti bizalmunkra olyan nagy
szükség, mint a tavalyi évben.
Most már a számok is azt mutatják,
hogy a nehézségek ellenére is sikeres
évet zártunk, s olyan különleges üzleti
modellt hoztunk létre, amely ellenáll
a recesszió legnagyobb hullámainak.
2012-ben minden fontos részpiacon sikerült növekedést produkálnunk. Ez elsősorban a postások és munkatársaink
kiemelkedő munkájának, részben a jól
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megválasztott termékfejlesztéseknek,
marketingstratégiának köszönhető.
16,8%-os növekedés
Miközben az életbiztosítási piac 9%-kal
csökkent, életbiztosítónk 16,8%-os növekedést ért el. 2012-ben 49 ezernél is több
életbiztosítást kötöttünk, az új szerződéseink és a meglévő állomány összesen
36 068 millió forint bruttó díjbevételt
eredményezett. A 2012. évi piaci eredmények alapján az életbiztosítási piacon
előreléptünk az 5. helyre, 9%-os piaci részesedéssel és 711 millió forint adózott
eredménnyel zártuk az évet.
A biztosító kimagasló díjbevétele mögött
egyrészt az egyszeri díjas termékkörben
elért jelentős növekedés áll (+15,1%), ezzel az egyszeri díjas életbiztosítási piacon
piacvezetők voltunk 2012-ben. Másrészt
mi értük el az életbiztosítási piacon a
legnagyobb mértékű folyamatos díjas
díjbevétel-növekményt 2011-hez képest
(+36,2%-kal).
2012-ben a postahelyek 82%-a értékesítette vagyonbiztosítási termékeinket.
A vagyonbiztosításokat értékesítő postás munkatársak száma meghaladta a
16 ezret.

Az életbiztosítási
piac és a Magyar Posta
Életbiztosító Zrt.
növekedése 2012-ben
16,8%

–9%

0

Életbiztosítási piac
Posta Életbiztosító

Postautasőr
szerződéskötések
számának növekedése
101 950 db
80 613 db

2011

+26%
2012

A szerencsés nyertesek részt vehettek a „Maradjunk talpon!” éves értékesítési gálán

sikeres év
Csíkszentmihályi Mihály amerikai–
magyar pszichológus szerint egy ember
körülbelül egy évtized alatt érhet szakmája csúcsára, s válhat ún. „nagymesterré”. Olyan szakemberré, aki szinte
már művészi módon, különösebb nehézség nélkül, a tévedés minimális kockázatával, örömmel és élvezettel végzi
a munkáját.

PostaHaszonőr
szerződéskötések
számának növekedése
22 583 db
18 261 db

+24%

2011

2012

Fővárosi 5. számú posta

Postanyugdíj program
stabil szerződéskötések
számának növekedése

A postai és a brókeri csatornán keresztül összesen 312 ezer szerződést kötöttünk, a bruttó díjelőírások összege pedig
7 896 millió forint volt.

a nem életbiztosítási piacon. A Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben 2012-ben
85 millió forint adózás utáni eredményt
értünk el.

6574 db
4981 db

2011

+32%
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A 2011. év végi kampány eredményeként
sikerült közel 59 000 darabbal növelni a
kgfb-szerződéseink számát. Ez év végére közel 5,8%-os piaci részt eredményezett a kötelező biztosítási szegmensben.

Postaautóőr
szerződéskötések
számának növekedése

132 220 db

2011

Amíg a teljes utasbiztosítási piac lényegében stagnált, társaságunk a legnagyobb
növekedést felmutatva, 25%-kal tudta
növelni díjbevételét, ezzel történetében
először átlépte a 6%-os piaci részesedést,
és 6,5%-kal a piaci rangsor 6. helyén zárt.
Ha a kompozit biztosítókhoz hasonlóan
összevonjuk a Posta Biztosítók teljes díjbevételét, akkor a két cég együtt
2012-ben 5,7%-ra növelte a teljes piaci
részesedését (bruttó díjbevétel alapján) a
2011. évi 4,7%-kal szemben, megőrizve
a 7. helyét a sokszereplős magyar biztosítási piacon.

2012-ben 22 977 millió forintot fordítottunk.
A nem életbiztosításoknál 2037 millió
forintot fordítottunk működésre, beleértve a jutalékokat is. E szegmenshez
kapcsolódó szerzési költségeink összesen
1 239 millió forintot tettek ki, a nettó
működési ráfordításoknak a viszontbiztosítás nélküli megszolgált díjhoz viszonyított aránya pedig 26,3% volt. A biztosítási károkra bruttó 5 048 millió forintot
fordítottunk.

2012

170 515 db

A nem életbiztosítási piacon is sikerült a
piac feletti növekményt elérnünk. A nemélet-piac 3,2%-os csökkenése mellett a
Posta Biztosító 3,5%-kal nőtt, s 2,1%-os
piaci részesedéssel megőrizte 8. helyét

Mindemellett szép siker az is, hogy a
postahelyeken több mint 30 ezer új lakásbiztosítást értékesítettünk.

+29%
2012

Működésünk
és teljesítéseink
főbb számai
Az életbiztosítások terén működési ráfordításaink a jutalékokkal együtt nettó
1 971 millió forintot tettek ki. A tárgyévben felmerült szerzési költség összesen
979 millió forint volt. A nettó működési
ráfordításoknak a viszontbiztosítás nélküli megszolgált díjhoz viszonyított aránya pedig 5,5%. Életbiztosítási károkra
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Beszédes számok
Szolgáltatásaink minősége
Minőségi mutató

PSZÁF-ajánlás

Kárbejelentés lehetővé tétele
Döntés a kárbejelentés befogadásáról
(bejelentéstől számított 2 munkanap)
Kárfelvétel lehetővé tétele
(bejelentéstől számított 3 munkanap)
Kárkivizsgálás, visszajelzés a kárrendezéshez szükséges teendőkről
(bejelentéstől számított 10 munkanap)
Kárkifizetés a kárkifizetést megalapozó dokumentumok megléte esetén
(szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 munkanap)
Hibák arányának csökkentése

Piaci részesedés (összesített) 2012
Biztosító
Díjbevétel (Mrd Ft)
1 Allianz
132,3
2 Generali-Providencia
109,8
3 Groupama
84,7
4 Aegon
78,2
5 ING
65,7
6 UNIQA
54,3
7 Posta Biztosító összesen
44,0
8 K&H
27,3
9 Union
27,1
10 CIG összesen
25,4
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Piaci részesedés
17,2%
14,3%
11,0%
10,2%
8,6%
7,1%
5,7%
3,6%
3,5%
3,3%

Posta Biztosító

100%

100%

>=95%

98,1%

✓
✓

>=95%

97,9%

✓

>=95%

98,9%

✓

>=95%

98,9%

>=2 db

0,7 db

✓
✓

Piaci részesedés (MPÉ) 2012
Biztosító
Díjbevétel (Mrd Ft)
1 ING
65,7
2 Allianz
42,8
3 Groupama
41,8
4 Generali-Providencia
37,8
5 Posta Biztosító
36,1
6 Aegon
36,1
7 UNIQA
23,7
8 CIG Pannónia Élet
22,5
9 AVIVA
15,8
10 Erste
15,1

Piaci részesedés
16,5%
10,7%
10,5%
9,5%
9,0%
9,0%
5,9%
5,6%
4,0%
3,8%

Piaci részesedés (MPB) 2012
Biztosító
Díjbevétel (Mrd Ft)
1 Allianz
89,5
2 Generali-Providencia
72,0
3 Groupama
42,9
4 Aegon
42,2
5 UNIQA
30,6
6 Union
17,8
7 K&H
16,6
8 Posta Biztosító
7,9
9 KÖBE
7,2
10 Chartis
6,9

Piaci részesedés
24,3%
19,5%
11,6%
11,4%
8,3%
4,8%
4,5%
2,1%
1,9%
1,9%
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Új szerzés és állomány MPB

PostaMentőöv

2011.

2012.

Változás

Új szerzés
Statisztikai éves díj (millió Ft)

Darab

675

11%

Statisztikai éves díj (millió Ft)

26 255

30 353

16%

Darab

1 866

2 115

13%

Új szerzés

52 907

62 865

19%

Statisztikai éves díj (millió Ft)

2011.

2012.

Változás

75

33

–56%

892

807

–10%

176

122

–30%

Darab

2 412

2 174

–10%

PostaAutóŐr

2011.

2012.

Változás

Állomány
Statisztikai éves díj (millió Ft)
Darab
PostaCasco

Változás

7

47

534%

143

991

593%

7

46

520%

143

941

558%

2011.

2012.

Változás

490

616

26%

80 613

101 950

26%

Állomány
607

Darab

2012.

Új szerzés
Statisztikai éves díj (millió Ft)

PostaFészekŐr

2011.

PostaUtasŐr

Darab

Új szerzés
Statisztikai éves díj (millió Ft)
Darab
Állomány
Statisztikai éves díj (millió Ft)

Darab

2 759

2 873

4%

132 220

170 515

29%

Darab
PostaTestŐr

4 995

5 042

1%

236 401

286 580

21%

2011.

2012.

Változás

Darab

Darab
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Változás

Egyszeri díj (millió Ft)

14 996

19 664

31%

Darab

18 261

22 583

24%

Egyszeri díj (millió Ft)

48 079

53 138

11%

Darab

71 366

75 490

6%

2011.

2012.

Változás

313

373

19%

3 182

3 449

8%

1 549

1 616

4%

19 585

19 269

–2%

PostaÉrtékŐr

54

64

19%

Éves díj (millió Ft)

5 425

7 381

36%

Darab
Állomány

Állomány
Statisztikai éves díj (millió Ft)

2012.

Új szerzés

Új szerzés
Statisztikai éves díj (millió Ft)

2011.

Állomány

Állomány
Statisztikai éves díj (millió Ft)

PostaHaszonŐr
Új szerzés

Új szerzés
Statisztikai éves díj (millió Ft)

Új szerzés és állomány MPÉ

147

162

10%

Éves díj (millió Ft)

14 769

17 254

17%

Darab
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PostaHozamFix

2011.

2012.

Változás

Új szerzés

PostaŐr

2011.

2012.

Változás

4

1

–73%

345

82

–76%

54

50

–8%

Új szerzés

Egyszeri díj (millió Ft)

12 548

10 515

–16%

Éves díj (millió Ft)

Darab

11 896

8 618

–28%

Darab

Állomány

Állomány

Egyszeri díj (millió Ft)

20 383

27 056

33%

Éves díj (millió Ft)

Darab

19 787

24 285

23%

Darab

5 839

5 337

–9%

2011.

2012.

Változás

PostaHozamhalmozó

2011.

2012.

Változás

PostaNyugdíjprogram Stabil
Új szerzés
Éves díj (millió Ft)
Darab

Új szerzés
476

716

50%

Éves díj (millió Ft)

0

278

–

4 981

6 574

32%

Darab

0

392

–

Éves díj (millió Ft)

0

257

–

Darab

0

358

–

2011.

2012.

Változás

Állomány
Éves díj (millió Ft)

Állomány
556

1 145

106%

Darab

5 761

10 952

90%

Postanyugdíjprogram Aktív

2011.

2012.

Változás

Új szerzés
Éves díj (millió Ft)
Darab

Új szerzés
119

93

–22%

Éves díj (millió Ft)

0

11

–

1 236

783

–37%

Darab

0

444

–

Éves díj (millió Ft)

0

10

–

Darab

0

426

–

2011.

2012.

Változás

Éves díj (millió Ft)

0

71

–

Darab

0

6 519

–

Éves díj (millió Ft)

0

68

–

Darab

0

6 258

–

Állomány
Éves díj (millió Ft)
Darab

PostaÉletŐr

Állomány
216

252

17%

2 286

2 446

7%

PostaTakarékosKönyv
Új szerzés

Állomány
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Jövőképünk

Fejlesztési alapelveinkről
és 2013-as terveinkről

Vannak, akik a jövőben a lehetőséget
látják, és vannak, akik a kiszámíthatatlanságától félnek. És
vannak, akik úgy vélekednek, mint Charles F. Kattering, a
neves amerikai feltaláló, aki azt mondta, „engem azért érdekel
a jövő, mert egész hátralévő életemet abban szeretném
eltölteni”.

A 2012-es Sportpartyn

Mi is gondolkodunk. Így azok közé tartozunk, akik mindenekelőtt kiapadhatatlan erőforrást és lehetőséget látnak a
jövőben. Mert számunkra a jövő elsősorban az előttünk álló feladatokra való felkészülést és a holnapba vetett bizalmat
jelenti.
Jövőnket múltbeli tapasztalataink és
világosan megfogalmazott céljaink teszik tervezhetővé. Ezekre alapozva készítettük el 2013-as terveinket, melyek
kulcsgondolatát fejlődésünk és piaci növekedésünk fenntarthatóságának biztosítása jelenti. A tervezés során ezért
öt kulcsterületre fókuszáltunk, melyek
egyben stratégiai jövőképünk alappillérei is: a folyamatos termékfejlesztésre

és -felülvizsgálatra, szolgáltatáskultúránk informatikai és technológiai hátterének folyamatos korszerűsítésére, a
rendszerszintű folyamatirányítás és folyamatszervezés optimalizálására, humán-infrastruktúránk és -erőforrásaink
gyarapítására, valamint társaságunk ismertségének és elismertségének további
növelésére.
Termékfejlesztési
terveink
Termékportfóliónk megújítása során az
életbiztosítási szegmensben 2013-ban új
termékkel lépünk a piacra. Bevezetjük a
PostaHorizont egyszeri díjas unit-linked
terméket, ezzel is bővítve az életbiztosítási termékpalettánkat.
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A vagyonbiztosítási szegmensben végrehajtjuk baleset-biztosítási termékünk
2013-ra tervezett felülvizsgálatát.
Még jobb
szolgáltatáskultúra
A szolgáltatáskultúra fejlesztésében a
jövő útját az ügyfélbarát online kommunikációs platformok üzleti folyamatokba való integrálása jelenti. Ezért terveink között szerepel többek között egy
olyan mobil eszközökön futó korszerű
és a piacon egyedülálló autentikus alkalmazás kifejlesztése, ami több, az utazás
témakörébe tartozó szolgáltatás nyújtása
mellett utasbiztosítás kötését is lehetővé
teszi a felhasználók számára.
A 2012-ben új arculattal megjelenő,
kényelmes, ügyfélbarát tájékozódási
és ügyintézési felületekkel kibővített
weboldal szolgáltatásait 2013-ban tovább szélesíti társaságunk: ez évtől
kezdődően már casco és lakásbiztosítási szerződéseket is köthetnek az ügyfelek a www.postabiztosito.hu oldalon
keresztül.
A 2012-ben teljes körűen megújított,
szolgáltatásaiban kibővített alkuszportálunkon 2013-ban szintén elindítjuk
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a casco és lakásbiztosítási szerződések
értékesítését.
Rendszerszintű
folyamatoptimalizálás
A legfontosabb feladatunk 2013-ban is a
postai folyamatokba és rendszerekbe való
integráció folytatása és ügyfélszolgálati és
kárrendezési folyamataink minőségének
és hatékonyságának folyamatos fejlesztése.
Célunk, hogy folyamatirányítási és -szervezési rendszereink korszerűsítésével
2013-ban ismét előrelépjünk ügyfe
leink gyors, transzparens és ügyfélbarát
kiszolgálásában. Ennek érdekében továbbfejlesztjük a postahelyi értékesítést
kiszolgáló MPB Online rendszerünket,
melynek széles körű elérhetőségét is biztosítjuk. A rendszer az ügyfelek igényeinek felmérése mellett a szerződéskötések
folyamatának gyors és pontos lebonyolítását teszi lehetővé a postahelyeken.
E törekvéseinkben nagy segítséget jelent
számunkra, hogy stratégiai partnerünk,
a Magyar Posta 2013-ban is folytatja
postahelyi informatikai hálózatának átfogó fejlesztését. Ennek köszönhetően az
ország csaknem minden postáján elérhetővé válik a Posta Biztosító MPB Online
értékesítési rendszere.

Ezzel párhuzamosan 2013-ban is folytatjuk a hatékonyságnövelést és a szolgáltatási minőség javítását célzó folyamat
optimalizáló intézkedések bevezetését,
valamint az ezzel összefüggő rendszer- és
alkalmazásfejlesztéseinket. E fejlesztések biztosítják, hogy a mind élesebb versenykihívások mellett is megőrizhessük
a Magyar Posta Zrt. értékesítési hálózatából eredő versenyelőnyünket a hazai
biztosítási piacon.

Humánerőforrásaink
fejlesztése
Annak érdekében, hogy a postákra betérő ügyfelek mind magasabb színvonalú
kiszolgálásban részesülhessenek, társaságunk a Magyar Postával közösen – a
folyamatos képzési és e-learning programokon túl – további 600 értékesítő
munkatárs beiskolázását vette tervbe.
A széles körű biztosítási és értékesítési
ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését

55

követően postás kollégáink biztosításközvetítői hatósági vizsgát is tesznek.
Ezzel 2013 végére a PSZÁF-regiszterben nyilvántartott postai üzletkötőink
száma megközelíti a 2 000 főt.

Terveinkben szerepel továbbá a Posta
Biztosító 10 éves jubileumának méltó,
társaságunk piaci szerepét és sikereit is
bemutató megünneplése.

2012-es Maradj talpon! féléves értékesítésirendezvényünk

Ismertségünk és
elismertségünk
Ügyfélközpontú marketingkommunikációnk fő célja, hogy a magyar társadalom
legszélesebb rétegeiben váljon ismertté
a tény, hogy korszerű, biztonságos és
egyszerűen hozzáférhető biztosítási
termékportfóliónk mindenki számára
könnyen és gyorsan elérhető a Postán.
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2012-es értékesítői versenyünk félévzáró rendezvényén a Balatonon

Communicare necesse est
Marketing- és

stratégiánkról

kommunikációs

„

Az értékteremtés leghatékonyabb és

„

legolcsóbb módja a kreatív gondolkodás, az új ötletek
és fogalmak képzése és azok sikeres
gyakorlati megvalósítása.

Egy hiteles vállalat
arcképe
Úgy tartják, az ember 35 éves kora
felett felelősséggel tartozik saját arcvonásaiért. Felelősek vagyunk minden
egyes döntésünkért, sikerünkért és
kudarcunkért és minden egyes gondolatunkért, hiszen ezek egy-egy apró
vonás formájában mind nyomot hagynak rajtunk, s az idő múlásával egyre
érettebb formában mutatják meg eszményeinket.
Egy vállalat arcára dolgozóinak, partnereinek bizalma mellett nyilvános
szereplései is egy-egy újabb vonást
festenek. S ahogy egy életút során az
a legfontosabb, hogy személyiségünk
− bár idővel változhat, és a különféle
helyzetekben más és más ruhát ölthet − önmaga maradjon, és ne veszítsen
hiteléből. Egy vállalat is csak akkor ma-

radhat méltó a bizalomra, ha karaktere
az idők folyamán csak érik, de alapjaiban mindig hű marad önmagához.
Mi így tekintünk marketingtevékenységünkre és reklámkommunikációnkra
is. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
amikor ügyfeleinket, értékesítőinket és
partnereinket különféle eszközökkel
megszólítjuk, azt mindig anyacégeink,
a Magyar Posta és a Talanx értékvilágával harmonizáló, hiteles, hatékony
formában és tartalommal tegyük.
Egy összetartó
közösség ereje
Nap mint nap felemelő érzés számunkra
egy olyan megbízható, elismert és tradicionális értékekkel rendelkező közösséggel együttműködni, mint a Magyar Posta
Zrt. több mint 33 000 munkavállalója.
Vállalatunk szakmai támogatásával ez a

Gundel Takács Gábor, kgfb-kampányaink főszereplője

Sándor Péter

Helyben vagyunk!
Hisszük, hogy a jó marketing mindig
előre tervez és kutat, és nem feledkezik
meg utólag sem az objektív értékelésről.
Vállalatunk az eredményeket a postások
által összegyűjtött közvetlen értékesítési
tapasztalatok, reklámhatékonyság-mérés, próbavásárlások és egyéb piaci információk alapján folyamatosan értékeli, és
a munkába folyamatosan beépíti.
Értékesítőink tapasztalatai szerint
− amit a rendszeresen megrendezett
workshopokon és személyes interjúkon
osztanak meg velünk – mind a szolgáltatásaink utáni érdeklődésben, mind a
szerződéskötésben egyre jelentősebb
szerep jut a nőknek, akiknek lételeme
a gondoskodás és a biztonság, és kifinomult érzékkel hoznak döntést arról,
kiben bíznak meg és kiben nem. Ezért
termékportfóliónkat és marketingüzeneteinket úgy alakítjuk, hogy a női célcsoport igényeinek megfeleljenek.
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Ügyfélkörünk összetétele azonban azt mutatja, hogy mára a férfiak körében is egyre
nagyobb szerepet kap a szeretteikről vagy a
vagyontárgyaikról való gondoskodás.
A legtöbbet a
legjobbaknak
Biztosítási termékeink az ország több
mint 2 700 postahelyén elérhetők. Az
értékesítést a Magyar Posta fiókhálózatában látványos, célcsoport-orientált
eladáshelyi kül- és beltéri plakátokkal,
molinókkal, filmekkel és szórólapokkal
segítjük. Az értékesítést ügyfél-nyereményjátékokkal is támogatjuk.
Az értékesítői munkát az egyes termékeket, illetve akciókat bemutató nyomtatott
és elektronikus távoktatási anyagokkal, prezentációkkal segítjük. Emellett olyan egyedi
fejlesztésű kreatív értékesítési segédleteket
készítünk, amelyekkel a termékek előnyeinek
és tulajdonságainak elsajátítása és bemutatása egyaránt könnyű és élményszerű.
A teljesítmény
elismerést érdemel!
Kiemelten fontosnak tartjuk a motivációt, a sikerek visszaigazolását, elismerését és értékesítőink személyes fejlődésének elősegítését. Ehhez immár

Reklámfilmünk forgatásán

hozzáértő, elhivatott, lelkes közösség sikereink legfőbb záloga. A postások lojalitása és lelkesedése, több mint 20 éves
biztosításközvetítői tapasztalata és termékismerete egyedülálló érték napjaink
kihívásokkal teli piaci környezetében.

hagyományossá vált éves értékesítési
versenyünk nyújt keretet. A legjobb
eredményeket elérő értékesítőink teljesítményét minden évben ünnepélyes
keretek között megrendezett díjkiosztó
gálán díjazzuk.

A gyorsaság fél siker
Belső kommunikációnkban nagy szerepet kapnak a rendszeresen megjelenő
belső kiadványok. Ezek a magazinok
lehetőséget biztosítanak arra, hogy az
aktuális információkat gyorsan, kön�-
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rendszeres előadóiként, illetve magyar felsőoktatási intézményekben oktatóként is
széles körben megosztják tapasztalataikat.

Fővárosi 5. számú posta

Örömünkre szolgál, hogy értékesítési
céljaink elérését és érdekeink érvényesítését egyre növekvő sajtóérdeklődés kíséri:
tavaly proaktív kommunikációt folytattunk, s így a megelőző évekhez képest
duplájára nőtt a sajtóközleményeink és
megjelenéseink száma.

nyen befogadható formában, sokakhoz
juttassuk el, ami a mai éles versenyben
elengedhetetlen.
Ezek a belső kiadványok a Magyar Posta
és a Posta Biztosító együttműködésében,
társszerkesztésében készülnek. A PostaPénzPiac és a Biztos Tippek értékesítési magazinok havonta jelennek meg.
A Postaweb, a magyar posta belső kommunikációs felülete még ennél is gyorsabb módja a kollégák közötti informá-
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ciócserének. Itt a munkatársak azonnal
hozzáférnek a vezetői hírekhez, a belső
hírlevelekhez, azonnal letölthetnek számukra fontos anyagokat, és egymással is
információt cserélhetnek.
Fontos a jó szakmai
partnerség
Szakmai és döntéshozói környezetben is
az értékelvű, hatékony kommunikációban
hiszünk. Vezetőink a regionális és hazai
szinten is jelentős szakmai konferenciák

A 2012-es évet is szép
eredményekkel zártuk
Összességében a 2012-es év a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is egyike
volt azon éveknek a Posta Biztosító életében, amelyeket szép eredményekkel, növekedéssel zártunk. Úgy véljük, ez a siker
elsősorban annak köszönhető, hogy üzleti stratégiánk megalkotásakor a krízist
mint adottságot vettük figyelembe, és
kommunikációnkban minden eddiginél
céltudatosabb, aktívabb és hatékonyabb
eszközöket és üzeneteket alkalmaztunk.
2012. év elején vezettük be új, PostaHozamHalmozó nevű folyamatos díjas
életbiztosításunkat. Az indulást követő
észrevételek és tapasztalatok alapján
szabtuk a piaci igényekre folyamatos dí-

jas költségtérítő biztosításunkat, a PostaMentőÖvet, amely termékünk a munkahely elvesztése esetén nyújt átmeneti
segítséget az ügyfél számára.
Nyáron indult útjára két új folyamatos
díjas életbiztosításunk, a PostaÉletŐr
kockázati életbiztosítás és a hagyományos, kis összegű megtakarítások összegyűjtésére alkalmas PostaTakarékoskönyv. PostaUtasŐr utasbiztosításunk
és PostaTestŐr balesetbiztosításunk
értékesítését télen és nyáron is értékesítési versenyekkel, ügyfélpromóciókkal
és marketingkampányokkal támogattuk.
Ősszel kiemelt figyelmet fordítottunk a
PostaÉrtékŐr, a PostaNyugdíj Program
folyamatos díjas életbiztosításokra, valamint a PostaFészekŐr lakásbiztosítási
és a megújult PostaCasco termékünkre.
Késő ősszel új kiegészítő szolgáltatások
bevezetésével indult PostaAutóŐr gépjármű-felelősségbiztosítási kampányunk.
Termékünk reklámkampányát évek óta
a célcsoportunk szempontjából kiemelkedően hiteles, elismert médiaszereplő
részvételével készítjük. Gundel Takács
Gábor a korábbi években közkedvelt
műveltségi vetélkedők vezetőjeként, va-
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A nagyvárosokban élők és a fiatalok kevésbé érhetők el hagyományos reklámokkal
és a személyes kommunikáció eszközeivel, noha a mai általános bizalmi krízisben
egy olyan fiatal, közvetlen, ám jól ismert
szereplő, mint a Posta Biztosító komoly
érdeklődésre tarthat számot körükben is.
Ennek figyelembevételével 2011-ben egy
kifejezetten a fiatalokat és a nagyvárosokban élőket megcélzó web 2.0 marketingkommunikációs stratégiát alkottunk. Olyan megoldást kerestünk, amely
költséghatékony módon képes ismertségünket gyorsan növelni, rokonszenvessé
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Az eredmények önmagukért beszélnek:
nyereményjátékos oldalunk két hónapon
belül már egyike volt a legnépesebb rajongói táborral rendelkező magyar oldalaknak, mára a maga csaknem 160 000
tagjával a hazai Facebook-nyereményjátéklapok élmezőnyébe került. Az, hogy
ezek a látogatók például a kötelező vagy
utazási biztosítások szempontjából
frekventált időszakokban gyakran találkoztak a Posta Biztosító által kínált
lehetőségekkel, jelentősen hozzájárult
értékesítési céljaink eléréséhez.

Mely biztosítók reklámjaival találkoztak leggyakrabban az emberek?
26
20%
14

1
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2
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7

7

8

8

9

Posta Biztosító

A hatékony kapcsolatfelvétel érdekében
két kreatív BTL Facebook-felületet alkottunk, melyeken nagy érdeklődésre
számot tartó szórakoztató és edukatív
tartalmakat helyeztünk el: az egyik
oldalunkon mindennap új műveltségi
kérdésekre lehet válaszolni különféle
divatos nyeremények fejében, a másikon
utazásaihoz kap hasznos információkat
a látogató. Alapfunkcióján túl mindkét
oldal exkluzív promóciós felületként is
szolgál, a látogatók a frekventált kampányidőszakokban kedvezményeket és
termékinformációkat kapnak.

a vizsgált kgfbkampányidőszakban
a posta Biztosító
reklámfilmjét ismerték
és azonosították be
leginkább
a megkérdezettek**

Mely biztosítók reklámjait találták a legrokonszenvesebbnek?

50%
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Groupama Garancia Biztosító – Direkt
Astra Biztosító – Csillagok
Generali – Tűz
Generali – Fenyőfa
Posta Biztosító – Gundel-ajánlat
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11
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Posta Biztosító

A megújulás jegyében
Ügyfeleink megtartása és a postára járó
ügyfélkör megszólítása mellett azoknak
a figyelmét is fel kell hívnunk a Posta
biztosítási szolgáltatásaira, akik életkoruknál vagy élethelyzetüknél fogva nem
járnak rendszeresen postára.

tesz bennünket, és biztosításkötési aktivitást eredményez.

–2

Mennyire ismertek az egyes biztosítók reklámjai?
28
20%
10
1

QBE Atlasz
Genertel
Astra Biztosító
MKB Általános Biztosító

1

2

Erste Biztosító
UNIQA
Aegon
AXA

3
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12
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Groupama Garancia Biztosító
K&H Biztosító
Generali
ING

** Adatok forrása: a GfK Hungária 2011. decemberi, 1000 fős, reprezentatív, személyes, kérdőíves kommunikációshatékonyság-mérése.

Allianz
Posta Biztosító

Posta Biztosító

lamint nemzetközi művészeti fesztiválok
és rangos sportesemények közvetítőjeként szerzett magának hírnevet. Célzott
kutatásunk szerint a vele készült kampány társaságunkat meggyőző, figyelemfelkeltő, informatív és rokonszenves
szolgáltatóként jelenítette meg.

A

„

„

Egyetlen parancs van, a többi csak
tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni,
cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Weöres Sándor: A teljesség felé

teljesség
Humánerőforrásaink és
társadalmi szerepvállalásunk

felé

„

„

Törődés az emberiséggel és annak

sorsával – ez álljon az érdeklődése középpontjában minden
technikai erőfeszítésnek.

Folyik a munka a Bég utcai központunkban

Albert Einstein

Az önelemzés, a szűkebb és tágabb környezetről való felelős gondolkodás és
bizonyos stratégiai pontokon az önvizsgálat alapkövetelmény egy 21. századi
nagyvállalat életében. A növekedés és
a teljesebb élet szemléletváltozást követel” – írja John Powell, a chicagói Loyola
Egyetem professzora „Egészen ember –
egészen élő” című könyvében. Ez igaz egy
vállalatra is: egy sikeres társaság előtt a
fejlődés bizonyos pontjain ott áll a választás lehetősége, hogy érdekvezérelt vagy
értékvezérelt stratégiát kíván-e folytatni
a növekedés érdekében. A Posta Biztosító
és a Magyar Posta együttműködése a
kezdetektől az értékek mentén szerveződik, s középpontjában az értékteremtő s
az értékeket megóvó ember áll.

folyamatos fejlődését. Az emberi erőforrás az egyetlen, amely önmaga folytonos
megújítására képes. Ennek elősegítése
kulcsfontosságú fejlődésünk fenntarthatósága tekintetében, és felelős vállalatként igyekszünk mindent megtenni
ezért.

Növekedésünk zálogát motivált, elégedett, egészséges munkatársaink jelentik. Ők teszik lehetővé vállalatunk

Valljuk, hogy az élethosszig való tanulás
nélkülözhetetlen a sikerhez. Ennek hozzáférhetőbbé tétele érdekében 2012-ben

A teljesség igényével
A közelmúlt egyik változása, hogy megerősítettük, a korábbinál eredményorientáltabbá tettük a kezdetektől működő
egyéni teljesítményértékelési rendszert.
Korábbi ösztönzési gyakorlatunk alapján
úgy véljük, ez hosszú távon a teljesítmény
és a működési eredmények javulását fogja
eredményezni, miközben tervezhetőbbé
teszi munkatársaink személyes céljait is.
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2012 egyik legnagyobb büszkesége számunkra, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemmel közös kétéves MPB Akadémiánk
programján 33 munkatársunk tett sikeres
záróvizsgát. E kétéves oktatás keretében a
hallgatók általános és speciális, vállalatunk
profiljára szabott biztosítástechnikai és általános szakmai ismereteket sajátíthattak el.

Egészséges gondolkodás
A sport kiemelten fontos része a teljes
életnek. Hiszünk abban, hogy dolgozóink csak jó egészségben képesek olyan kimagasló szakmai teljesítményre, amelyet
tőlük elvárunk, s hogy ennek megőrzését
kötelességünk elősegíteni. Ezért igyekeztünk minél szélesebb körű sportprogramot biztosítani dolgozóink számára a
2012-es évben.
A testmozgás motiválása mellett a betegségmegelőzés is évek óta fontos része
egészségmegőrző programunknak. Nagy
gondot fordítunk arra, hogy dolgozóink
átfogó, magas színvonalú orvosi vizsgálatokban és szűrésekben részesülhessenek.

Munkatársaink számának növekedése

150

123

135

148

Ügyfélszolgálat a Bég utcai központunkban

multimédia-alapú hatékony tanulási
rendszert (e-learning) vezettünk be, így
egységes és folyamatos kompetenciafejlesztést tudtunk biztosítani. Emellett a
Magyar Postával kialakított együttműködés részeként az értékesítőket és az
őket koordináló, támogató munkatár
sainkat is folyamatosan képezzük.

142

145

148

Munkatársaink
elkötelezettsége
58%

156

57%

58%

2003

63%

68

2004

2005

2006

2007

68%

54%

96
52

Dolgozóink
elégedettsége

2008

2009

2010

2011

2012

Posta Biztosító 2010.
Posta Biztosító 2011.
Posta Biztosító 2012.
Magyar átlag 2012.

A dolgozók elkötelezettsége fontos érték minden
vállalat számára. Noha a Posta Biztosító az iparág fiatal
szereplője, munkatársaink elégedettsége meghaladja a
magyar átlagot, és elkötelezettségük is eléri a Legjobb
Munkahely felmérésen részt vevő 400 magyar vállalat
átlagos elégedettségét.

Az Aon Hewitt Legjobb Munkahely felmérése
a Posta Biztosítónál, 2012. december 7.
Magyar átlag
Posta Biztosító

A munkahelyen belül C-vitamin osztásával, gyümölcsnapokkal, influenza elleni
védőoltás szervezésével és támogatásával
is ösztönözzük munkatársaink egészségmegóvásáért tett erőfeszítéseit.

de enyhíteni igen. Ezért a Posta Biztosító alaptevékenységével összhangban
az alkalmazásában álló munkavállalói
részére kockázati élet- és baleset-biztosítást nyújt, ezzel anyagi támogatást
nyújt váratlan események bekövetkezése
esetén.

A CSR-on innen és túl
A piac egyik legdinamikusabban fejlődő vállalataként szűkebb és tágabb környezetünkért egyaránt felelősséget érzünk. Büszkék
vagyunk arra, hogy dolgozóink többsége
sok éve megtisztel bennünket kiemelkedő
munkájával. Bizalmukat biztonságérzetük
fokozásával szeretnénk meghálálni.

Családbarát munkahely
Mivel munkatársaink közül sokaknak
van családja, évente igyekszünk lehetővé tenni, hogy kollégáink hozzátartozói
is megismerkedhessenek egymással a
rendszeresen megrendezett Családi nap
keretében. A hagyományos Mikulás-ünnepség a gyerekek számára mindig nagy
élmény. Kiemelt figyelmet fordítunk arra,

A kiszámíthatatlan élethelyzeteket
ugyan nem tudjuk elkerülhetővé tenni,

Részmunkaidőben dolgozók száma
(2005–2012, fő)

2003 és 2012 között született
gyermekek száma
(fő/tgyás)

11

12

8

8
4

6
3

2005

4

4
2

2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

1

2003

2004

2005

2006

7
5

3

2007

6

2

2008

2009

2010

2011

2012

Fontos a
munkavállalói hűség
5 és 10 éves jubileumi
jutalmazottaink száma

hogy rugalmas megoldásokkal támogassuk munkatársainkat, legyen szó akár a
gyes utáni munkába állásról vagy egy nem
várt betegségről.

Jakabos Zsuzsa és Hosszú Katinka olimpikonok a 2012-es Sziget rendezvényen, a Magyar Posta Zrt. standján

45

25
9
2007

14

14

2008

2009

2010

Vállalati lelkiismeret
Felismertük, hogy a vállalatok óriási hatással vannak a társadalom kultúrájára,
és ezt a hatást mi sem hagyhatjuk figyelmen kívül.

24

2011

2012

büszkék vagyunk rá, hogy 2012-ben a
Magyar Posta és a Posta Biztosító stratégiai megállapodást kötött a Magyar
Olimpia Bizottsággal. Az együttműködés értelmében a magyar olimpiai csapat tagjait a Posta Biztosító támogatja
a jövőben, szolgáltatásainkkal segítjük
a versenyzők eredményes felkészülését,
tanulását és pályafutásuk befejezésekor
a civil életbe való zökkenőmentes beilleszkedésüket.

Számunkra minden tradicionális szellemi és fizikai érték azonos fontossággal
bír. Ezért nyújtunk segítő kezet a Magyar
Futball Akadémiának, és támogatjuk a
fiatalokat segítő Mentor Alapítványt.

Nagyra értékeljük és jutalmazzuk
dolgozóink hűségét, ezért az 5 éve nálunk
dolgozókat 2007 óta minden évben
jutalmazzuk. 2012-ben először volt
alkalmunk ezzel együtt átadni a 10 éves
jubileumi jutalmakat is.

Magyarország
példaképeiért
Egy nemzet példaképeinek biztonságáról gondoskodni olyan megtiszteltetés,
amely csak keveseknek adatik meg. Ezért

Diplomások aránya
munkavállalóink körében

Képzési napok számának emelkedése 2003–2012
2003

60,38%

Összes képzési nap
(nyelvi és felsőoktatási
tanórák nélkül)

2004

2005

2006*

2007

2008

2009

2010**

2011

45

60

178

253

113

859

1016

522

12

2012

987

* 2007-ben 956 munkatársunk vett részt HEFOP uniós képzésben. ** 2010 a szakképzési hozzájárulásból finanszírozott képzések utolsó éve volt.
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Társaságirányítás
Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Igazgatóság tagjai:
Pandurics Anett, az Igazgatóság elnöke, első számú vezető
Kenesei János, igazgatósági tag
Péli Árpád, igazgatósági tag
A Magyar Posta Biztosító Felügyelőbizottságának elnöke:
Sven Fokkema
A Magyar Posta Biztosító Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:
Norbert Kox (elnökhelyettes)
Varga Dezső (elnökhelyettes)
Günther Weiss
Gombos László
Lakatos János
Dr. Éliás János

Az Igazgatóság tagjai:
Pandurics Anett, az Igazgatóság elnöke, első számú vezető
Kenesei János, igazgatósági tag
Péli Árpád, igazgatósági tag
A Magyar Posta Életbiztosító Felügyelőbizottságának elnöke:
Torsten Leue
A Magyar Posta Életbiztosító Felügyelőbizottságának tagjai:
Varga Dezső (elnökhelyettes)
Norbert Kox (elnökhelyettes)
Stephan Spital
Günther Weiß
Lakatos János
Bakati Gábor
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Péli Árpád

Pandurics Anett

Kenesei János

A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar
Posta Életbiztosító Zrt. Igazgatóságának
tagja.
Matematikusként végzett az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. 1993-tól 1998-ig
az Allianz-Hungária Biztosító Aktuáriusi
Osztályának vezetője, 1998-tól 2001-ig az
Európa-GAN Biztosító (később Groupama
Biztosító) életbiztosítási igazgatója, vezető
aktuáriusa és igazgatósági tagja. 2002-től
2004-ig gazdasági tanácsadó. 2004-től a
Magyar Posta Biztosító és a Magyar Posta
Életbiztosító vezető aktuáriusa, 2007-től
igazgatósági tagja. Társadalmi tisztségei:
a Magyar Aktuárius Társaság minősített
tagja, a Nemzetközi Aktuárius Társaság és
a MABISZ GKI Intéző Testületének tagja.
Öt fiúgyermek édesapja.

A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar
Posta Életbiztosító Zrt. Igazgatóságának
elnöke és első számú vezetője.
Közgazdászként végzett a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen.
1998-tól az IFUA Horváth & Partners
tanácsadója, 2001-től 2005-ig a Magyar
Posta Zrt. stratégiai koordinációs igazgatója.
2002-től a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a
Magyar Posta Életbiztosító Zrt. igazgatósági
tagja. 2005-től a Magyar Posta Biztosító
Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
Igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója.
Társadalmi tisztségei: a Bolyai Műhely
Alapítvány felügyelőbizottsági elnöke,
a MABISZ ügyvezető elnökségének
elnökhelyettese, a VOSZK elnöke.

A Magyar Posta Biztosító és a Magyar
Posta Életbiztosító Igazgatóságának tagja.
Villamosmérnökként végzett a Budapesti
Műszaki Egyetemen. 1993-tól az
Andersen Consulting, később Accenture
vezető tanácsadója, 2003-tól az IBM
vezető tanácsadója. 2004-től a Magyar
Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta
Életbiztosító Zrt. igazgatósági tagja.
Társadalmi tisztségei: A MABISZ
informatikai bizottságának tagja.
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Vezető munkatársak

Ákoshegyi Katalin

Bánházi Zsuzsanna

Dr. Hangyási István

Jutasi Yvette

Szopkó György

Takács Péter

Wéber József

Értékesítési vezető

Vagyonkezelési vezető

Vagyonkár-rendezési vezető

Kontrollingvezető

Ügyfélszolgálati vezető

Belső ellenőrzés vezető

Aktuáriusi terület vezető

Dr. Loós Kárin

Meixner Ferenc

Mester Péter

Pap Ferenc

Zánkai Attila

Zolnayné dr. Jokkel Edit

Zsiga Ágnes

Vezető jogtanácsos

Vállalatfejlesztési és személyzeti
vezető

Marketingvezető

Gazdasági vezető

Informatikai
és általánosellátás-vezető

Vagyonbiztosítási
termékmenedzsment-vezető

Személybiztosítási termék
menedzsment-vezető
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Pénzügyi
jelentés

A Magyar Posta Biztosító Zrt.
és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
2012. évi mérlegei és
eredménykimutatásai

A magyar posta biztosító Zrt. alapadatai
A társaság neve, székhelye:
Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1022 Budapest, Bég utca 3–5.
Működésének kezdete: 2002. 05. 10
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044751
Statisztikai számjel: 12833632-6512-114-01

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból

Tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:
Talanx International AG
D-30659 Hannover, Riethorst 2, Németország
66,9%
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág 2–6.
33,1%
Fő tevékenységi kör: Nem életbiztosítás
A társaság 2002. 04. 17-én lett alapítva, és 2002. 05. 09-én
bejegyezve. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a biztosítási
tevékenységhez szükséges engedélyt 2002. 12. 10-én adta meg a
társaság részére.

0

168 177

150 171

0

5 168

396 699

239 798

76 129

110 462

2. Bankbetétek, pénztár

320 570

129 336

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

431 402

538 671

1. Kamatok, bérleti díjak

224 385

242 200

2. Halasztott szerzési költségek

163 787

163 828

43 230

132 643

9 999 912

11 048 198

a) ebből: kapcsolt vállalkozástól
E. EGYÉB ESZKÖZÖK
1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. IMMATERIÁLIS JAVAK

2011 (E Ft)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2012 (E Ft)

294 716

295 764

8 567 277

9 564 355

5 827

0

5 827

0

8 561 450

9 564 355

0

750 000

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

5 219 569

6. Betétek hitelintézetnél

B. BEFEKTETÉSEK

2012 (E Ft)

0

IV. Egyéb követelések

A magyar posta biztosító 2012. évi Mérlege

2011 (E Ft)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2012 (E Ft)

1 762 106

1 847 518

I. Jegyzett tőke

754 625

754 625

III. Tőketartalék

2 579 905

2 579 905

–1 767 964

–1 572 425

V. Lekötött tartalék

0

0

5 978 630

VI. Értékelési tartalék

0

0

3 341 881

2 835 725

VII. Mérleg szerinti eredmény (+)

195 540

85 413

D. KÖVETELÉSEK

309 818

409 610

C. BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

7 087 752

8 131 524

I. I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

141 641

242 983

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a)+b)]

495 602

654 722

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

125 894

224 442

a) bruttó összeg

495 602

654 722

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

15 747

18 541

2. Matematikai tartalékok

59 940

103 415

a) ebből: kapcsolt vállalkozástól

15 747

18 541

d felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

59 940

103 415

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

0

16 456

da) bruttó összeg

335 151

550 257

a) ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

16 456

db) viszontbiztosításra jutó tartalékrész (–)

275 211

446 842

I. Ingatlanok
ebből saját használatú ingatlanok
III. Egyéb befektetések
1.

84

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozásban

A. SAJÁT TŐKE

2011 (E Ft)

IV. Eredménytartalék (+)

85

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

6 045 295

6 753 821

a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

5 129 764

5 841 170

10 515 185

11 625 667

5 385 421

5 784 497

915 531

912 651

1 656 308

1 630 042

740 777

717 391

25 381

25 381

461 534

594 185

b) törlési tartalék [ba)+bb)]

30 752

48 602

ba) bruttó összeg

30 752

48 602

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

430 782

ca) bruttó összeg

aa) bruttó összeg
ab) viszontbiztosításra jutó tartalékrész (–)
b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

A magyar posta biztosító 2012. évi
EREDMÉNYKIMUTATÁSa
Megnevezés

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

A) NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

4 707 618

5 054 149

a) bruttó díj

7 628 376

7 896 075

b) viszontbiztosítónak átadott díj (–)

2 842 566

2 682 806

78 192

159 120

04. Károk ráfordításai

3 083 786

3 230 272

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

2 538 504

2 521 746

545 583

aa) kárkifizetések

2 210 329

2 152 463

430 782

545 583

1. bruttó összeg

3 840 788

3 779 211

E. CÉLTARTALÉKOK

4 624

14 763

2. viszontbiztosító részesedése (–)

1 630 459

1 626 748

2 Céltartalék a jövőbeni költségekre

4 624

14 763

ab) kárrendezési költségek

481 364

522 236

G. KÖTELEZETTSÉGEK

916 925

878 455

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (–)

153 189

152 953

I. I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből ebből:

559 320

630 809

b) függőkárok tartalékainak változása (±)

545 282

708 526

16 362

12 311

ba) tételes függő kár tartalék változása (±)

505 283

711 406

234 198

80 372

1. bruttó összeg

877 441

1 110 482

11 676

0

2. viszontbiztosító részesedése (–)

372 158

399 076

123 407

167 274

39 999

–2 880

21 792

6 064

1. bruttó összeg

64 159

–26 266

H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

228 505

175 938

2. viszontbiztosító részesedése (–)

24 160

–23 386

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

228 505

175 938

05 Matematikai tartalékok változása (±)

–4 274

43 476

9 999 912

11 048 198

c) Felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (±)

–4 274

43 476

ca) bruttó összeg

91 705

215 107

cb) viszontbiztosító részesedése (–)

95 979

171 631

–57 485

132 650

b) törlési tartalék változása (±)

–4 481

17 849

ba) bruttó összeg

–4 481

17 849

ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (–)
5. Káringadozási tartalék
6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

a) ebből: kapcsolt vállalkozással szemben
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből
a) ebből: kapcsolt vállalkozással szemben
V. Egyéb kötelezettségek
a) ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

bb) IBNR tartalék változása (±)

08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)
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Megnevezés

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

c) egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±)

–53 004

114 801

ca) bruttó összeg

–53 004

114 801

09. Nettó működési költségek

1 939 426

2 037 315

a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

1 218 310

1 239 272

5 453

41

1 406 257

1 471 124

679 688

673 040

–3 348

68 398

–250 487

–457 962

C) NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK

446 027

544 825

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

591 245

719 410

85 337

77 114

Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatok és
kamatjellegű ráfordításokat

6 893

6 662

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

78 422

55 779

10. Egyéb bevételek

38 713

30 020

183 953

219 278

195 540

86 863

195 540

86 863

0

1 450

195 540

85 413

195 540

85 413

b) elhatárolt szerzési költségek változása (±)
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (–)
10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
A)

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(01+02+03–04+05+06+07+08–09–10)

A magyar Posta biztosító zrt.
könyvvizsgálói jelentése

B) ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
07.

11. Egyéb ráfordítások
D)

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A±B+1+2+3+4+5–6–7–8–9+10–11)

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)
15. Adófizetési kötelezettség
F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+E–15)
16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
17. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+16–17)

Meghatározó jelentőségű üzleti esemény a mérlegforduló napja után a Magyar Posta Biztosító Zrt.-nél nem volt.
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a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. alapadatai
A társaság neve, székhelye:
Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
1022 Budapest, Bég utca 3–5.
Működésének kezdete: 2002. 05. 10
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044750
Statisztikai számjel: 12833625-6511-114-01

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
a) ebből: kapcsolt vállalkozástól

Tulajdonosok és tulajdoni hányaduk:
Talanx International AG.
D-30659 Hannover, Riethorst 2, Németország
66,9%
Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6. 33,1%
Fő tevékenységi kör: Életbiztosítás
A társaság 2002. 04. 17-én lett alapítva, és 2002. 05. 09-én
bejegyezve. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a biztosítási
tevékenységhez szükséges engedélyt 2002. 12. 10-én adta meg a
társaság részére.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. IMMATERIÁLIS JAVAK

2011 (E Ft)

1 614 711

IV. Egyéb követelések

29 164

5 391

a) ebből: kapcsolt vállalkozástól

20 565

0

1 103 337

716 498

67 849

93 868

2. Bankbetétek, pénztár

1 035 488

622 630

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 973 912

2 271 314

1. Kamatok, bérleti díjak

1 623 340

1 793 063

2. Halasztott szerzési költségek

117 048

133 661

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

233 524

344 590

89 636 712

109 460 936

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2012 (E Ft)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

143 032

152 552

61 874 888

71 884 775

4 916

0

4 916

0

III. Egyéb befektetések

61 869 972

71 884 775

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő
1.
vállalkozásban

11 478 387

20 795 616

B. Alárendelt kölcsöntőke

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

37 019 858

43 823 969

C., BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

6. Betétek hitelintézetnél

13 371 727

7 265 190

A BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT (UNIT-LINKED)
C. ÉLETBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDŐI JAVÁRA VÉGREHAJTOTT
BEFEKTETÉSEK

24 007 290

32 732 319

B. BEFEKTETÉSEK
I. Ingatlanok
ebből saját használatú ingatlanok

2012 (E Ft)

441 989

E. EGYÉB ESZKÖZÖK

A magyar posta életbiztosító 2012. évi Mérlege

2011 (E Ft)

A. SAJÁT TŐKE

3 287 451

3 998 108

I. Jegyzett tőke

1 990 964

1 990 964

III. Tőketartalék

2 052 432

2 052 432

IV. Eredménytartalék (+)

–972 378

–755 946

216 433

710 658

0

0

60 756 008

70 635 924

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a)+b)]

57 699

128 211

a) bruttó összeg

57 699

128 211

2. Matematikai tartalékok

60 208 446

69 651 349

a életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

60 208 446

69 651 349

60 208 446

69 651 349

VII. Mérleg szerinti eredmény (+)

D. KÖVETELÉSEK

534 253

1 703 478

aa) bruttó összeg

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

505 089

1 698 087

3. Függőkár tartalékok [a)+b)]

390 091

729 887

63 100

83 376

a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

383 309

722 757

441 989

1 614 711

aa) bruttó összeg

386 041

724 800

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól
2. Követelések a biztosítási közvetítőktől
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

ab) viszontbiztosításra jutó tartalékrész (–)

2 732

2 043

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

6 782

7 130

ba) bruttó összeg

8 365

8 371

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (–)

1 583

1 241

4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]

64 141

82 182

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

64 141

82 182

aa) bruttó összeg

64 141

82 182

6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

35 631

44 295

b) törlési tartalék [ba)+bb)]

35 631

44 295

ba) bruttó összeg

35 631

44 295

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK A BEFEKTETÉSI
D. EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNIT-LINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁS
SZERZŐDŐI JAVÁRA

24 007 290

32 732 319

1 bruttó összeg

24 007 290

32 732 319

E. CÉLTARTALÉKOK

3 273

2 Céltartalék a jövőbeni költségekre

A magyar posta életbiztosító 2012. évi
EREDMÉNYKIMUTATÁSa
Megnevezés

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

B) ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

30 810 265

35 965 562

a) bruttó díj

30 871 987

36 067 550

b) viszontbiztosítónak átadott díj (–)

31 841

31 476

c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+–)

29 881

70 512

5 944 120

7 686 817

0

610

b) egyéb befektetési bevételek

4 987 765

6 661 117

bb) kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

4 987 765

6 661 117

c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

1 061 577

1 170 895

10 998

d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/5. sorral egyezően)(–)

–105 222

–145 805

3 273

10 998

03. Befektetések nem realizált nyeresége

327 182

690 464

G. KÖTELEZETTSÉGEK

1 296 871

1 879 708

04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

1 251

1 365

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből ebből:

1 224 133

1 822 616

05. Károk ráfordításai

22 394 865

22 976 575

31 133

36 467

a) kárkifizetések és kárrendezési költségek

22 265 843

22 636 778

II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

4 161

5 906

aa) kárkifizetések

22 259 254

22 632 280

a) ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

4 161

5 906

1. bruttó összeg

22 268 401

22 643 298

68 577

51 186

2. viszontbiztosító részesedése (–)

9 147

11 018

1 154

8 392

ab) kárrendezési költségek

6 607

4 499

H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

285 819

203 879

ac) bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (–)

18

1

2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

285 819

203 879

b) függő károk tartalékainak változása (±)

129 022

339 797

89 636 712

109 460 936

ba) tételes függő kár tartalék változása (±)

135 818

339 449

1. bruttó összeg

129 527

338 760

–6 291

–689

–6 796

348

1. bruttó összeg

–8 792

6

2. viszontbiztosító részesedése (–)

–1 996

–342

a) ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

V. Egyéb kötelezettségek
a) ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből
a) kapott osztalék és részesedés

2. viszontbiztosító részesedése (–)
bb) IBNR tartalék változása (±)

92
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Megnevezés

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

Megnevezés
Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

06. Matematikai tartalékok változása (+–)

3 643 539

9 442 903

a) Életbiztosítási díjtartalék változása (+–)

3 643 539

9 442 903

aa) bruttó összeg

3 643 539

9 442 903

07. Díj-visszatérítési tartalékok változása (±)

14 320

18 041

11. Egyéb ráfordítások

a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (±)

14 320

18 041

aa) bruttó összeg

14 320

18 041

D)

09. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

11 169

8 664

b) törlési tartalék változása (±)

11 169

8 664

ba) bruttó összeg

11 169

8 664

7 758 203

8 725 029

7 758 203

8 725 029

0

0

1 913 795

1 970 734

941 426

978 740

48 286

16 613

1 039 170

1 023 158

18 515

14 551

762 799

369 596

befektetett működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és
kamat jellegű ráfordításokat

52 367

62 352

c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

710 432

307 244

13. Befektetések nem realizált vesztesége

385 028

164 350

199 100

668 316

17 333

60 910

109 613

191 394

17 582

21 740

105 222

145 805

10.

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának
változása (±)

a) bruttó összeg
b) viszontbiztosító részesedése (–)
11. Nettó működési költségek
a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+–)
c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (–)
12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből
a)

B)

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY
(1+2+3–4+5+6+–7–+8+–9–10–11–12–13)

C) NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK
02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
04.

Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések
egyéb bevételei

05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel(B/2/d.sorral egyezően)
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09.

2011 (E Ft)

2012 (E Ft)

8 157

346

17 869

9 504

224 796

307 187

216 433

729 226

216 433

729 226

0

18 568

F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+E–15)

216 433

710 658

G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+16–17)

216 433

710 658

10. Egyéb bevételek
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(+–A+–B+1+2+3+4+5–6–7–8–9+10–11)

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)
15. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Meghatározó jelentőségű üzleti esemény a mérlegforduló napja után a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-nél nem volt.

95

A magyar Posta életbiztosító zrt.
könyvvizsgálói jelentése

Elérhetőségeink
1535 Budapest, Pf. 952
Tel.: (06-40) 200-480
Hívható: hétfőn 8:00–20:00, keddtől péntekig 8:00–18:00
info@mpb.hu
www.postabiztosito.hu
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