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Köszön tő

teremt közös nyelvet ügyfél- és partnerkapcsolatainkban, miként hosszú évek tapasztalata bizonyítja azt is, hogy a közös
sikerben együttműködő kollégák számára
is ez nyújt kiszámítható és biztonságos
hátteret a mindennapokban.
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,,A BIZTONSÁGÉRZET A LEGALAPVETŐBB EMBERI
SZÜKSÉGLETEK EGYIKE. KISZÁMÍTHATATLAN
KÖRNYEZETBEN IS VALÓDI BIZTONSÁGBAN SZERETNÉNK
TUDNI SZERETTEINKET, SAJÁT JÖVŐNKET ÉS
VAGYONTÁRGYAINKAT EGYARÁNT.”
PANDURICS ANETT
az Igazgatóság elnöke

A Posta Biztosító elnök-vezérigazgatójaként ezért is tölt el örömmel, hogy a
2014-ben nyújtott közös teljesítményünket összegző éves jelentés lapjain ismét
arról számolhatunk be, hogy piaci növekedésünk több mint egy évtizede tartó pozitív trendje továbbra is töretlen. Sikeresen
teljesítettük üzleti és termékfejlesztési
terveinket, és eredményeinknek köszönhetően az életbiztosítási szegmensben a
piac egyik vezető vállalataként zártuk a

annak, akik elérendő célként

Hiszünk abban, hogy valódi biztonságot

tekintenek a sikerre. A mi

csak szilárd alapokra építve lehet terem-

célunk, hogy valódi bizton-

teni. Üzleti kultúránk ezért a felelősség-

Az elmúlt év eredményei közül szimbolikus

ságot nyújtsunk ügyfeleink

re, a bizalomra, a megbízhatóságra és a

értékű számunkra az is, hogy a 2003 óta

nek. A sikerre ezért elsősor-

megoldásorientált gondolkodásra épül.

megkötött szerződéseink kumulatív száma

ban nem célként, hanem a humánus,

Ez az értékrend nem csak jövőképünk

2014-ben átlépte a 3 milliós álomküszö-

hatékony és versenyképes működés

alapját jelenti. Növekedésünk egyik nél-

böt, éves díjbevételeink pedig – 2013-hoz

eredményeként tekintünk. Tisztában

külözhetetlen forrását is ebben látjuk. Ez

képest közel 20 százalékos bővülést mu-

vagyunk azzal, hogy a siker ritkán lesz

az, ami mindig is támaszt jelentett szá-

tatva – Társaságunk történetében először

azoké, akik csak szomjaznak rá. Számunk-

munkra a kihívások leküzdésében, és ez

haladták meg a 70 milliárd forintot. Mind

ra, akik a Posta Biztosító sikeréért dol-

a szilárd pilléreken nyugvó értékrend az,

ennek köszönhetően ma már tényként je-

gozunk, természetes, hogy mindennap

amely a fennállásunk óta eltelt 12 esz-

lenthető ki, hogy a 12 évvel ezelőtt piacra

tennünk kell érte.

tendő sikereit is megalapozta. Ma is ez

lépett Posta Biztosító nemcsak kiemelke-

2014-es évet.
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dően sikeres fejlődési utat tudhat maga mögött, hanem Társaságunkat immár egyértelműen a magyarországi biztosítási piac
stabil, jelentős és megbecsült szereplői között tartják nyilván.
KENESEI JÁNOS
igazgatósági tag

Megtisztelő számunkra, hogy tevékenységünket ma már nemzetközi elismerés is övezi. A londoni székhelyű pénzügyi folyóirat, a World Finance Magazin 2014-ben a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-nek ítélte oda a magyarországi életbiztosítási

PÉLI ÁRPÁD

szektor legjobb életbiztosító társaságának járó díjat.

igazgatósági tag

Tudjuk, hogy senki sem lehet sikeres önmagában, működési
környezetünk sikerének elősegítésében is felelősségünk van.
A magyar olimpiai mozgalom arany fokozatú támogatásával az
egyik célunk a teljesítménykultúra hazai megerősítése. Annak

a postahelyek 99%-a értékesített bizto-

tudatosítása, hogy minden mások számára is példát jelentő tel-

sítási terméket, és az aktív postahelyi

jesítményben ott munkál az értékelvű gondolkodás, a szemé-

értékesítők száma meghaladta a 14 000

lyes felelősségvállalás, a gondos tervezés és előrelátás motivá-

főt. Többségi tulajdonosunk, a német

ciója is. Mi magunk is arra törekszünk, hogy minőségi és széles

Talanx AG a nemzetközi biztosítási piac

körben elérhető szolgáltatásaink ezt a szemléletet tükrözzék.

tekintélyes szereplőjeként mintegy 150
országban rendelkezik érdekeltséggel.

Abban, hogy valódi biztonságot tudjunk nyújtani ügyfeleink-

Kiemelt jelentőségű számunkra, hogy ál-

nek és partnereinknek, kiemelt jelentősége van a működésünk

tala egyedülállóan széles körű tudáshoz

feltételeit biztosító tulajdonosi háttér jövőorientáltságának

és tapasztalatokhoz férünk hozzá min-

és stabilitásának. Töretlen fejlődéstörténetünkben a Magyar

den biztosításszakmai kérdésben.

Posta Zrt.-nek és a Talanx AG-nak a hazai biztosítási piac iránti
elkötelezettsége és érdekharmóniája tükröződik.

A 2014-es év legfontosabb eseményei
nek és eredményeinek összefoglaló

A Magyar Posta Zrt. hazánk legnagyobb tradíciójú nemzeti vál-

bemutatása szerepel majd a következő

lalata. Együttműködésünk fontos eredménye, hogy 2014-ben

lapokon, azonban ezt az értékelést egy

s tabilitás
4

köszönettel kell kezdenem. Az Igazgatóság nevében szeretnék köszönetet mondani minden ügyfelünknek, aki 2014ben megtisztelt bennünket bizalmával,
minden postás kollégának és minden
munkatársunknak, akik nap mint nap
szívvel-lélekkel dolgoztak azért, hogy
kiérdemeljük ezt a bizalmat.
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Társa sá gu n k és
ve ze tőin k
TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS
Magyar Posta Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az Igazgatóság tagjai:
Pandurics Anett, az Igazgatóság elnöke, első számú vezető
Kenesei János, igazgatósági tag Péli Árpád, igazgatósági tag
A Felügyelőbizottság elnöke:
Sven Fokkema
A Felügyelőbizottság tagjai:
Norbert Kox, elnökhelyettes
Szauer Tamás, elnökhelyettes
Filep József Gombos László Günther Weiß Utassy Zsuzsanna

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 Felügyelőbizottság elnöke:
Sven Fokkema
A Felügyelőbizottság tagjai:
Norbert Kox, elnökhelyettes
Szarka Zsolt, elnökhelyettes
David Hullin Günther Weiß
Szóráth Attila Utassy Zsuzsanna
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Péli Árpád

Pandurics Anett

Kenesei János

igazgatósági tag

az Igazgatóság elnöke

igazgatósági tag

Matematikusként végzett az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. 1993tól 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 Zrt.
és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
vezető aktuáriusa, 2007-től igazgatósági tagja. Társadalmi tisztségei: a
Magyar Aktuárius Társaság minősített
tagja, a Nemzetközi Aktuárius Társaság és a MABISZ Intéző Testületének
alelnöke. Öt fiúgyermek édesapja.

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 MABISZ
(Magyar Biztosítók Szövetsége)
elnöke, a Bolyai Műhely Alapítvány
felügyelőbizottsági elnöke.

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.
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VEZETŐ MUNKATÁRSAK
Ákoshegyi Katalin
értékesítési vezető

Dr. Hangyási István

Szopkó György

Pap Ferenc

vagyon kárrendezési
vezető

gazdasági vezető

Farkas Miklós

ügyfélszolgálat vezető

Takács Péter

vagyonkezelési vezető

belső ellenőrzés vezetője

Mester Péter

Wéber József

marketingvezető

aktuárius szakterület
vezetője

Zánkai Attila
informatikai és általános
ellátás vezető

Dr. Loós Kárin
vezető jogtanácsos és
megfelelőség-biztosítási
vezető

Meixner Ferenc
vállalatfejlesztési és
személyzeti vezető
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Jutasi Yvette
kontrolling vezető és
kockázatkezelési vezető

Zolnayné dr. Jokkel Edit
vagyonbiztosítási
termékmenedzsment vezető

Zsiga Ágnes
élet- és személybiztosítási
termékmenedzsment
vezető
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A biztosításkultúra
új korszaka
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Stabilitás
és gya rapodás
A BIZTONSÁG FORRÁSA
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„CÉLUNK, HOGY VALÓDI BIZTONSÁGOT NYÚJTSUNK
ÜGYFELEINKNEK. EGY BIZTOSÍTÁS MINDEN ESETBEN
BIZALOMRÓL IS SZÓL. EZT A BIZALMAT PEDIG MINDEN NAP,
MINDEN ÜGYFÉLKAPCSOLATBAN KI KELL ÉRDEMELNI OLYAN
SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONALLAL, AMELLYEL MI IS ELÉGEDETTEK
LENNÉNK ÜGYFÉLKÉNT.”
PANDURICS ANETT
az Igazgatóság elnöke

a

JÖVŐT BIZTOSÍTUNK AZ ÉRTÉKEK VILÁGÁBAN
2002-ben alapított Posta Biz

kezelve hozzuk meg. Ügyfél- és partner

tosítót két biztosítótársaság

kapcsolatainkban fontos értéknek tekint

alkotja: a Magyar Posta Élet

jük a kiszámíthatóságra és a kölcsönös

biztosító Zrt. és a Magyar

előnyökre való tudatos törekvést.

Posta Biztosító Zrt. Az ér

tékközpontú és transzparens működés

Célunk, hogy a 2008-as globális pénzügyi

fennállásunk óta fontos a számunkra. Ez

válság után kialakult, olykor kiszámítha

jellemzi belső szervezeti kultúránkat, ez

tatlanul változó piaci környezetben is

határozza meg piaci magatartásunkat és

szavatolni tudjuk ügyfeleink biztonsá

ez tükröződik marketingkommunikációs

gát. Vigyázunk arra, hogy fennmaradjon

aktivitásainkban.

pénzügyi stabilitásunk és piaci növekedé
sünk egyensúlya. Ügyfeleink javainak vé
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AZ ÉRTÉKTEREMTÉS
KULCSÁT AZ EMBERI
MOTIVÁCIÓK ÉS
ÉRTÉKHORIZONTOK
HARMÓNIÁJA
JELENTI.

ÉRTÉKEINK

érvényre juttassuk ezeket a mindennapi
munkánk során.

Konszernszinten négy olyan értéket ha
tároztunk meg, amelyek minden leány

A bizalom és a nyílt kommunikáció je

vállalatnál egységesek, erősítik a vál

lenti a megbízhatóságot, korrektséget és

lalatcsoporton belül az összetartozás

nyíltságot kollégáinkkal, ügyfeleinkkel,

érzését, és segítik a szervezettel való

külső partnereinkkel és a vállalatcsoport

azonosulást, a közös célok elérését. Az

más leányvállalataival. Bátorít minket,

értékek irányt mutatnak minden munka

hogy nyíltan adjunk visszajelzést egymás

Pénzügyi és üzleti döntéseinket minden

delme, illetve a „stabilitás és növekedés”

kor a hazai és globális környezet sajátos

kettős vezérelvének megtartása érdeké

ságainak és változásainak megfigyelésére

ben működésünket a piaci információk

társ számára, dolgozzon bármely szak

nak, hiszen közös tudásunk által csakis

és elemzésére alapozva, a tevékenysé

folyamatos nyomon követése, a kockázat-

területen, bárhol a világon. A Posta Biz

jobb eredmények születhetnek. Az egy

günkkel kapcsolatos gazdasági és törvé

elemzés és a stratégiai biztonság alapel

tosítónál is magunkénak valljuk ezeket

más iránti bizalom alapja a csapatmunka

nyi környezet adottságait megfontoltan

vei határozzák meg.

az értékeket, és arra törekszünk, hogy

és az értékek megbecsülése.
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Értékeink összekötnek bennünket

VÁLLALKOZÓ SZEMLÉLETŰ GONDOLKODÁS
ÉS MUNKAVÉGZÉS A CÉGCSOPORT ÉRDEKÉBEN

BIZALOM ÉS NYÍLT KOMMUNIKÁCIÓ
Átfogó ügyfél-orientáltság révén ener

ményeink és ügyfeleink elégedettsége

giánkat ügyfeleinkre és piacainkra össz

jelenti a mércét.

pontosítjuk. Számunka minden egyes
ügyfél értékes. Mindez érvényes értéke

Értékeink alapja a vállalkozó szemléletű

sítési partnereinkre és biztosítási ügyfe

gondolkodás és munkavégzés a cégcso-

leinkre ugyanúgy, mint belső ügyfeleink

port érdekében. Fontosnak gondoljuk,

re, a kollégáinkra.

hogy minden munkatársunk valóban sa

TELJESÍTMÉNY- ÉS SIKERORIENTÁLTSÁG

játjának érezze a feladatát, és úgy végez
Teljesítmény- és sikerorientáltság erő

ze tevékenységét, mintha saját ügyében

síti bennünk, hogy az egyéni erőfeszí

járna el. Innovatív utakon járunk, hogy

tések összeadódásával a csapatteljesít

mindig új megoldásokat találjunk a fel

ményeink döntő fontosságúak a vállalat

merülő kihívásokra.

eredményességéhez vezető úton. Ered
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ÁTFOGÓ ÜGYFÉL-ORIENTÁLTSÁG

Működési
körn yezetünk
AZ ÉV GAZDASÁGI ÉS SZABÁLYOZÁSI KIHÍVÁSAI
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„ÜZLETI KULTÚRÁNK A FELELŐSSÉGRE, A BIZALOMRA,
A MEGBÍZHATÓSÁGRA ÉS A MEGOLDÁSORIENTÁLT GONDOLKODÁSRA
ÉPÜL. EZ AZ, AMI MINDIG IS TÁMASZT JELENTETT SZÁMUNKRA A KIHÍVÁSOK
LEKÜZDÉSÉBEN, ÉS EZ AZ ÉRTÉKREND AZ, AMELY A FENNÁLLÁSUNK ÓTA
ELTELT 12 ESZTENDŐ SIKEREIT IS MEGALAPOZTA.”
PANDURICS ANETT
az Igazgatóság elnöke

a

MAKROKÖRNYEZETÜNK 2014-BEN
z utóbbi években tapasz

ügyi világválság által okozott recessziós

talható nemzetközi szin

tendencia negatív következményeitől.

tű

élénkülést

A lassan csökkenő munkanélküliségben

2014-ben is számos kedvező

gazdasági

rejlő kockázatot leküzdendő az Európai

változás jelezte világszerte.

Központi Bank 0,05%-ra csökkentet

A 2013-as évhez hasonlóan tavaly is az

te az alapkamatát, illetve a meglévő,

Egyesült Államok gazdasága volt a nö

s 2016-ig kiterjesztett rövid lejáratú

vekedés motorja, melyhez az Egyesült

hitelprogram mellé újabb hosszú lejá

Királyság és Németország gazdasága is

ratú hitelprogramot indított, melyet

sikeresen kapcsolódott. Ez utóbbi régió

2015 márciusától kötvényvásárlási

növekedésének megindulásából régiónk

programmal egészít ki. A gazdasági ak

is profitálni tudott.

tivitás növelésére az EU fiskális eszközt
is bevetett egy új beruházási program
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Többek között a támogató külső kamat-

keretében. Összességében a programok

és inflációs körülményeknek köszönhe

együttes célja a pénzpiaci likviditás nö

tően az eurózóna egységes szerkezettel

velése a még alacsonyabb kamatkörnye

bíró gazdasága növekszik, egyre mes�

zet kialakítása és a gazdaság élénkítése

szebb kerülve ezáltal a 2008-as pénz

érdekében.
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PÉNZÜGYI KÖRNYEZETÜNK 2014-BEN

AZ UTÓBBI ÉVEKBEN TAPASZTALHATÓ
NEMZETKÖZI SZINTŰ GAZDASÁGI ÉLÉNKÜLÉST
2014-BEN IS SZÁMOS KEDVEZŐ VÁLTOZÁS
JELEZTE VILÁGSZERTE.

MAGYARORSZÁG 2014-ES
GAZDASÁGI MUTATÓI:

A MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA ALAKULÁSA (2006–2014)

GDP:

3,5%**

12 %

Infláció:

−0,2%*

9%
A globális inflációs folyamatokban a ke

ságunknak köszönhetően a magyar piac

daság tovább tudott növekedni. A vára

resletoldali inflációs hatások változat

az orosz–ukrán krízis ellenére jól telje

kozásokat meghaladó kibocsátás bővü

lanul visszafogottak voltak, ami teret

sített. Az alacsony globális kamatkör

lő foglalkoztatottsággal párosult, bár a

engedett a jegybanki kamatok további

nyezet és a stabil devizaárfolyamok az

statisztikai adatok javulásában a közfog

mérséklésének. A fejlett országok jegy

elmúlt években közkedveltté tették a

lalkoztatottság kiugróan magas szintje,

bankjainak likviditásbővítő akciói érdem

fejlődő piacokat.

valamint a külföldi munkavállalás szintén

ben javították a befektetők kockázatvál

jelentős szerepet vállalt. 2014 végére a

lalási hajlandóságát, ami számottevően

Magyarország még mindig relatíve magas

munkanélküliségi ráta hétéves mélypont

erősítette a feltörekvő piacokra irányuló

hozamot kínál kötvényeseinek, továbbá a

ra, 7,2%-os szintre mérséklődött.

tőkebeáramlást.

költségvetés is kedvező helyzetben van a
hasonló hozamot kínáló országokhoz ké

A 2014-es évnek egyértelműen a kötvé

Az év történelmi eseménye az olajárak

pest. A javuló globális hangulat következ

nyesek voltak a legnagyobb nyertesei a

gyors ütemű esése volt. A nyersolaj jegy

tében jelentősen csökkentek a kockázati

magyar pénz- és tőkepiacokon. A jegy

zése a korábbi 100 $/hordó szintről 50

felárak. Magyarország ötéves CDS-felára

banki alapkamat év eleji 3%-os szintje

dollár alá esett. A gyors ármozgást nem

257 pontról 180 pontig süllyedt.

nyár végére 2,1%-ra mérséklődött. Az

tudták lekövetni a nagy exportőrök.

22

elmúlt év során a Magyar Nemzeti Bank

A magas olajárra berendezkedett gaz

A döntően exportra termelő járműgyár

az alapkamat mérséklésén felül elindítot

daságok fizetési mérlege, költségvetési

tás mellett többévi zsugorodást köve

ta hitelprogramját, melyben forinthitelt

egyensúlya megborult, a korábbi megta

tően a többi hazai iparág is az aktivitás je

kínál rendkívül kedvező feltételek mel

karítókból adósok lettek.

leit mutatta, melyet nagyban segítettek

lett. A megnövekedett forintlikviditás

a felpörgő uniós kifizetések és az MNB

a gyenge hitelkereslet hatására a rövid

Az ország javuló makrogazdasági funda

által elindított növekedési hitelprogram.

állampapírok oldalán újabb erőteljes ho

mentumainak és a relatív alulsúlyozott

A kedvező környezetben a magyar gaz

zamcsökkenést okozott.

érték teremtés

Munkanélküliség:

7,2%**

6%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jegybanki alapkamat
(év végi záró):

Forrás: KSH

2,1%*

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA (2004–2014)
12 %

* Forrás: MNB
** Forrás: KSH
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Forrás: MNB

FORINT/EURÓ ÁRFOLYAM ALAKULÁSA (2007–2014)
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Forrás: MNB
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DÍJBEVÉTELEINK ÉS
PIACI RÉSZESEDÉSÜNK
NÖVEKEDÉSE
A BIZTOSÍTÁSI PIAC
ZSUGORODÁSÁNAK
IDŐSZAKÁBAN SEM
TORPANT MEG.

A hazai pénz- és tőkepiacok az év során

pénzügyi válság bekövetkeztéig. Ezt az

Büszkeség számunkra, hogy díjbevéte

nyomtatványainkat és internetes folyama

stabilitást mutattak. A forint euróval

időszakot a díjbevételek dinamikus növe

leink és piaci részesedésünk növekedése

tainkat egyaránt. Szinte minden szervezeti

szembeni kurzusa szűk, 300–315-ös sáv

kedése jellemezte, ami a piaci szereplők

a biztosítási piac zsugorodásának idősza

egységünk részt vett az átalakításokban,

ban, enyhe emelkedő pályán mozgott az

nek is komoly esélyt adott a növekedésre.

kában sem torpant meg, miként abban

hogy határidőre – 2014. március 15-ére –

év során. A hazai fizetőeszköz gyengülő

A válság következtében ez a növekedés

is törekvéseink visszaigazolását látjuk,

minden szükséges módosítás elkészüljön.

trendjét a harmadik negyedévben elő

nem pusztán megállt: a biztosítási piac

hogy 2014-es növekedésünk dinamikája

Hatalmas munka volt, de sikeresen vettük

térbe kerülő lakossági devizahitelek fo

jelentős zsugorodásnak indult. A negatív

többszörösen meghaladta a teljes piac

az akadályokat. A Ptk. mellett módosult a

rintkonverziója felerősítette. Az év végét

trendet a 2013-as év törte meg először,

növekedési ütemét.

biztosítási törvény is, ennek megfelelően

315 Ft közelében zárta a forint. A 2015-ös

melyet 2014-ben – a prognosztizált gaz

évre nézve 2,4%-os gazdasági növekedés

dasági növekedéssel párhuzamosan – a

re számíthatunk. A növekedés hajtóereje

piac további növekedése követett.

például 2014-től külön felelőse van válla

SZABÁLYOZÁSI
KÖRNYEZETÜNK 2014-BEN

ebben az évben már a lakossági fogyasz

feladatoknak, és az új feladatot új, kor
szerű tartalommal töltöttük fel.

tás élénkülése lesz, melyet segíthet a

A biztosítási piac növekedése – a biz

Az év egyik legnagyobb kihívását az új Pol

negyedév során drasztikusan visszaeső

tosítók és közvetítők szolgáltatásainak

gári Törvénykönyv előírásainak teljesítése

2014 decemberében az SGS tanúsító

olajár miatti jövedelemmegtakarítás.

minőségén túl – nagymértékben függ a

jelentette a magyarországi biztosítótársa

szervezet az ISO A 9001:2008 szabvány

világgazdaság változásaitól, a nemzet

ságok életében. Annak érdekében, hogy

követelményei szerint felülvizsgálta a

gazdaság és az államháztartás aktuális

tökéletesen megfeleljünk az új szabályo

Posta Biztosító belső folyamatszabá

állapotától, a szabályozói környezettől, a

zásnak, módosítottuk a termékeinkhez

lyozási rendszerének működését. A fe

A magyar biztosítási szektor klasszikus

társadalmi folyamatok alakulásától, illet

tartozó összes nyomtatványt és levelet.

lülvizsgálati audit a korábbi évekhez ha

fejlődő piacnak volt tekinthető a 2008-as

ve az ügyfelek aktuális igényeitől.

Mindez érintette az online és offline

sonlóan sikeresen zárult. Az év második

POZITÍV TRENDFORDULÓ
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latunknál a compliance (megfelelőségi)

25

felében végezte Társaságunknál rend

igen jelentős változásokat fog hozni a

saság számára, melyre Társaságunk az

szeres felügyeleti vizsgálatát a Magyar

biztosítási piacon. Az előkészítő munká

idei évben is tervszerűen folytatja a fel

Nemzeti Bank, melynek következtében

ban való szakmai részvételt kiemelt fel

készülést.

különösen az Informatika és az Ügyfél

adatként kezeljük, különös tekintettel

szolgálat hatalmas mennyiségű és komp

arra, hogy a szabályozás célja egységes

lexitású adatszolgáltatást teljesített az

szerkezetbe foglalni és harmonizálni az

MNB, ill. a társterületek számára.

EU-s államok biztosítási szabályozását,

SIKERES ÉV A POSTA BIZTOSÍTÓ
TÖRTÉNETÉBEN

s ezáltal védeni a fogyasztók érdekeit,

2014-ben újabb sikeres üzleti évet zár

Az év másik fókuszprojektje az USA pénz

illetve garantálni, hogy a biztosítottak

tunk. Ebben a sikerben meghatározó

mosásellenes szabályozásának (FATCA)

minden tagállamban hasonló feltételek

szerepet játszottak a megújuló Magyar

magyarországi bevezetése volt. Büszkék

kel szerződhessenek.

Posta értékesítői hálózatának felkészült
munkatársai.

vagyunk arra, hogy olyan megoldással sike
rült a szükséges kontrollpontokat működé

A Szolvencia II.-re való átállás jelentős

si folyamatainkba beépítenünk, hogy azt

adminisztrációs feladatokat rótt Társasá

Termékeink már a posták közel 100 szá

a Talanx világszerte „best practice” példa

gunk pénzügyi, számviteli szakterületei

zalékán megtalálhatók, és a posták 99%-a

ként közvetítette más leányvállalatai felé.

re 2014-ben, hiszen a korábbiaktól eltérő

aktív volt 2014-ben. Innovatív értékesítés

módon kellett a szükséges adatokat ös�

támogatói tevékenységünknek köszön

Működésünk szabályozási környezetét

szegyűjteniük és feldolgozniuk. A 2016.

hetően naprakész tudással rendelkező

alapvetően érinti az idestova 10 éve zaj

január 1-jén életbe lépő szabályozás elő

postás értékesítő kollégák állnak ügyfe

ló „Szolvencia II.” program, mely átfogó

reláthatóan ezen túlmenően is további

leink rendelkezésére 2 275 postahelyen.

európai szintű szabályozásként 2016-tól

kihívást jelent valamennyi biztosítótár

Az aktív postai értékesítők száma az élet

DÍJBEVÉTELÜNK NÖVEKEDÉSE (MRD FT)
Élet

Ft bruttó díjat eredményeztek. A 2014-es

8,4

életbiztosítási termékek esetében 13 539

év piaci eredményei alapján a Magyar Pos

fő volt 2014-ben.

ta Életbiztosító Zrt. a teljes életbiztosítási
piacon megtartotta 2. helyét. Az életbizto

7,7

Egyszeri hatás

44,0

26,2

26

biztosítások területén 8 635, míg a nem

58,2

Nem élet

10,9

71,8

16,6

5,3
8,0

28,6
23,5

33,2
7,2

36,7
8,3

3,0

6,2

0,1
4,4

7,9

10,4

12,9

14,7

2003

2004

2005

2006

2007

7,9

7,6

63,3
50,5

7,6

8,8

4,5

38,5

21,0

2008

26,0

2009

28,4

30,9

36,1

Amennyiben a kompozit biztosítókhoz

sítási díjbevétel alapján 14%-os piaci része

hasonlóan összevonjuk a társaságok tel

sedést értünk el.

jes díjbevételét, akkor a Posta Biztosító
közel 8,5%-os piaci részesedésével az

Az életbiztosító kimagasló eredménye

előkelő 6. helyen zárt a hazai biztosító

mögött az egyszeri díjas termékkörben

társaságok rangsorában.

elért jelentős növekedés áll (+24,9%),

A POSTA BIZTOSÍTÓ
8,5 SZÁZALÉKOS PIACI
RÉSZESEDÉSÉVEL
AZ ELŐKELŐ
6. HELYEN ÁLL A HAZAI
BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK
RANGSORÁBAN.

mellyel az egyszeri díjas piacon piacve
2010

2011

2012

2013

2014

2014-ben 70 ezernél is több életbiztosí

zetők voltunk 2014 végén. A folyamatos

tást kötöttünk. Új és meglévő életbiztosí

díjas életbiztosítások kiváló teljesítmé

tási szerződéseink összesen 63 322 millió

nyét mutatja, hogy folyamatos díjas díj

27

A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK
ÖSSZESÍTETT PIACI RÉSZESEDÉSE 2014-BEN

A POSTA BIZTOSÍTÓ
PIACI RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSA
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A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK
ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIACI RÉSZESEDÉSE 2014-BEN
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15%
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14%
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9%

5%

Posta Biztosító
11%
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Generali
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Forrás: MABISZ
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forintot. Kötelező felelősségbiztosítási

nök-vezérigazgatónk, Pandurics Anett

pest 31%, míg a piac eközben mindössze

állományunk 2013. év végéről 2014. év

a MABISZ elnökeként, igazgatósági ta

3,5%-kal nőtt.

végére közel 45 ezer darabbal nőtt, az

gunk, Péli Árpád az Intéző Testület alel

évet 5,1%-os piaci részesedéssel zártuk

nökeként, míg Takács Péter, Pap Ferenc

Társaságunk a nem életbiztosítási piacon

a KGFB-szegmensben. Közel 40 ezer új

és Hangyási István kollégáink a MABISZ

a 10. helyen áll 2,2%-os piaci részesedés

lakásbiztosítást értékesítettünk, a lakás

Belső Ellenőrzési, illetve Pénzügyi (Szám

sel, ami 9,7%-os díjbevétel-növekedést

biztosítási díjbevétel 11,7%-ot nőtt.

viteli) Szekcióinak elnökeként, valamint a

jelentett 2014-ben. Aktív értékesítési

12%

14%

bevételünk növekménye 2013. évhez ké

Gépjármű Kárrendezési Bizottság vezető

tevékenységünknek köszönhetően 2014-

Nagy öröm számunkra, hogy a korábbi

ben már több mint 558 ezer nem életbiz

évek gyakorlatához hasonlóan 2014-ben

tosítási szerződést kezeltünk, bruttó díj

több munkatársunk is vezető pozíciót

előírásaink összege elérte a 8 447 millió

töltött be a MABISZ működésében. El

jeként működtek a tavalyi évben.

biza lomépítés
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A LEGFONTOSABB EREDMÉNYEINK SZÁMOKBAN

A POSTA BIZTOSÍTÓ (MPB+MPÉ ZÁRÓ ÁLLOMÁNYDÍJ) 2014-ES TELJESÍTMÉNYÉNEK ÁTTEKINTÉSE A MABISZ ADATAI ALAPJÁN

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIAC DÍJBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA A MABISZ ADATAI ALAPJÁN 2014-BEN
Piac
2014 (Mrd Ft)

Piac
2014 vs 2013

Posta Biztosító
2014 vs 2013

452

4,4%

25,4%

266

3,5%

31,0%

UL

152

2,5%

-10,9%

Klasszikus

114

4,9%

35,8%

Egyszeri díjas

186

5,7%

24,9%

127

-7,4%

-80,6%

59

52,4%

62,2%

BRUTTÓ DÍJBEVÉTEL
Élet összesen
Folyamatos díjas

UL
Klasszikus

ZÁRÓ
ÁLLOMÁNYDÍJ

2013
M Ft

2014
M Ft

Változás
M Ft

Változás

Folyamatos díjas élet

4 748

6 311

1 563

32,9%

4 275

5 926

1 651

38,6%

473

385

-88

-18,6%

Nem élet

7 245

8 092

847

11,7%

KGFB

4 362

4 949

587

13,5%

Vagyon

2 514

2 793

280

11,1%

370

350

-20

-5,4%

Hagyományos
Unit-linked

Egyéb

A POSTA BIZTOSÍTÓ 2014-ES PIACI RÉSZESEDÉSE A MABISZ ADATAI ALAPJÁN
A NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIAC DÍJBEVÉTELÉNEK ALAKULÁSA A MABISZ ADATAI ALAPJÁN
Piac
2014 (Mrd Ft)

Piac
2014 vs 2013

Posta Biztosító
2014 vs 2013

392

3,9%

9,7%

ebből KGFB

90

9,2%

9,4%

nem KGFB

303

2,4%

10,0%

BRUTTÓ DÍJBEVÉTEL
Nem élet összesen

A BIZTOSÍTÁSI PIAC 2014-ES TELJESÍTMÉNYÉNEK ÁTTEKINTÉSE A MABISZ ADATAI ALAPJÁN
PIAC ZÁRÓ
ÁLLOMÁNYDÍJ

PIACI RÉSZESEDÉS

2013

2014

Változás
% pontban

Folyamatos díjas élet

1,7%

2,2%

0,5% p.

Hagyományos

4,0%

5,3%

1,3% p.

Unit-linked

0,3%

0,2%

-0,1% p.

Nem élet

2,1%

2,2%

0,1% p.

KGFB

5,2%

5,4%

0,2% p.

Vagyon

1,7%

1,8%

0,2% p.

Egyéb

0,3%

0,3%

0,0% p.

2013
M Ft

2014
M Ft

Változás
M Ft

Változás

273 210

285 612

12 402

4,5%

Hagyományos

107 233

111 582

4 349

4,1%

BESZÉDES SZÁMOK A NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZEGMENSBEN

Unit-linked

165 977

174 030

8 053

4,9%

Új szerzés és állomány

Nem élet

342 592

360 268

17 676

5,2%

KGFB

83 828

92 347

8 518

10,2%

Vagyon

150 019

151 648

1 629

1,1%

Egyéb

108 744

116 273

7 529

6,9%

Folyamatos díjas élet

PostaFészekŐr

2013

2014

Változás

872

851

–2%

40 211

39 097

-3%

2 508

2 798

12%

106 807

119 043

11%

Új szerzés
statisztikai éves díj (millió Ft)
darab
Állomány
statisztikai éves díj (millió Ft)
darab

30

31

BESZÉDES SZÁMOK AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZEGMENSBEN
Új szerzés és állomány
PostaAutóŐr

2013

2014

Változás

1 471

2 508

70%

79 707

133 486

67%

4 362

5 275

21%

253 041

297 655

18%

2013

2014

Változás

Új szerzés
statisztikai éves díj (millió Ft)
darab

darab
PostaUtasŐr

darab

2014

Változás

egyszeri díj (millió Ft)

25 056

29 836

19%

darab

24 586

28 127

14%

egyszeri díj (millió Ft)

63 878

78 451

23%

darab

83 476

95 745

15%

2013

2014

Változás

10 498

1 956

–81%

8 301

1 628

–80%

egyszeri díj (millió Ft)

23 556

20 908

–11%

darab

19 865

17 165

–14%

2013

2014

Változás

945

832

–12%

8 224

7 216

–12%

1 828

2 287

25%

16 564

20 180

22%

2013

2014

Változás

388

432

11%

3 822

4 020

5%

1 650

1 769

7%

18 782

19 035

1%

Állomány

Új szerzés
díjbevétel (millió Ft)

2013

Új szerzés

Állomány
statisztikai éves díj (millió Ft)

PostaHaszonŐr 2.0

PostaHozamFix
Új szerzés

730

806

10%

113 668

120 852

6%

egyszeri díj (millió Ft)
darab
Állomány

PostaTestŐr

2013

2014

Változás

Új szerzés
statisztikai éves díj (millió Ft)
darab

65

63

–3%

6 596

6 114

–7%

Új szerzés

Állomány
statisztikai éves díj (millió Ft)
darab

PostaMozaik Megtakarítás

169

178

5%

éves díj (millió Ft)

17 595

18 084

3%

darab
Állomány
éves díj (millió Ft)
darab
PostaSzemünkfénye
Új szerzés
éves díj (millió Ft)
darab
Állomány
éves díj (millió Ft)
darab
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BESZÉDES SZÁMOK AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZEGMENSBEN
Új szerzés és állomány
PostaHorizont

2013

2014

Változás

egyszeri díj (millió Ft)

1 388

406

–71%

darab

1 173

369

–69%

egyszeri díj (millió Ft)

1 379

1 671

21%

darab

1 157

1 473

27%

2013

2014

Változás

éves díj (millió Ft)

427

779

82%

darab

674

856

27%

éves díj (millió Ft)

480

922

92%

darab

848

1 262

49%

2013

2014

Változás

éves díj (millió Ft)

0

424

–

darab

0

3 611

–

éves díj (millió Ft)

0

409

–

darab

0

3 479

–

Új szerzés

Állomány

PostaHozamHalmozó
Új szerzés

Állomány

PostaNyugdíj Aranytartalék

PostaTakarékosKönyv

2013

2014

Változás

137

261

91%

11 707

23 873

104%

Új szerzés
éves díj (millió Ft)
darab
Állomány
éves díj (millió Ft)
darab
PostaÉletŐr

175

380

117%

15 235

34 114

124%

2013

2014

Változás

22

33

50%

854

1 220

43%

26

51

92%

1 089

2 003

84%

Új szerzés
éves díj (millió Ft)
darab
Állomány
éves díj (millió Ft)
darab

Új szerzés

Állomány

34

35

invenció

megoldás

_
É r tékes embe rek
É r ték es öt letek

ISMERJE MEG ÉRTÉKESÍTŐ CSAPATUNK MUNKÁJÁT!
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„A SZERETHETŐSÉG NAPJAINKBAN
AZ EGYIK LEGFONTOSABB TULAJDONSÁG,
AMELYET EGY BIZTOSÍTÓ ELMONDHAT MAGÁRÓL.
A TITOK AZ ÜGYFÉLCENTRIKUSSÁGBAN REJLIK:
RÉSZLETEKBE MENŐEN ODA KELL FIGYELNÜNK
ARRA, MILYEN KISZOLGÁLÁST BIZTOSÍTUNK
ÜGYFELEINKNEK.”
ÁKOSHEGYI KATALIN
értékesítési vezető

n

EGYEDÜLÁLLÓ HÁLÓZAT
övekedésünk egyik zálogát
az országunk teljes területét
átszövő értékesítési hálózat
jelenti. Ez a hálózat jelentős
szerepet játszik a hazai bizto-

sítási kultúra fejlesztésében, a biztosítási
szolgáltatások széles körű elérhetővé tételében. Hiszünk abban, hogy folyamatos

értéket teremtün k
40

piaci bővülésünk fontos társadalmi célokat
is szolgál, lévén a biztosítottak számának
növekedése azt jelenti, hogy a társadalom
tagjai is mind nagyobb biztonságban tudhatják értékeiket, szeretteiket, saját jövőjüket.
Az a tény, hogy 2 275 postahelyi értékesítési ponttal rendelkezünk, fontos értéket
jelent biztosítási termékeink széles körű
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biza lom

vonalú ügyfélkiszolgálás és ügyfél-elége-

ösztönző hatással van. Közös sikereink

dettség biztosítása.

egyik forrását jelentős részben ezek az
egyéni sikerek jelentik.

Stratégiai döntéseinknél minden esetben

KELET-MAGYARORSZÁGI ÉRTÉKESÍTÉSTÁMOGATÓI CSAPATUNK

hozzáférhetőségének biztosításában. Ez

bevételeink volumene meghaladta a 70

az egyedülálló képességünk azonban töb-

milliárd forintot. Mi több, társaságunk a

bet jelent a benne rejlő jelentős értékesí-

piacvezetők egyikévé vált az életbiztosítá-

tési potenciálnál. Számunkra kiemelt jelen-

sok területén.

arra törekszünk, hogy értékesítéstámo-

Postahelyi értékesítési hálózatunk mi-

gató háttértevékenységünket és szol-

nőségi működése érdekében 23 mun-

gáltatásainkat a lehető legtöbb ponton

katársunk végez értékesítéstámogatói

be tudjuk kapcsolni a postahelyi értéke-

munkát koordinátori csapatunk támoga-

sítés munkafolyamatainak véráramába.

tásával. Területi szakmai csapataink tagjai

Hosszú évek közös tapasztalata, hogy

feladatukkal összhangban rendszeresen

postás értékesítőink nemcsak szívesen

látogatják az illetékességi körükbe tar-

veszik igénybe, hanem igénylik is azt az

tozó nagypostákat, aktív és folyamatos

aktív támogatást, mely termékismerete-

személyes kapcsolatot tartva az ügy-

ik elmélyítésén és személyes motiváció-

félkapcsolati munkában részt vevőkkel.

ik megerősítésén túl teljesítményükre is

Értékesítéstámogató

tevékenységük

KÖZPONTI ÉRTÉKESÍTÉSTÁMOGATÓI CSAPATUNK

tőséggel bír az is, hogy a hazai biztosítási
környezetben ez a hálózat kínálja a lehető
legkényelmesebb ügyintézés lehetőségét

KÖZÖS
ÉRTÉKTEREMTÉS

ügyfeleinknek.
Üzletfejlesztési politikánkkal összhang-
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A postahelyi értékesítésben részt vevő

ban kiemelt figyelmet fordítunk értéke-

postás kollégák felkészültségének kulcs-

sítési hálózatunk kvalitatív fejlesztésére

szerepe van. Munkájuknak és az általuk

és támogatására. Ennek keretében fo-

hozzáadott értéknek stratégiai jelentő-

lyamatosan elemezzük, optimalizáljuk és

sége van abban, hogy 2014-ben minden

fejlesztjük értékesítési és működési folya-

korábbi eredményünket túlszárnyalva díj-

matainkat. Kiemelt célunk a magas szín-

jó kapcsola t
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ADOTT ÉVBEN AZ ÉRTÉKESÍTÉSBEN RÉSZT
VETT POSTÁK SZÁMA (LEGALÁBB EGY
TERMÉKET ÉRTÉKESÍTETT)

2097

2158

2250

AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK:
TÖBB MINT 5500 POSTALÁTOGATÁS,
TÖBB MINT 1 500 000 MEGTETT KM,
2275 POSTÁN ELÉRHETŐEK TERMÉKEINK,
14 000 ÉRTÉKESÍTŐ POSTÁS MUNKATÁRS

TÁMOGATÁS ÉS MOTIVÁCIÓ
Az értékesítési folyamatok belső erőforrásainak bővítését célzó szakmai elemzésünk alapján előkészítettük és bein2012

2013

2014

áprilisától látja el feladatát. A Posta Biz-

KOORDINÁCIÓS CSAPATUNK

minőségbiztosítási és termékfejlesztési

Értékesítő csapatunk szakmai kihívásai kö-

tosító új értékesítéstámogató call centere

szempontból is fontos, hiszen a kollé-

zül külön is érdemes kiemelni a PostaNyug-

az ügyfélszolgálati és értékesítési terüle-

gáktól kapott helyi visszajelzések értékes

díj Aranytartalék nyugdíjbiztosítás piaci

tek ötvözeteként jött létre. A MentorVo-

információkat jelentenek termékportfó-

bevezetését, mellyel Társaságunk a hazai

nal létrejöttében kulcsszerepet játszott

liónk és üzletfejlesztési stratégiánk ala-

biztosítók közül elsőként teremtette meg a

annak a belső igénynek a kielégítése,

kításában.

2014. január 1-jétől hatályba lépő törvényi

hogy személyes kapcsolat jöhessen létre

változásoknak köszönhetően adójóváírással

azokkal a postahelyekkel is, melyek eddig

Az elmúlt évek informatikai fejleszté

is támogatott új nyugdíjbiztosítási konst-

– méretükből és lokális sajátosságaikból

seinek eredményeként az MPB-online

rukció széles körű elérésének lehetőségét.

fakadóan – kívül maradtak értékesítéstá-

biztosítási rendszerünk stabil hátországot

Ez a termékünk 2015-ös üzleti terveinkben

mogatói munkatársaink látogatási körén.

biztosít a postahelyi értékesítésben részt

is stratégiai szerepet játszik. Eredménye-

Ezért a MentorVonal szolgáltatásait nyúj-

vevő postás kollégák számára. Különö-

inkre alapozva fontos szerepet szánunk a

tó szervezeti egység elsődleges feladata

sen büszkék vagyunk erre az eredményre

2014-ben újrapozicionált és korszerűsített

az, hogy szakmai támogatással segítse a

annak a ténynek a fényében, hogy két év

PostaSzemünkfénye és PostaMozaik Meg-

kisebb postahelyek értékesítési munkáját.

leforgása alatt mintegy meghétszereztük

takarítás biztosításainknak is, különös tekin-

Mindez új fókuszterületek feltárását is le-

az MPB-online rendszerhez csatlakozó

tettel arra, hogy újrahangolásuknak köszön-

hetővé teszi a számunkra.

postahelyek számát, amely így már eléri

hetően a korábbinál szélesebb ügyfélkör

hozzáadott érték
a 2 155 postahelyet.
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dítottuk MentorVonalunkat, mely 2014

érdeklődésére is méltán tarthatnak számot.

Az új call center feladatai közé tartozik
az MPB-online népszerűsítése, az eladás-

KIVÁLÓ ÉRTÉKESÍTŐINK SZÁMÁNAK
EMELKEDÉSE
Az éves gálán díjazott postás
munkatársak száma

108

61

111

96

64
26

171

135

75

2012

2013

2014

Arany fokozatú értékesítő

technikai és célcsoport-meghatározási ismeretek átadása, a kampányok és akciók

Ezüst fokozatú értékesítő

előkészületeinek, illetve a termékmegújításokkal kapcsolatos tudásbázisnak a

Bronz fokozatú értékesítő
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI
ÉRTÉKESÍTÉSTÁMOGATÓI CSAPATUNK

2014

2013

2012

2011

szélesítése. A MentorVonal nyújtotta szolSZERZŐDÉSEINK SZÁMÁNAK
EMELKEDÉSE

gáltatások egyértelműen pozitív fogadta-

(kumulált szerződésszám)

günk munkájának eredményességét jelzi,

1 996 767

2 359 295

tásra találtak. Új ötfős szervezeti egysé-

TELJESÍTMÉNYKULTÚRÁNK
PILLÉREI: KÖZÖS SIKER,
SZEMÉLYES SIKERÉLMÉNY

hogy 2014 áprilisa óta több mint tízezer

Évtizedes hagyományainkat folytatva ta-

telefonos kontaktus jött létre az érintett

valy is két alkalommal rendeztük meg az

postahelyi értékesítő kollégákkal, mellyel

értékesítő hálózatunkban szerepet vállaló

az ügyfélkiszolgálás minőségét és vég-

munkatársak körében nagy népszerűség-

eredményben az értékesítési teljesítményt

nek örvendő nagyszabású tematikus gá-

szeretnénk növelni.

lánkat, mely a közösséghez tartozás élményén túl arra is kiváló alkalmakat teremt,

2 660 594

3 031 490

AZ ÉRTÉKESÍTŐ POSTÁS
MUNKATÁRSAK ÉS POSTÁK SZÁMA
A HATÉKONY TÁMOGATÁSNAK
KÖSZÖNHETŐEN FOLYAMATOSAN NŐ

A pozitív visszajelzések és az eddigi ta-

hogy a legjobb teljesítményt nyújtókkal

pasztalatok arra ösztönöznek minket,

együtt értékeljük és ünnepeljük meg kö-

hogy 2015-ben tovább növeljük a kisebb

zösen elért sikereinket.

ügyfélforgalommal rendelkező postahe-
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lyek értékesítési munkájának támogatását,

A 2013-ban meghirdetett „Szárnyaljunk

ezért a MentorVonal működésén túl egy

együtt!” éves értékesítési verseny díjátadó

kifejezetten rájuk fókuszáló értékesítéstá-

rendezvényére 2014. április 3-án került sor,

mogató csoport életre hívása is szerepel a

melynek helyszínét – a verseny tematikájá-

terveink között.

hoz szervesen kapcsolódva – a Liszt Ferenc
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közös siker
ÉRTÉKESÍTŐI GÁLÁINKON RÉSZT VEVŐ
MEGHÍVOTT VENDÉGEINK LÉTSZÁMA

Nemzetközi Repülőtér impozáns 1. terminálja biztosította. Ez volt a 10. értékesítési
verseny a társaság életében, melyen 6134

2014

2013

munkatárs teljesítette a belépési feltételt.

2012

SZÁRNYALJUNK EGYÜTT! CÍMMEL MEGRENDEZETT
ÉVES ÉRTÉKESÍTÉSI GÁLÁNKON
KÖZEL 500 KIVÁLÓ ÉRTÉKESÍTŐT LÁTHATTUNK VENDÉGÜL

Közülük több mint háromszázan értek el ér-

775 fő
970 fő
1236 fő
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mes helyezést. A 2013-as díjak átadása mel-

Biztosító történetében. A díjazottak mellett

gazdája Gundel Takács Gábor volt, 2014.

Keszthelyen. Az országos elődöntőket

lett ekkor került sor a 2014-es éves verseny,

körzeti postavezetők, támogatók és az ér-

szeptember 3-án került megrendezésre a

egy egész napos, vidám hangulatú, csa-

a „Nagy Aranyláz” kihirdetésére is. A „Nagy

tékesítés frontvonalában kiemelten helyt-

Hungexpo G pavilonjában.

ládias, népszerű sztárséfek által zsűrizett

Aranyláz” éves értékesítési verseny félévzá-

álló vezetők és munkatársak is meghívást

ró eseménye – mely egyben a „PONT MA a

kaptak az eseményre. A szakmai program

A tavalyi évben is megrendeztük hagyo-

követte Budapesten, 2014 szeptembe-

holnapért” értékesítési verseny indító ren-

keretein belül informatív prezentációkban

mányos Kézbesítői Foci Kupánkat, mely-

rében.

dezvénye is volt – a közel 700 fős vendég-

mutattuk be eredményeinket, illetve továb-

nek selejtező mérkőzéseire májusban

listájával a legnagyobb gála volt a Posta

bi terveinket. A rendezvény, melynek házi-

került sor Budapesten, Debrecenben és

főzőversennyel is egybekötött döntő
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BEMUTATJUK ÉRTÉKESÍTÉSTÁMOGATÁSI CSAPATUNKAT

Ákoshegyi
Katalin
értékesítési
vezető

Banka Csilla

Bárány Gyula

értékesítéstámogató –
keleti régió

Noll Veronika

értékesítéstámogató –
keleti régió

értékesítéstámogató –
nyugati régió

Pászti Edit

Bartáné
Ringbauer
Paula

regionális
értékesítési vezető
helyettes –
keleti régió

értékesítés
koordinációs
csoportvezető

regionális
értékesítési
vezető helyettes –
központi régió

értékesítéstámogató –
központi régió

Manga
Mihály

regionális
értékesítési vezető –
keleti régió

Szabó Judit

értékesítés
koordinációs
munkatárs

értékesítés
koordinációs
munkatárs

Szamák Andrea

Szécsiné
Gál Katalin

értékesítéstámogató –
központi régió

értékesítéstámogató –
keleti régió

értékesítéstámogató –
keleti régió

Gaál Mariann

Kovács Edit

Sáling Éva

Szluka
Zsuzsanna

regionális
értékesítési vezető
helyettes–
nyugati régió

értékesítéstámogató –
nyugati régió
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értékesítéstámogató –
nyugati régió

Fekete Ágnes

Kaczor Zsolt

regionális
értékesítési vezető
– nyugati régió

Dékány Dóra

értékesítéstámogató –
központi régió

Diósi Katalin

értékesítés
koordinációs
munkatárs

Petrovicz Zsolt

értékesítéstámogató –
nyugati régió

Csobán Mariann

Ódor Eszter

Hantosi Beáta
értékesítéstámogató –
nyugati régió

Nagy
Tóth Anna

értékesítéstámogató –
központi régió

Tunyogi
Krisztina

Tatár Tünde

értékesítéstámogató –
központi régió

Vezekényi
Ferenc

regionális
értékesítési vezető
– központi régió

értékesítéstámogató –
központi régió

Vincze László
értékesítés
támogató –
keleti régió

Vörös Sándor
értékesítéstámogató –
keleti régió
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Ú j ü gyfélkultúra
MIT TESZÜNK A JOBB SZOLGÁLTATÁSOKÉRT ÉS A NAGYOBB
ÜGYFÉL-ELÉGEDETTSÉGÉRT?
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,,A POSTA BIZTOSÍTÓNÁL ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY
EGYMÁS IRÁNTI SZAKMAI ÉS EMBERI TISZTELETTEL
VÉGEZZÜK MUNKÁNKAT. ÜGYFÉLKULTÚRÁNKBAN IS
EZ TÜKRÖZŐDIK VISSZA.”
ZSIGA ÁGNES
élet- és személybiztosítási termékmenedzsment vezető

p roak tivitás

f

ÜGYFELEINK IGÉNYEIRE FÓKUSZÁLVA
olyamatosan változó világunk-

nak, hogy működésünk ügyfeleink változó

ban csak a változásokhoz való

prioritásainak és preferenciáinak figyelem-

sikeres alkalmazkodás nyújthat

bevételén alapul.

valódi biztonságot. Termékportfóliónk kialakításában és

Termékeink sikerének kulcsát a piaci válto-

fejlesztésében ezért meghatá-

zásokhoz való gyors és proaktív viszonyu-

rozó szerepet játszik tudatos

lás mellett a tevékenységünk integrált jel-

változásmenedzsment-tevékenységünk.

lege jelenti. A termékkialakítás összetett

Abban, hogy mindössze 12 esztendő alatt

folyamatát termékmenedzsment-szakte-

új piaci szereplőből a szektor meghatározó

rületeink koordinálják. Munkánk arra irá-

biztosítójává váltunk, kulcsszerepe van an-

nyul, hogy ügyfeleink az élethelyzetüknek
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PostaFészekŐr állomány (db)

PostaAutóŐr állomány (db)

119 043

113 668

101 950

253 041

90 642

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

legmegfelelőbb termékeket választhassák

Mindezeken túl fontos feladatunk az egyes

sításunk 2014-ben a PostaHaszonŐr 2.0

ki portfóliónkból, és hogy szolgáltatásaink

termékkonstrukciók szerződési feltételei

volt, a folyamatos díjasok sikerességi

színvonala minden tekintetben a valódi biz-

nek részletes kidolgozása, valamint azok

sorrendje pedig a következőképpen ala-

tonság garanciáját nyújtsa számukra.

mindenkori szabályozási környezettel való

kult: PostaTakarékosKönyv, PostaMozaik,

összhangjának biztosítása.

PostaNyugdíj Aranytartalék és PostaSze-

Termékfejlesztéseink során minden szakterület tudását összegezzük, így munkánkban egyaránt érvényesítjük a piaci trendek

münkfénye termékek. A szinte az egész

TERMÉKPORTFÓLIÓNK
TELJESÍTMÉNYE 2014-BEN

elemzéséből leszűrt következtetéseinket,

világra megköthető PostaUtasŐr utasbiztosítás 2014-es értékesítési adatai alapján
a társaság piaci részesedése a 800 milliós

értékesítőink javaslatait és az értékesí-

Személybiztosítási termékkínálatunkat

díjbevételt is meghaladva még tovább

tés során felmerült szempontokat épp

klasszikus folyamatos és egyszeri díjas

növekedett a 9 milliárdos utasbiztosítási

úgy, mint kárrendezőink tapasztalatait,

életbiztosítások, balesetbiztosítások,

piaci szegmensben.

az ügyfélszolgálatunktól érkező hasznos

betegségbiztosítás, népszerű egyéni

észrevételeket és az ügyfélvisszajelzé-

és csoportos utasbiztosítások alkotják.

in tegráció
sekből kinyerhető értékes információkat.
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120 852

297 655
286 580

106 807

2012

PostaUtasŐr új szerződéskötések (db)

A legsikeresebb egyszeri díjas életbizto-

A vagyonbiztosítási termékkörben lakásbiztosításokkal, valamint gépjármű-biztosításokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A 2014-es év sok változást hozott a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacon,
a tarifaliberalizáció és a Polgári Törvénykönyv változása is kihívást jelentő feladatok elé állított minket, amelyeket végül
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ÉLETBIZTOSÍTÁSOK
PostaMozaik Megtakarítás
PostaSzemünkfénye
PostaNyugdíj Aranytartalék
PostaÉletŐr
PostaTakarékosKönyv
PostaHozamHalmozó
PostaHaszonŐr 2.0
PostaHorizont
PostaHozamFix

jégeső és egyéb károk sújtották az orszá-

PostaTakarékosKönyv állomány (db)

PostaHaszonŐr állomány (db)

got. A társaságunkhoz érkező átlagos heti
250 kárbejelentés a kritikus időszakokban

95 745

34 114

a sokszorosára duzzadt. A kárrendezés
munkatársai azonban a fokozott terhelés

83 476

ellenére is kiváló munkát végeztek, a kihívásoknak ezúttal is sikerült megfelelnünk.

75 490

15 235

Ma már számos technológia segítheti a
károk gyors és pontos felmérését. Ilyen

NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSOK
PostaAutóŐr
PostaCasco
PostaFészekŐr
PostaUtasŐr
PostaTestŐr
MOBTestŐr
PostaPrémium

ÉLETBIZTOSÍTÁSOK

hasznos fejlesztés a 2013-ban beveze-

6258

tésre került villámlekérdezési rendszer,
mely 100 méteres pontossággal képes
meghatározni, hogy volt-e földet érő
villám egy adott helyen. Ezenkívül a ko-

2012

2013

2014

2012

2013

2014

rábbi években rendszerbe állított Kárnavigátor nevű adminisztrációs szoftver is
jelentős mértékben járul hozzá munkánk
sikeréhez, melynek Innovációs Díjjal ju-

NEM
ÉLETBIZTOSÍTÁSOK

talmazott továbbfejlesztése is megtörtént 2014-ben.

BIZALOMNÖVELŐ
MEGOLDÁSOK A
KÁRRENDEZÉSBEN

A tevékenységünket támogató informatikai platformok a kárrendezési ügymenet
felgyorsításával és hatékonnyá tételével
az ügyfél-elégedettség növelésében is je-

tudják magukat, fontos, hogy baj esetén

lentős szerepet játszanak. Nagy hangsúlyt

sikerrel abszolváltunk. A KGFB-piacon a

eszközzel, mely nyomon követi a vezetési

professzionális kárrendezési szolgáltatással

fektetünk arra, hogy munkatársaink kellő

sokéves csökkenést követően a díjbevé-

szokásokat, ezáltal az autó fogyasztása,

álljunk rendelkezésükre. Ügyfélkörünk bő-

felkészültséggel, türelemmel, empátiával

telek ismét növekedésnek indultak. Tár-

szervizköltsége is csökkenthető, a bizto-

vülésében és a Posta Biztosító iránti társa-

és problémaérzékenységgel álljanak ügy-

saságunk a 2014. év végén 5,1%-os piaci

sítási díjból pedig kedvezmény érhető el.

dalmi bizalom folyamatos növekedésében

feleink rendelkezésére.

részesedéssel zárt a KGFB-szegmensben.
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Ahhoz, hogy ügyfeleink valódi biztonságban

annak elismerését is látjuk, hogy kiemelten
Lakásbiztosítási termékeink megalkotása-

figyelünk a megalapozott kárigények gyors

Új, 2014-es casco termékünk a Vemoco

kor alapvető célunk volt, hogy egyszerűen

és hatékony megtérítésére.

FELELŐSSÉGGEL ÜGYFELEINK
SZOLGÁLATÁBAN

PostaCasco biztosítás, melynek különle-

megköthető, mégis a tőlünk megszokott

gessége, hogy a magyar piacon egyedül-

minőséggel bíró termékeket alkossunk.

A 2014-es év komoly erőpróbát jelentett

Ügyfeleink vállalatunk jelenét és jövőjét

álló módon valósítja meg a „pay as you

Közel 40 000 új lakásbiztosítást értékesí-

kárrendezési szakterületünk dolgozói szá-

jelentik. Ügyfélszolgálati munkatársaink

drive” megközelítést. A termék egy teljes

tettünk a díjbevétel 12 százalékos növeke-

mára. Májustól szinte egymást követték a

ezzel a felelősséggel végezve munkájukat

körű casco biztosítást ötvöz egy mobil

dése mellett.

különböző katasztrófaesemények, viharok,

éves szinten több százezer alkalommal
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AZ ÜGYFÉLSZOLGÁL AT ÁLTAL
MEGVÁL ASZOLT E-MAILEK SZÁMA 2014-BEN

51 103

KÁRBEJELENTÉSEK SZÁMA
2012

2013

253 090
VAGYONK ÁR-KIFIZETÉSEK
ÖSSZEGE 2014-BEN

3 918 000 000

Ft

28 214 összesen

209

12 570

20 627

PostaFészekŐr

253

11 470

18 468

2014

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁL AT ÁLTAL
FOGADOTT HÍVÁSOK SZÁMA 2014-BEN

12 488

15 473

PostaAutóŐr

30 147 összesen

204

33 401 összesen

Casco

nyújtanak segítséget és tájékoztatást ügy-

A gyors és pontos ügyfélkiszolgálás ér-

sok odafigyelést, jó vezetőket és motivált

feleink számára termékeinkkel és szerző-

dekében nagy hangsúlyt fektettünk a

csapatot igényel. Kevésbé izgalmasak,

déseikkel kapcsolatban. Vállalati kultúránk

dokumentumfeldolgozási folyamatok ak-

mint egy ügyfél- vagy értékesítésfókuszú

hagyományaival összhangban 2014-ben is

tualizálására és automatizálására is, ame-

egyszeri projekt, mégis fegyelmezetten

stratégiai jelentőségű szakterületként te-

lyet immár intelligens vonalkódrendszer

végre kell hajtani őket. Büszkék vagyunk

kintettünk ügyfélszolgálatunkra.

is támogat nyomtatványainkon. A Posta

arra, hogy az ügyfélszolgálat sok tapasztalt

Elektronikus Központjába kiszervezett

kollégát nevelt ki az évek során, akik ma

Tisztában vagyunk azzal, hogy a Posta Biz-

dokumentums zkennelési gyakorlatnak

már más üzleti területeket erősítenek. Ke-

tosító iránti bizalom egyik fontos forrását

köszönhetően iratállományunk online

vés olyan csoport van, ahol ne lenne, vagy

elérhetőségünk és ügyfélbarát ügykeze-

elérésének jelentős növekedésével pár-

ne járt volna a karrierje során valaki, aki az

lésünk jelenti, beleértve a hozzánk érkező

huzamosan az irattári dokumentumok

ügyfélszolgálaton kezdte a munkáját.

kérdések gyors, szakszerű és ügyfeleink szá-

mennyiségét még tovább csökkentettük

mára könnyen értelmezhető megválaszolá-

2014-ben.

sát. Ennek is köszönhető, hogy ügyfeleink
szívesen kérnek segítséget és tájékoztatást

Az ügyfélszolgálati területen az üzleti fo-

ügyfélszolgálatunktól, melynek felkészült

lyamatok állandó újragondolása, csiszo-

munkatársai több mint 250 000 telefonhí-

lása, oktatások lebonyolítása mellett a

vás fogadásával és 50 000-nél is több e-mail

munka 80%-át rutinszerű feladatok vég-

megválaszolásával tettek eleget feladataik-

rehajtása adja. Ezeknek a feladatoknak a

nak 2014-ben.

megszervezése, hatékony végrehajtása

pozitív ü gyfélélm én y
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Hitelesség,
előrelátás,
érték teremtés

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETINGTEVÉKENYSÉGÜNK 2014-BEN
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,,A MŰKÖDÉSÜNKET JELLEMZŐ MEGBÍZHATÓSÁGNAK
ÉS ELÉRHETŐSÉGNEK MEGHATÁROZÓ SZEREPE VAN
ABBAN, HOGY MEGKERÜLHETETLEN SZEREPLŐJÉVÉ
VÁLTUNK A BIZTOSÍTÁSI SZEKTORNAK.”
MESTER PÉTER
marketingvezető

a

BŐVÜLŐ ÜGYFÉLKÖR, NÖVEKVŐ BIZALOM

hitelesség

biztosítási ágazat a bizalom

A hitelesség alapját mindenekelőtt a tisz

ra és a kiszámíthatóságra

tességes és megbízható piaci magatartás

épül, amelyben kulcsszere

jelenti. Mindez számunkra önmagán túl

pe van egy társaság hiteles

mutató jelentőségű értéket képvisel. Ezek

ségének. Termékfejleszté

az értékek azon túl, hogy markánsan pozi

seink során kiemelt figyelmet fordítunk

cionálják Társaságunkat a biztosítási szek

hitelességünk megőrzésére és tovább

torban, semmi mással nem helyettesíthető

építésére. Tisztában vagyunk azzal,

hidat jelentenek termékportfóliónk kínála

hogy a hitelesség alapvető komponense

ta, szakembereink elhivatottsága, valamint

a folytonos önreflexió képessége, mert

a magyar társadalom biztonságos és kiszá

ez a legfőbb garanciája annak, hogy gyor

mítható jövőre vágyó tagjai között.

san tudjunk reagálni mind a piaci válto
zásokra, mind a meglévő és potenciális

Az eredményes marketingtevékenység

ügyfeleink igényeire. Büszkék vagyunk

titka a gondos és előrelátó tervezésben

arra, hogy a Posta Biztosító termékport

rejlik. Társaságunk hatékony működése és

fólióját évről évre folyamatosan bővülő

piaci térnyerése érdekében ezért fontos

ügyfélkör tünteti ki figyelmével és bizal

számunkra, hogy céltudatosan tervezzük

mával.

meg termékeink üzeneteit, melyeket az el
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KÉPKOCKA A POSTANYUGDÍJ
ARANYTARTALÉK REKLÁMFILMJÉBŐL

Magyarországon is mind fokozottabban
érezhetők, melyeket a hazai társadalom
szerkezetben végbemenő folyamatok is

érhető és releváns kommunikációs eszkö
zök segítségével aktívan, tisztán és közért

AZ ÚJ ÖNGONDOSKODÁSKULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN

hetően kell közvetítenünk a célcsoportok

66

tovább erősítettek az elmúlt években és
évtizedekben. Ezért is érthető, hogy a
2014-es évet nagy várakozás előzte meg

felé. Marketingstratégiánkat olyan elvekre

Korunk gazdasági és társadalmi változá

a biztosítási ágazatban. Az egész piac az

és értékekre alapozzuk, amelyek integrált

sainak következtében az öngondoskodás

életbiztosítási szektor nagy lehetősége

termékkommunikációnknak köszönhetően

fogalma Európa-szerte kulcsfontosságú

ként tekintett a jelentős adójóváírással

képesek egységes, vonzó arculatot biztosí

vá vált mind az egyes emberek, mind a

támogatott új nyugdíjbiztosítási termé

tani Társaságunk számára.

családok életében. Ennek hatásai ma már

kekre.

emberközpon túsá g

Folyamatos díjas
életbiztosítások

Gépjármű-biztosítás

7229

2217

P O S TA
H Ű S É G K Á R T YÁVA L
TÖRTÉNT KÖTÉSEK
SZÁMA:

25 861
Lakásbiztosítás

2234

összesen

Utasbiztosítás

12 613
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POSTAMOZAIK
MEGTAKARÍTÁS:
A SZEMÉLYES JÖVŐKÉP
FELELŐS PÉNZÜGYI
MEGTERVEZÉSÉHEZ

Mindennek nyomatékot adott az is, hogy
a nyugdíjrendszer átalakulása mind szé
lesebb rétegeket késztet előrelátó óva
tosságra és hosszú távú tudatosságra.
Az öngondoskodás kultúrája és az ezzel
kapcsolatos magatartásminták kialaku

Egyszeri díjas
életbiztosítások

896

lása és követése azonban össztársadalmi

2014. január 2-án mindennek tudatában

méknév és a termékelőnyök jelenítették

szinten ma még csak részben tekinthető

bővítettük portfóliónkat az új adókedvez

meg, különös hangsúllyal a jelentős mér

kialakultnak hazánkban. Ezért egy felelős

ménnyel igénybe vehető nyugdíjbiztosí

tékű adókedvezményre.

biztosító nem elégedhet meg azzal, hogy

tási termékünkkel, mellyel PostaNyugdíj

az öngondoskodást ösztönző szabályozá

Aranytartalék márkanéven, versenytár

PostaNyugdíj Aranytartalék biztosításunk

si környezet pozitív változására reagálva

sainkat megelőzve elsőként sikerült piacra

a tavalyi év során mindvégig kiemelkedő

a lehető legmegfelelőbb konstrukciójú

lépnünk. Új termékünk marketingkommu

helyen szerepelt kommunikációs és mar

nyugdíjbiztosítási termékkel lép a piacra.

nikációs fókuszát az a széles körben ismert

ketingtevékenységünkben. Hagyományos

A társadalmi igények valódi keresletté for

népi bölcsesség jelentette, hogy „akinek

marketingkommunikációs eszköztárunkra

málása a követésre méltó magatartásmin

nincs tartaléka, annak valójában semmije

építve több külső és belső kampányt indí

ták közvetítését célzó edukációt is szüksé

sincsen”. Az öngondoskodással kapcsola

tottunk a termék támogatására 2014-ben.

gessé teszi.

tos motivációs fókuszt pedig maga a ter

Mi több, e termék kapcsán három év után

ha ték on yság
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POSTASZEMÜNKFÉNYE
BIZTOSÍTÁSUNKBAN
A GYERMEKEK
JÖVŐJÉRŐL VALÓ
GONDOSKODÁS
ESZMÉJE KERÜLT A
KÖZÉPPONTBA

újabb reklámfilmmel gazdagodott kommu
nikációs portfóliónk, melyet ismételten a
Posta Biztosító reklámarca, az elismert mé
diaszereplő, Gundel Takács Gábor részvé
telével készítettünk el. A film rendezője és
operatőre a tavalyi év egyik hazai sikerfilm
jének (Swing) készítője, Fazekas Csaba és
Garas Dániel volt.
Nemcsak ügyfeleink, hanem postás mun

a Vemoco PostaCasco elnevezést kapta.

katársaink felé is nagy hangsúlyt fektet

2015-ben – alkuszi bázisunk részvételével

tünk új termékünk megfelelő kommuni

és támogatásával – terveink között sze

kációjára. Több hónapnyi előkészítésnek

repel e tökéletesen személyre szabható

és tervezésnek köszönhetően a Társaság

casco biztosítás sikeres pozicionálása a

eddigi történetének legnagyobb rendezvé

szektor termékei között. Erre a reményre

nyét szerveztük számukra, melyen a Posta

jogosít minket az is, hogy marketingcso

Nyugdíj Aranytartalék termék bemutatása

Mindezek eredményeként született meg

ményjátékokkal ösztönöztük. A tavalyi

portunk 250 alkuszt kiszolgáló alkusz

központi helyet kapott. Erőfeszítéseinknek

a PostaMozaik Megtakarítás termékünk,

évtől Társaságunk is csatlakozott a Ma

támogatói munkájának köszönhetően

köszönhetően új termékünk bizonyította,

ahol a különböző élethelyzetek sikeres

gyar Posta által életre hívott Posta Hű

2014-ben szinte minden termék tekinte

hogy fontos helye van portfóliónkban, de

megoldásához szükséges anyagi erőforrá

ségprogramhoz, melynek következtében

tében sikerült jelentősen előrelépnünk a

a benne lévő lehetőségek mind teljesebb

sok megteremtésének fontossága, illetve

a szerződéskötésért, illetve a rendszeres

2013-as év eredményeihez képest.

kiaknázása – a nyugdíjbiztosítások hosszú

a PostaSzemünkfénye biztosításunk, ahol

díjfizetésért is hűségpont illeti hűségkár

életciklusára is tekintettel – a későbbi évek

a gyermekek jövőjéről való gondoskodás

tyával rendelkező ügyfeleinket.

ben is folyamatos marketingkihívást jelent.

eszméje került a középpontba.
Marketingcsapatunk 2014-ben a gép

be belső kommunikációs csatornáink.

A MEGÚJULÁS FELELŐSSÉGÉVEL

Akárcsak az Aranytartalék-kampány

jármű-biztosítások területén is jövőbe

Rendszeresen megjelenő információs és

Társaságunk hatékony működésének
elősegítésében fontos szerepet töltenek

esetében, a Szemünkfénye és a Mozaik

mutató termékfejlesztésbe fogott. A

értékesítéstámogató kiadványaink válla

Meglévő termékportfóliónkat 2014-ben is

termékek esetében is maximálisan ki

piacon egyedülállóan innovatív termék

lati értékeinket is megjelenítik. Munka

felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a piaci vál

használtuk a hálózatunk által biztosított

tozások és vásárlói igények alakulásának

egyedülálló lehetőségeket: a postahe

megfelelően. Új nyugdíjbiztosítási termé

lyeken célcsoport-orientált eladáshelyi

künk piaci bevezetésével párhuzamosan

kül- és beltéri plakátokat, molinókat és

folyamatos díjas életbiztosítási termékpa

szórólapokat helyeztünk el, ügyfeleink

lettánkat is megújítottuk.

szerződéskötési hajlandóságát nyere

frissesség
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TravellerBook

Posta Biztosító

Napi Sorsjegy

39 619 db

59 985 db

199 259 db
A POSTA BIZTOSÍTÓ FACEBOOKOLDALAINAK ÖSSZESÍTETT
RAJONGÓSZÁMA
MEGKÖZELÍTI A

300 000

A POSTA BIZTOSÍTÓ FACEBOOKOLDALAINAK RAJONGÓSZÁMAI
2014. ÉV VÉGÉN

FŐT

társaink számára intranetes felületünkön

túráját erősíti mindennapjainkban, az

Magyarország minden polgára biztosan

biztosítjuk a Társaságunkat érintő hírek,

olimpiai mozgalom szellemisége pedig a

büszkén osztozik majd.

információk, értékesítési segédanyagok,

személyes és közös helytálláson alapuló

prezentációk és oktatási anyagok gyors

fair versenyszellem üzenetét közvetíti

A korábbi évek gyakorlatához hűen 2014-

elérhetőségét.

mindannyiunknak. Olyan értékek ezek,

ben is kiemelt figyelmet szenteltünk mind

amelyeknek messze önmagukon túlmu

azok megszólítására, akik különböző okok

tató jelentésük és jelentőségük van. Arról

ból nem, vagy csak korlátozottan veszik

BŐVÜLŐ ÉRTÉKKÖZÖSSÉGEK

szólnak, miképp érdemes élni az életün

igénybe a hagyományos postai szolgálta

Valódi biztonságot csak a közösség és az

ket, milyen elvek mentén érdemes rendez

tásokat. Érdekeltek vagyunk abban, hogy

értékteremtő munka nyújthat. A Posta

ni közös dolgainkat.

a termékportfóliójában és szolgáltatáskul

Biztosító eredményességének előmoz
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túrájában megújuló Magyar Posta ügyfél

dításán túl ezért vagyunk érdekeltek a

Fontos számunkra, hogy jelenünk élvonal

köre bővülni tudjon. Dinamikus eszköztár

társadalmi értékteremtésben és közös

beli magyar sportolói, mindazok, akiktől a

alkalmazásával igyekszünk felkelteni a

ségépítésben.

jövő világraszóló sikereit reméljük, bizton

nagyvárosban élők és fiatal korosztályok

ságban és nyugodt körülmények között

figyelmét korszerű termékeink és szolgál

Öröm és megtiszteltetés számunkra,

készülhessenek fel arra, hogy legendás elő

tatásaink iránt. Kiemelt törekvésünk, hogy

hogy a Magyar Olimpiai Bizottság arany

deik nyomdokaiba lépve olyan eredménye

leendő ügyfeleink számára az online lehe

fokozatú támogatói lehetünk. A sport

ket érhessenek el, amelyekért mindannyian

tőségek optimalizálásával tegyük minél ké

az egészséges élet és a teljesítmény kul

szívből szurkolunk, és amelyek örömében

nyelmesebbé az ügykezelést: kampányaink

AZ ONLINE VILÁG
FEJLŐDÉSÉVEL
ÖSSZHANGBAN
FONTOS TERÜLETKÉNT
TEKINTÜNK AZ
INTERNETES
KOMMUNIKÁCIÓRA

alatt ügyfeleink már az interneten foglal

további pillérre, egy szórakoztató és egy

hatnak időpontot biztosítási ügyintézésük

edukatív jellegű közösségi oldalra támasz

höz az általuk kiválasztott postahelyre.

kodik – eredményességét jól mutatja, hogy
300 ezres követőszámával a saját piaci

Az online világ fejlődésével összhangban

szegmensében a Posta Biztosító 2014-ben

a továbbiakban is fontos területként te

az előkelő 2. helyezést tudhatta magáénak

kintünk az internetes kommunikációra,

Európában.

különös tekintettel a közösségi média
csatornákra. Közösségi médiastratégiánk
– mely saját Facebook-oldalunk mellett két
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In n ova tív
fejlesztések,
in spira tív
m egoldások
INFORMATIKAI HÁTTERÜNK ÉS FEJLESZTÉSEINK
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TÁRSASÁGUNK INFORMATIKAI HÁTTERE NEM CSUPÁN
KISZOLGÁLJA ÉS TÁMOGATJA AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
IGÉNYEIT, HANEM INSPIRÁCIÓS FORRÁST IS JELENT
SZOLGÁLTATÁSKULTÚRÁNK FEJLESZTÉSÉBEN.
ERŐFORRÁSAINKRA ÉPÍTVE SZÁMOS INNOVATÍV
MEGOLDÁST ÉS ÚJ SZOLGÁLTATÁST SIKERÜLT
KIDOLGOZNUNK ÉS RENDSZERBE ÁLLÍTANUNK.”
„

ZÁNKAI ATTIL A
informatikai és általános ellátás vezető

e

LÉPÉST TARTVA A FEJLŐDÉSSEL

modern izáció
76

gy 21. századi biztosítótár-

tika szakembergárdáját az elvárásoknak

saság működése elképzel-

megfelelően lényegesen bővítettük. Emel-

hetetlen

professzionális

lett újraszerveztük, újraszervezzük az In-

informatikai háttér nélkül.

formatika működését, belső folyamatait is.

Ez a terület állandó dinami-

kus változásban van, ezért a Posta Bizto-

Szakterületünk fontos feladata az adat-

sító IT-teamjében dolgozó szakemberek

szolgáltatás is. A rendszerekből nyert

számára elsődleges feladat, hogy lépést

naprakész és pontos információk mind a

tartva a fejlődéssel, a lehető legbiztonsá-

vállalati, mind a felügyeleti, könyvvizsgálói

gosabb rendszerkörnyezetet alakítsák ki

területek kimutatásaihoz elengedhetetlen

Társaságunk működésének támogatására.

segítséget nyújtanak. A megbízhatóságon

Vállalatunk dinamikus mennyiségi növeke-

túl munkakultúránk elengedhetetlen része

désének fenntarthatósága érdekében az

a gyorsaság, rugalmasság is, ami nélkülöz-

informatika oldalán számos minőségi belső

hetetlen hozzájárulást jelent a biztosító za-

fejlesztést kellett elindítanunk. A konkrét,

vartalan működéséhez, és az itt dolgozók

továbbiakban felsorolt projektek mellett

optimális munkakörülményeinek biztosítá-

első helyen kiemelendő, hogy az Informa-

sához és ügyfeleink kényelméhez.

77

A PostaNyugdíj
Aranytartalék
termék
bevezetése

A POSTA BIZTOSÍTÓ
EREDMÉNYESSÉGÉBEN ÉS
HATÉKONYSÁGÁBAN STRATÉGIAI
JELENTŐSÉGŰ VÁLTOZÁST HOZOTT
AZ ONLINE POSTAHELYEK
SZÁMÁNAK JELENTŐS NÖVEKEDÉSE

Ügyfélhűség-program
bevezetése

Számos
üzleti
alapfolyamat
automatizáltságának
javítása

Törvényi
megfelelőséget
biztosító
projektek
(pl. Bit., FATCA)

Vékonyklienstechnológia
bevezetése
QR-kódos
csekkfizetés
bevezetése

AZ ONLINE RENDSZERBE BEVONT
AKTÍV POSTÁK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN

Az adatbiztonság és transzparens ügy-

formatikai biztonsági audit, nem beszélve

menet biztosítása mellett a modern

az üzemeltetéshez és rendszereink fel-

vállalatok hatékony üzletviteléhez elen-

ügyeletéhez kapcsolódó munkákról.

gedhetetlen az informatikai rendszerek
integrált és innovatív szemléletű működtetése. Ezért informatikai szakembereink

INNOVATÍV
FEJLESZTÉSEK

aktív szerepet vállalnak azoknak a lehe2168

2275

tőségeknek a feltárásában, amelyek épp

A 2014-es esztendő tevékeny és ese-

a korszerű IT-megoldások alkalmazásával

ménydús év volt az IT-szakterületen dol-

tehetik még eredményesebbé üzletviteli

gozó munkatársak életében. Az év során

és értékesítési folyamatainkat.

bevezetett technológiai újdonságok közé

A LEGFONTOSABB
2014-ES
INFORMATIKAI
PROJEKTEK
Intelligens
vonalkód
használata
a dokumentumainkon,
leveleinken
A KGFB
2014
kampány
támogatása

tartozik az intelligens vonalkód használa-

344

Számos olyan folyamatos feladatunk van,

ta dokumentumainkon és leveleinken, va-

amelyek a kívülállók számára kevésbé lát-

lamint a vékonykliens-technológia.

Ügyfelek
kártörténeti
adatainak
megjelenítése
az értékesítési
ponton

Automatikus
kockázatelbírálás
az életbiztosítási
termékek
esetén

Hitelesített
elektronikus
dokumentummásolat
készítése

ványosak, mégis hosszú távon a fenntart-

2012
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2013

2014

ható működés elengedhetetlen feltételei.

Előbbi a dokumentumok elektronikus

Ilyen például az infrastruktúra-megújítás,

iktatásában, valamint a professzionális

nyújt hathatós segítséget. A dokumen-

A vékonykliens-technológia bevezetését

hozni, azaz mindenhol egyformán gyors

adattisztítás, régi adatok archiválása, in-

ügykezelésben és folyamatszervezésben

tumonként egyedi vonalkód alkalmazása

alapos előkészítő munka és tesztidőszak

és jó számítógépekkel lehet dolgozni.

ugyanis lehetővé teszi, hogy egy szerző-

előzte meg. A projekt lényeges változást

Ez az integrált megoldás nemcsak jelen-

dés vagy más nyomtatvány elektronikus

hozott Társaságunk életében. Ezzel a

tősen csökkentette a korábbi szegmen-

másolata automatikusan a megfelelő

technológiával ugyanis egy központosí-

tált rendszerhez szükséges informatikai

feldolgozási pontra, az adatbázisokban

tott kiszolgálóhelyről egyszerre akár 80

támogatás erőforrásigényét, hanem az

pedig a megfelelő helyre kerüljön.

egységes munkaállomást is létre lehet

adat- és rendszer-karbantartási folyama-

ha tékon yság
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AZ ONLINE RENDSZER
AKTÍV FELHASZNÁLÓINAK SZÁMA

tok átláthatóságát is megnövelte. A vé-

elsőként képes dokumentumarchívumát

konykliens-technológia alkalmazásának

kizárólag elektronikus formában vezetni.

köszönhetően ugyanis minden adat a
2012

2013

3442 fő

7299 fő

központi kiszolgálóhelyre érkezik, így ele-

A biztonsági kontrollrendszerek szabályo-

gendő csupán egyetlen eszközt karban-

zásában bekövetkezett 2014-es szigorítá-

tartani ahhoz, hogy a rendszer minden

sok is nagy kihívást jelentettek. Komoly

végpontján egyszerre történjenek meg a

munkaterhet rótt informatikusainkra a

szükséges módosítások.

2014-ben és 2015-ben hatályba lépő jogszabályoknak való megfelelés biztosítása

IT-munkaszervezetünk felkészültsége nélkü-

LEGJELENTŐSEBB
ÚJDONSÁGAINK
KÖZÉ TARTOZIK AZ
INTELLIGENS VONALKÓD
ÉS A VÉKONYKLIENSTECHNOLÓGIA

(új Bit., Bit. 65/A §, FATCA-törvény).

lözhetetlen hozzájárulást jelentett az olyan
2014

8620 fő

innovatív megoldások zökkenőmentes bevezetésében is, mint pl. a QR-kódos csekk-

KÖZÉPPONTBAN
AZ MPB-ONLINE

befizetés rekordgyorsaságú megvalósítása.
AZ ONLINE RENDSZEREN KERESZTÜL
MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK SZÁMA

2012

2013

2014

99 674

177 973

229 386

Informatikusaink munkája jelentős szerepet

A Posta Biztosító eredményességében és

játszott a Magyar Postával közös ügyfélhű-

hatékonyságában stratégiai jelentőségű

ség-program sikeres elindításában, valamint

változást hozott az online postahelyek

a KGFB-kampány lebonyolításában is.

számának jelentős növekedése. Ennek
köszönhetően immár több mint 2000

2014-es informatikai eredményeink közé

postahelyen érhető el az MPB-online érté-

tartozik, hogy lehetővé tettük a KGFB-szer-

kesítéstámogató rendszer a munkatársak

ződések automatikus szüneteltetését. Az

számára. Az aktív felhasználók száma meg-

életbiztosítási termékek esetében olyan

közelíti a 7000 üzletkötőt. A rendszeren

automatikus kockázatelbírálást vezettünk

keresztül 2014-ben közel 230 ezer szer-

be, melynek köszönhetően a szerződéskö-

ződést kötöttek, és a rendszerben kezelt

tést követően már nincs szükség további

teljes készpénzforgalom meghaladta a 80

információbekérő levelek, értesítések ki-

milliárd forintot.

küldésére. Részben a posta szolgáltatásaira
is támaszkodva, megszereztük a dokumen-

Az MPB-online értékesítési rendszer 2005-

gozások automatizálhatóvá váltak. Ennek

mű-nyilvántartásából már online lekér-

platformon érhető el e-learning rendsze-

tumok hiteles elektronikus másolatkészíté-

ös indulásakor a papíralapú szerződések

köszönhető, hogy mára több terméknek

dezhetőek a szükséges adatok, így azon-

rünk, a Biztos Tudás távoktatási alkalma-

sével kapcsolatos törvényi megfelelőséget

alternatívája volt, majd évről évre több ter-

megszűnhetett a papíralapú értékesítése.

nal pontos ajánlat, szerződés születhet.

zás is. A Posta Biztosító informatikai csa-

igazoló tanúsítványt, melynek köszönhe-

mék és fontos ügyfél-kiszolgálási folyamat

A rendszeren keresztül lekérhető infor-

pata továbbra is folyamatosan dolgozik az

Postahelyi szerződéskötéskor segítséget

mációk további fejlesztése, bővítése ál-

MPB-online rendszer fejlesztésén, hogy

nyújtanak az MPB-online rendszerben

landó prioritásaink közé tartozik.

az még inkább felhasználó- és ügyfélbarát

töretlen in n o váció
tően a Posta Biztosító a biztosítási piacon

80

lett rajta keresztül elérhető, így a feldol-

elérhető ügyfél-információk is. A KGFB-

támogatást nyújtson biztosítási termé-

szerződések esetén például 2014-es

Segédleteivel és intelligens súgórendsze-

fejlesztés, hogy a központi kártörténeti

rével termékek keresztértékesítését is tá-

nyilvántartó rendszerből és a BM gépjár-

mogatja az MPB-online rendszer. Ezen a

keink értékesítésében.
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Trezor
PÉNZÜGYI BIZTONSÁGUNK GARANCIÁI
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„A MI MUNKÁNK OLYAN, MINT AZ AUTÓ MOTORJA:
AMIKOR ELFORDÍTJUK A KULCSOT, RÖGTÖN BEINDUL AZ
AUTÓ, NEM IS LÁTJUK, MILYEN BONYOLULT, PRECÍZ MUNKÁT
VÉGEZ KÖZBEN A MOTOR – HA AZONBAN BÁRMILYEN APRÓ
RÉSZLET NEM STIMMEL, NEM TUDUNK HALADNI.”
PAP FERENC
gazdasági vezető

e

STABIL ALAPOK, OPTIMALIZÁLT MŰKÖDÉS
gy biztosítótársaság akkor

Felelősség és hatékonyság – ez vagyonke-

lehet tartósan sikeres, ha a

zelési csapatunk legfőbb működési elve.

kockázatokat feltérképezve

A gyakorlatban ez nem jelent mást, mint

és mérlegelve mindig a leg-

meglátni a kínálkozó lehetőségeket, és el-

optimálisabb megoldásokat

kerülni a ránk leselkedő piaci veszélyeket.

keresi. A mindenre kiterjedő figyelem el-

Felkészült befektetési szakembereink min-

képzelhetetlen volna vállalatunk megbíz-

dennek szellemében végezték munkájukat

hatóságának kulcsfontosságú háttérem-

2014-ben is.

berei, felkészült kontrolling-, aktuárius,

84

jogász és pénzügyi szakembereink nélkül.

Egy tartósan fennmaradó alacsony hozam-

Az ő tevékenységük a külvilág számára

környezetben a legnagyobb kihívást az át-

szinte láthatatlan, szerepük azonban 2014-

lagosnál nagyobb hozamot eredményező,

ben is nélkülözhetetlen volt biztosítótársa-

de biztonságos befektetések megtalálá-

ságunk életében. Az ő munkájuk biztosítja

sa jelenti. 2014-ben ezért indokolttá vált

tevékenységünk gazdasági hátterének

a befektetési alapok korábbiaktól eltérő

mindenkori stabilitását.

kezelése, szakmailag pedig szükségessé

85

vált a zárt befektetési alapok konszolidációjának megkezdése. Ez utóbbi olyan

PRECÍZ SZÁMVITEL,
MEGBÍZHATÓ IRÁNYTŰ

folyamatmenedzsmentet igénylő feladat,
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amely csak aprólékos munkával és nagy

Egy biztosítótársaság stabilitásának nél-

odafigyeléssel valósítható meg, különös

külözhetetlen pillére a precíz, a minden-

tekintettel arra, hogy a Szolvencia II. di-

kori előírásoknak és jogszabályoknak

rektívára történő átálláshoz hasonlóan ez

szigorúan megfelelő pénzügyi, számvi-

a folyamat is áthúzódik 2015-re.

teli munka. Büszkék vagyunk arra, hogy

MEGLÁTNI A
KÍNÁLKOZÓ
LEHETŐSÉGEKET
ÉS ELKERÜLNI A RÁNK
LESELKEDŐ PIACI
VESZÉLYEKET

mérlegelés

pénzügyi tevékenységünk teljes mér-

vállalat iránytűje is egyben. Az általunk

ságunk stabilitását és a tulajdonosi érde-

tékben megfelel a magyar számviteli és

szolgáltatott számviteli adatok alapján

kek érvényre jutását, akár a szokásosnál

adójogszabályok, valamint a nemzetközi

mérhető az egyes szakterületek telje-

nagyobb kárkitettség idején is. A szük-

IFRS (International Financial Reporting

sítménye és eredményessége, miként

séges szavatoló tőke az új Szolvencia

Standards) előírásainak is.

vállalatunk vezetői is az általunk szolgál-

II. szabályozásnak is olyan alappillére,

tatott jelentésekre és előrejelzésekre

amely összhangban van törekvéseinkkel

2014-ben két átfogó és pozitív ered-

alapozva hozzák meg a Posta Biztosító

és stratégiai érdekeinkkel.

ménnyel záruló NAV-vizsgálatra került

jelene és jövője szempontjából releváns

sor a Posta Biztosítónál, amelynek

stratégiai döntéseket.

szakmai értékét növeli az a körülmény
is, hogy a változó jogszabályi környezet
következtében szükségessé vált admi-

A piaci eredményesség nagymértékben
függ a termékek ár-érték arányának

AKTUÁRIUSAINK
HÁTTÉRMŰHELYÉBEN

nisztrációs és adatszolgáltatási felada-

belső egyensúlyától és az ezzel összhangban meghatározott versenyképes
ártól. Termékeink árazása az aktuáriusi

tok értelmezésére és végrehajtására,

Valódi biztonságot csak garantált pénz-

szakterületen dolgozó szakembereink

valamint a jogszabályi megfeleléshez

ügyi stabilitással rendelkező biztosítótár-

feladata. E munka összetettsége túlmu-

szükséges folyamatok kidolgozására és

saság nyújthat. Aktuáriusi csapatunk fő

tat a pusztán matematikai képletekbe

bevezetésére igen kevés idő állt rendel-

feladata az ehhez szükséges megfelelő

foglalható gondolkozáson. A felelős ak-

kezésre.

tartalékok biztosítása és működésünk

tuáriusi munka szépségét és nehézségét

mindenkori szavatolótőke-szükségle-

az jelenti, hogy az árazásban közgazda-

A stabil pénzügyi adminisztrációs hát-

tének meghatározása, ami garantálja

sági, szociológiai, jogi, üzleti és marke-

tér biztosítása mellett ez a csoport a

ügyfeleink biztonságát, biztosítótársa-

tingmegfontolásoknak is tükröződniük
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kell. Szakembereink komplex szaktudása
mindezen túlmenően az általuk készített
rendszeres és eseti háttérelemzésekben
is segíti biztosítótársaságunk piaci versenyképességének növelését.

KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK
JOGÁSZAINKNAK
Ők biztosítják vállalatunk jogszabályok-

VALÓDI BIZTONSÁGOT
CSAK GARANTÁLT
PÉNZÜGYI
STABILITÁSSAL
RENDELKEZŐ
BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG
NYÚJTHAT.

nak megfelelő működését, felkészültségük, elhivatottságuk a kárrendezés,
panaszkezelés, a külső kommunikáció
vagy éppen a vállalati képviselet által
megkívánt jogi feladatkörök ellátásában
is nélkülözhetetlen.
A mindennapi feladatok ellátása mellett
2014 legnagyobb kihívását az új Polgári
Törvénykönyv tevékenységünkre vonatkozó jogszabályváltozásai jelentették.

IRÁNYMUTATÓ
KONTROLLINGTEVÉKENYSÉG

Az új törvénykönyvre való átállás a ter-

88

kázatalapú megközelítésen nyugvó sza-

Biztosító Zrt.-t egyaránt érintő, átfogó

bályozási környezetre az egész szektor-

MNB-vizsgálat, melynek a jogszabályok-

nak fel kell készülnie. Ezek a változások

nak való megfelelésen túl az ügyfelek

mékek, a folyamatok szintjén is érintet-

A kontrollingterület munkatársai 2014-

egyaránt érintik a belső rendszereket, a

kiszolgálásának minősége állt a közép-

te működésünket, ezért jogászainknak a

ben is folyamatosan monitorozták a

kapacitásokat és a számítási módszere-

pontjában. A próbavásárlásokat is magá-

törvény megismerésén és értelmezésén

stratégiai döntésekben kitűzött célok

ket, különös tekintettel az egységes koc-

ban foglaló felmérés keretében 500 minő-

túl fel kellett deríteniük a változások ál-

megvalósíthatóságát. A pénzügyi-szám-

kázatazonosításra, a rendszeres kocká-

ségbiztosítási kérdésre adtunk választ, az

tal érintett területek pontos körét, meg

viteli és az aktuáriusi csapattal szoros

zatmenedzsment-jelentésekre, valamint

ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás kereté-

kellett határozniuk, hogy a változások

együttműködésben kontrollálták az üz-

az ezzel kapcsolatos folyamatok nyomon

ben pedig több mint 7 GB terjedelemben

pontosan milyen hatással vannak bizto-

leti tervezési folyamatokat, készítették

követésére és nyilvántartására.

mintegy 7500 fájlt bocsátottunk az MNB

sítótársaságunk működésére, és milyen

el az éves beszámolókat és jelentéseket,

teendők adódnak mindebből számunkra.

valamint az értékesítési teljesítmény ér-

pén zügyi s tabilitás

tékelését.

rendelkezésére. A szakmai vizsgálatban

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MINŐSÉGI
ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁS
ÉRDEKÉBEN

való együttműködésünk zavartalanságát
belső ellenőrzésünk munkatársainak koor
dinációja segítette.

Kiemelt feladataik közé tartozott az
európai uniós harmonizálási kötelezett-

2014 második félévének átfogó feladata

ségre, a Szolvencia II. szabályozásra való

volt a három évet felölelő, a Magyar Pos-

felkészülés. Erre a merőben újfajta, koc-

ta Életbiztosító Zrt.-t és a Magyar Posta
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Közösség, építés
HUMÁNERŐFORRÁS-STRATÉGIÁNK
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„A TUDATOS, SZENZITÍV ÉS EMPATIKUS
HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS RENGETEGET
TEHET HOZZÁ EGY VÁLLALAT SIKERÉHEZ.
A MUNKATÁRSAK KÖZÖTT KIALAKULÓ BELSŐ
ÖSSZHANG NEMCSAK A NAPI EGYÜTTMŰKÖDÉST
TESZI HATÉKONYABBÁ. EZT A HARMÓNIÁT – HA
ÁTTÉTELESEN IS, DE – ÜGYFELEINK IS MEGÉRZIK,
ÉS EZ VÉGSŐ SORON ÜZLETI
EREDMÉNYESSÉGÜNKBEN IS TÜKRÖZŐDIK.”
MEIXNER FERENC
vállalatfejlesztési és személyzeti vezető

a

BELSŐ HARMÓNIÁBAN

felelős közösség
92

z aktív generációk tagjai éle-

előre biztosítótársaságunk, ebben sem-

tük jelentős részét munka-

mit sem változtunk. Az évek során hiába

helyükön töltik, amely ezért

nőtt meg jelentősen szervezetünk lét-

tulajdonképpen a második

száma, a Posta Biztosítónál dolgozók

otthonuk. Ahhoz, hogy ez

ma is ugyanolyan összetartó, a vállalat

a „második otthon” csakugyan ottho-

sikere és egymás iránt egyaránt felelős-

nos lehessen, a családias értékeket is

séget érző közösséget alkotnak, mint

integrálni kell a munkahelyi kultúrába.

egykor.

Társaságunk indulásának első pillanata
óta egyetlen percre sem szűntünk meg

Humán szakterületünk legfontosabb

hinni abban, hogy egy vállalat sikerét az

feladatának ezeknek az értékeknek a

ott örömmel dolgozó, egymásra szövet-

megőrzését és megerősítését tekinti.

ségesként tekintő emberek szavatolják.

Legfontosabb célunk, hogy növekvő szer-

Az elmúlt 12 évben bár nagyot lépett

vezetünket továbbra is lelkes, kompetens,
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2014-BEN

33

MUNKATÁRSAT
VETTÜNK FEL,

program megvalósítása. Ez az európai

év során folyamatos e-learning oktatás-

uniós forrásból finanszírozott program

ban részesültek.

59 munkatársunk számára biztosította a
lehetőséget angol nyelvi, informatikai,

A munkatársaink számára 2008-ban el-

értékesítési és vezetői képességeik fej-

indított karriermenedzsment-rendszer

lesztésére.

2014-ben is sikeresen folytatódott, ezzel
is biztosítva a vállalaton belüli tanulási és

A TÁMOP-program mellett többek kö-

előrelépési lehetőséget.

zött 23 ügyfélszolgálati call center munkatársunknak szerveztünk ügyfélköz-

EHHEZ KÖZEL
1960
ÖNÉLETRAJZOT
DOLGOZTUNK FEL.

FELSŐ VEZETŐINK SZAKÉRTELMÉRŐL,
A VÁLLALAT IRÁNYÍTÁSÁRÓL POZITÍVAN
NYILATKOZÓ DOLGOZÓK ARÁNYA 2014-BEN*

teljesítményorientált, kreatív és értékelvű
kollégák alkossák, akik számára alapvető
értéknek számít egymás tisztelete és

MINŐSÉGI TUDÁS,
NÖVEKVŐ
VERSENYKÉPESSÉG

megbecsülése.
HR-célkitűzéseink elérésében 2014-ben

64% 55% 74%

is vezető szerepet játszottak az általunk

si programjaink integrált célrendszerét

szervezett képzési programok, melyek

szakmai potenciálunk és belső kohéziónk

keretében minden korábbinál nagyobb

megerősítése jelenti. Vállalati humánpo-

hangsúlyt kapott munkatársaink kommu-

litikánk ezzel összhangban a teljesítmény

nikációs készségének fejlesztése.

megbecsülésére, munkatársaink tanulás-

Posta
Biztosító

ra való motiválására, továbbképzési prog-

2014-es továbbképzéseink sorából ki-

ramok szervezésre, illetve a különböző

emelkedik a „Kompetenciafejlesztés a

* Az Aon Hewitt Legjobb Munkahely felmérés
2014-es eredményei alapján

egyéni igények és problémák nyomon

Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-nél” című

követésére épül.

TÁMOP-2.1.3.C-12/2-2012-0027 képzési

Magyar
átlag
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Közösségépítő és kompetenciafejleszté-

Biztosítók

pontú kommunikációs tréninget, míg az

BŐVÜLŐ KÖZÖSSÉG,
STABIL ÉRTÉKEK

újonnan létrejött MentorVonal munkatársai motivációs és személyiségfejlesz-

Társaságunk 2014 végén összesen 176

tő tréningen vehettek részt 2014-ben.

főt foglalkoztatott. Az év folyamán új

Munkavállalói közösségünk minden tagja

munkatársakkal bővült az aktuáriusi, az

számára 4 e-learning képzést tartottunk,

informatikai, a marketing-, a kontrolling-,

míg ügyfélszolgálati és kárrendezési te-

a vagyonkezelési, az értékesítési, a ter-

rületen dolgozó munkatársaink a teljes

mékmenedzsment-, az ügyfélszolgálati

FONTOS CÉLUNK,
HOGY NÖVEKVŐ
SZERVEZETÜNKET
LELKES, KOMPETENS,
TELJESÍTMÉNYORIENTÁLT, KREATÍV
ÉS ÉRTÉKELVŰ
KOLLÉGÁK ALKOSSÁK.
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10 ÉVE A CÉGNÉL LEVŐ MUNKATÁRSAK
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA:
2013-BAN:

8 fő

2014-BEN:

21 fő

96

A 2012-BEN MÉRT
57%-OS DOLGOZÓI
ELKÖTELEZETTSÉGI
SZINT 2014-BEN
61%-RA
NÖVEKEDETT. EZZEL
A POSTA BIZTOSÍTÓ
AZ 59%-OS MAGYAR
ÁTLAG FÖLÖTT
TELJESÍTETT.*

és a kárrendezési terület is. A dolgozói

biztosító-iparág eredményeit, mind a

létszámnövekedés miatt jelentős iroda-

magyar munkavállalók általános mun-

bővítés is szükségessé vált 2014-ben, így

kahelyi elégedettségi indexeit. Hagyo-

immár 2 teljes szintet bérelünk irodaépü-

mányainkhoz híven 2014-ben is két alka-

letünkben.

lommal rendeztük meg INFO Napunkat,

* Az Aon Hewitt Legjobb Munkahely felmérés
2014-es eredményei alapján

ponton sikerült felülmúlnunk mind a

melynek során a munkatársak átfogó
Az elmúlt esztendő fontos eredményei

tájékoztatást kaptak a vállalati és vál-

közé tartozik az is, hogy 2014-ben is-

lalatcsoporton belüli aktualitásokról, a

mételten elkészítettük dolgozói elége-

piaci trendekről, közösen elért eredmé-

dettség- és elkötelezettségmérésünket,

nyeinkről és megvalósításra váró főbb

mely szinte minden ponton előrelépést

célkitűzéseinkről. A decemberi INFO Nap

számos hasznos és kreatív pályamű ér-

hetente két alkalommal gyümölccsel,

mutatott a Társaságunk korábbi, hason-

központi témája a Posta Biztosító érté-

kezett: termék- és folyamatinnovációs

illetve C-vitaminnal támogattuk munka-

ló tematikájú méréseihez képest. Több

keinek, illetve azok jelentőségének be-

ötletek egyaránt szerepeltek a díjazott

társaink egészségét. A munkatársi szinten

pályázatok között.

szerveződő közös sport-, illetve kulturális

összeta rtozás
mutatása volt. Innovációs versenyünkre

programokat folyamatosan szponzorálA HR-csapatunk által szervezett szakmai

juk. Önálló kezdeményezésből született

képzések és tájékoztató napok mellett a

futócsapatunk a tavalyi évben számos ko-

munkahelyi egészségkultúra fejlesztésére

moly futóversenyen indult el, illetve ért el

is gondot fordítottunk. A téli időszakban

számottevő eredményt.

A MUNKÁLTATÓI
HITELESSÉGRŐL
A DOLGOZÓK
92%-A POZITÍVAN
NYILATKOZIK.*
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SZAKMAI KÉPZÉSEKEN RÉSZT VEVŐ
MUNKATÁRSAINK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA

98

76

101

91

115

2011

2012

2013

2014

Munkatársaink biztonságát csoportos

Hagyományos tematikus családi napun-

élet- és balesetbiztosítással garantáljuk.

kon, melyet ez alkalommal a Vízművek

Hűségprogramunk keretében 10 nap fi-

sporttelepén tartottunk „Római vakáció”

zetett bónuszszabadságot biztosítunk

címmel, ismét rácsodálkozhattunk arra,

mindazon munkatársainknak, akik 10 éve

hogy az MPB-babák és gyermekek men�-

a Posta Biztosító csapatát erősítik.

nyit nőttek egy év alatt.
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Pén zügyi jelen tések
2014-ES MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSOK

A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI MÉRLEGE
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2014 (E Ft)

306 673

264 840

A

IMMATERIÁLIS JAVAK

B

BEFEKTETÉSEK

10 208 890

11 070 341

III.

Egyéb befektetések

10 208 890

11 070 341

2.

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

5 683 954

6 762 698

6.

Betétek hitelintézetnél

4 524 936

4 307 643

D

KÖVETELÉSEK

479 779

449 175

I.

Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

260 470

390 249

1.

Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

162 511

190 659

2.

Követelések a biztosítási közvetítőktől

14 144

24 911

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

14 144

24 911

3.

Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó
követelések

83 815

174 679

II.

Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

124 224

0

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

57 560

0

IV.

Egyéb követelések

95 085

58 926

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

6 658

0

E

EGYÉB ESZKÖZÖK

833 811

1 127 991

1.

Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

96 421

78 024

A társaság 2002. 04. 17-én lett alapítva, és 2002. 05. 09-én bejegyezve. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a

2.

Bankbetétek, pénztár

737 390

1 049 967

biztosítási tevékenységhez szükséges engedélyt 2002. 12. 10-én adta meg a társaság részére.

F

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

607 281

586 721

1.

Kamatok, bérleti díjak

175 995

104 425

2.

Halasztott szerzési költségek

197 019

225 896

3.

Egyéb aktív időbeli elhatárolások

234 267

256 400

12 436 434

13 499 068

A Ma gya r Pos ta Biztosító Zrt.
a lapada tai
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
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: Nem életbiztosítás

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
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2013 (E Ft)
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A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI MÉRLEGE
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
A.

SAJÁT TŐKE

I.

Jegyzett tőke

III.

Tőketartalék

IV.

Eredménytartalék (+)

VII. Mérleg szerinti eredmény (+)

2014 (E Ft)

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2013 (E Ft)

2014 (E Ft)

1 940 765

2 084 308

E.

CÉLTARTALÉKOK

10 192

10 781

754 625

754 625

2.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

10 192

10 781

2 579 905

2 579 905

G.

KÖTELEZETTSÉGEK

1 500 105

6 125 115

–1 487 012

–1 393 765

I.

Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből ebből:

1 193 995

1 219 276

93 247

143 543

a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

55 037

16 947

8 743 363

5 043 767

II.

Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

162 085

4 745 394

C.

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

1.

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

816 147

1 087 310

a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

162 085

4 500 097

a)

bruttó összeg

816 147

1 087 310

V.

Egyéb kötelezettségek

144 025

160 445

2.

Matematikai tartalékok

166 251

20 450

a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

10 233

20 824

d)

felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

166 251

20 450

N

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

242 009

235 097

da) bruttó összeg

711 380

970 523

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

242 009

235 097

db) viszontbiztosításra jutó tartalékrész (–)

545 129

950 073

12 436 434

13 499 068

3.

Függőkár tartalékok [a)+b)]

7 189 085

3 390 047

a)

tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

6 259 888

2 737 236

aa)

bruttó összeg

11 912 583

12 991 322

5 652 695

10 254 086

929 197

652 811

1 606 080

1 670 387

676 883

1 017 576

25 381

25 381

546 499

520 579

38 534

39 850

38 534

39 850

ab) viszontbiztosításra jutó tartalékrész (–)
b)

IBNR tartalék [ba)+bb)]

ba) bruttó összeg
bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (–)
5.

Káringadozási tartalék

6.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

b)

törlési tartalék [ba)+bb)]

ba) bruttó összeg

104

2013 (E Ft)

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

507 965

480 729

ca)

bruttó összeg

507 965

480 729

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
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A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013 (E Ft)

2013 (E Ft)

2014 (E Ft)

09. Nettó működési költségek

2 681 626

2 717 158

1 265 640

a)

tárgyévben felmerült szerzési költségek

1 309 281

1 330 236

7 703 091

8 447 135

b)

elhatárolt szerzési költségek változása (±)

33 191

28 877

2 324 144

6 910 332

c)

igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

1 743 996

1 746 135

161 425

271 163

d)

viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (–)

338 460

330 336

04. Károk ráfordításai

2 960 510

-1 041 371

10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

69 519

41 009

a)

kárkifizetések és kárrendezési költségek

2 525 247

2 757 667

A)

–509 283

–279 436

aa)

kárkifizetések

2 116 870

2 292 105

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+0304+05+06+07+08-09–10)

1.

bruttó összeg

3 776 503

3 917 732

C)

NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK

603 923

427 428

2.

viszontbiztosító részesedése (–)

1 659 633

1 625 627

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

605 517

484 854

ab) kárrendezési költségek

553 847

622 406

121 628

123 121

ac)

bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (–)

145 470

156 844

04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége,
befektetések egyéb bevételei

b)

függőkárok tartalékainak változása (±)

435 263

–3 799 038

8 651

14 917

ba) tételes függő kár tartalék változása (±)

418 717

–3 522 652

1.

bruttó összeg

286 916

1 078 739

2.

viszontbiztosító részesedése (–)

–131 801

4 601 391

48 733

97 997

16 546

–276 386

09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége,
befektetések egyéb ráfordításai
10. Egyéb bevételek

43 250

41 509

109 088

109 142

A)

NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

01.

Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

5 217 522

a)

bruttó díj

b)

viszontbiztosítónak átadott díj (–)

c)

meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

bb) IBNR tartalék változása (±)
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2014 (E Ft)

1.

bruttó összeg

–23 962

64 307

2.

viszontbiztosító részesedése (–)

-40 508

340 693

c)

Felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (±)

62 836

–145 801

ca)

bruttó összeg

161 123

259 143

cb)

viszontbiztosító részesedése (–)

98 287

404 944

08. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

–47 686

–25 919

b)

–10 068

1 317

ba) bruttó összeg

–10 068

1 317

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±)

–37 618

–27 236

ca)

bruttó összeg

–37 618

–27 236

törlési tartalék változása (±)

07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordításokat
ebből: értékelési különbözet

11. Egyéb ráfordítások
D)

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B+1+2+3+4+5-67-8-9+10–11)

94 640

147 992

E)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)

94 640

147 992

1 393

4 449

15. Adófizetési kötelezettség
F)

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E–15)

93 247

143 543

G)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+16–17)

93 247

143 543
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ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
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2013 (E Ft)

2014 (E Ft)

164 659

169 857

A

IMMATERIÁLIS JAVAK

B

BEFEKTETÉSEK

94 932 135

128 468 041

III.

Egyéb befektetések

94 932 135

128 468 041

1.

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozásban

24 835 236

35 311 273

2.

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

57 372 392

67 574 309

6.

Betétek hitelintézetnél

12 724 507

25 582 459
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A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI MÉRLEGE
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2013 (E Ft)

2014 (E Ft)

C.

31 002 595

28 734 779

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

2014 (E Ft)

3.

Függőkár tartalékok [a)+b)]

899 782

1 199 219

a)

tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

876 663

1 174 124

aa)

bruttó összeg

880 841

1 179 567

4 178

5 443

23 119

25 095

24 707

26 548

D

KÖVETELÉSEK

1 317 318

1 487 570

ab) viszontbiztosításra jutó tartalékrész (–)

I.

Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

1 299 958

1 481 694

b)

1.

Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

92 571

149 096

2.

Követelések a biztosítási közvetítőktől

1 207 387

1 332 598

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (–)

1 588

1 453

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

1 207 387

1 332 598

4.

Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]

156 583

55 077

IV.

Egyéb követelések

17 360

5 876

a)

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

156 583

55 077

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

0

5 861

aa)

bruttó összeg

156 583

55 077

E

EGYÉB ESZKÖZÖK

621 668

1 449 710

6.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

36 161

81 085

1.

Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

81 858

75 583

b)

törlési tartalék [ba)+bb)]

36 161

59 844

2.

Bankbetétek, pénztár

539 810

1 374 127

ba) bruttó összeg

36 161

59 844

F

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 394 509

2 589 702

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

0

21 241

1.

Kamatok, bérleti díjak

1 672 893

1 801 113

ca)

bruttó összeg

0

21 241

2.

Halasztott szerzési költségek

127 379

163 617

D.

31 002 594

28 734 778

3.

Egyéb aktív időbeli elhatárolások

594 237

624 972

130 432 884

162 899 659

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

1.

bruttó összeg

31 002 594

28 734 778

E.

CÉLTARTALÉKOK

10 153

13 391

10 153

13 391

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

IBNR tartalék [ba)+bb)]

ba) bruttó összeg

A.

SAJÁT TŐKE

4 781 328

5 467 545

2.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

I.

Jegyzett tőke

1 990 964

1 990 964

G.

KÖTELEZETTSÉGEK

2 585 641

2 106 784

III.

Tőketartalék

2 052 432

2 052 432

I.

Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből ebből:

2 470 951

1 990 041

IV.

Eredménytartalék (+)

-45 287

737 932

a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

215 380

66 858

783 219

686 217

II.

Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

11 215

10 811

0

944 670

a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

11 215

10 811

91 717 656

125 153 870

V.

Egyéb kötelezettségek

103 475

105 932

13 819

4 943

VII. Mérleg szerinti eredmény (+)
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2013 (E Ft)

B.

Alárendelt kölcsöntőke

C.

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

1.

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

205 358

274 603

a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

a)

bruttó összeg

205 358

274 603

N

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

335 512

478 621

2.

Matematikai tartalékok

90 419 772

123 543 886

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

335 512

478 621

a

életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

90 419 772

123 543 886

130 432 884

162 899 659

aa)

bruttó összeg

90 419 772

123 543 886

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
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A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013 (E Ft)
B)

ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

2013 (E Ft)

2014 (E Ft)

06.

Matematikai tartalékok változása (±)

20 768 423

33 124 114

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

50 377 654

63 222 634

a)

Életbiztosítási díjtartalék változása (±)

20 768 423

33 124 114

a)

bruttó díj

50 485 752

63 322 316

aa)

bruttó összeg

20 768 423

33 124 114

b)

viszontbiztosítónak átadott díj (–)

30 951

30 437

07.

Díj-visszatérítési tartalékok változása (±)

74 401

-101 506

c)

meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

77 147

69 245

a)

eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (±)

74 401

-101 506

7 948 521

7 618 679

aa)

bruttó összeg

74 401

-101 506

3 490

16 710

09.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

–8 134

44 925

6 511 270

6 227 642

b)

törlési tartalék változása (±)

–8 134

23 684

bb) kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

6 511 270

6 227 642

ba)

bruttó összeg

–8 134

23 684

c)

befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége,
befektetések egyéb bevételei

1 557 337

1 508 532

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±)

0

21 241

ca)

bruttó összeg

0

21 241

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

–123 576

–134 205

10.

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

–1 729 724

–2 267 816

358 733

665 484

a)

bruttó összeg

–1 729 724

–2 267 816

1 375

2 952

11.

Nettó működési költségek

2 195 673

2 618 662

05. Károk ráfordításai

36 055 504

36 075 318

a)

tárgyévben felmerült szerzési költségek

1 120 020

1 335 987

a)

kárkifizetések és kárrendezési költségek

35 885 609

35 775 879

b)

elhatárolt szerzési költségek változása (±)

-6 282

36 238

aa)

kárkifizetések

35 879 516

35 767 825

c)

igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

1 083 297

1 332 891

1.

bruttó összeg

35 885 327

35 773 336

d)

viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (–)

13 926

13 978

2.

viszontbiztosító részesedése (–)

5 811

5 511

12.

Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

284 280

807 197

6 093

8 191

a)

86 645

103 869

0

137

befektetett működési és fenntartási ráfordításai, ideértve
a fizetett kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat

b)

befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt
értékvesztése (±)

-7 384

342 000

c)

befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége,
befektetések egyéb ráfordításai

205 019

361 328

02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből
a)

kapott osztalék és részesedés

b)

egyéb befektetési bevételek

d)

03. Befektetések nem realizált eredménye
04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel

ab) kárrendezési költségek
ac)
b)
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2014 (E Ft)

bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből
(–)
függő károk tartalékainak változása (±)

169 895

299 439

ba) tételes függő kár tartalék változása (±)

153 906

297 461

1.

bruttó összeg

156 041

298 726

2.

viszontbiztosító részesedése (–)

2 135

1 265

13.

Befektetések nem realizált vesztesége

415 803

583 177

bb) IBNR tartalék változása (±)

15 989

1 978

14.

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

71 172

73 835

1.

bruttó összeg

16 336

1 842

B)

558 885

551 843

2.

viszontbiztosító részesedése (–)

347

–136

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+0405±06±07±08±09±10-11±12-13-14)
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2013 (E Ft)

2014 (E Ft)

249 603

214 973

191 432

186 266

0

0

0

0

48 935

65 018

123 576

134 205

0

45 172

2 608

40 551

14 622

107 227

11. Egyéb ráfordítások

126 354

192 020

D)

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B+1+2+3+4+56-7-8-9+10–11)

808 488

766 816

E)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)

808 488

766 816

25 269

80 599

C)

NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK
ebből: értékelési különbözet

02. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól
03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége,
befektetések egyéb bevételei
05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel(B/2/d. sorral
egyezően)
07. Befektetések működési és fenntartási ráfordításai, ideértve a
fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordításokat
ebből: értékelési különbözet
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége,
befektetések egyéb ráfordításai
10. Egyéb bevételek

15. Adófizetési kötelezettség
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F)

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E–15)

783 219

686 217

G)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+16–17)

783 219

686 217
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