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VEZETŐI
KÖSZÖNTŐ
Úgy tartják, kétszer 14 esztendő tesz

ahhoz is, hogy a hazai biztosítási kultúra

találja a számára legmegfelelőbb biztosítási

terveinket. Egy dologban azonban biztosak

még magasabb szintűvé váljon. Ehhez nem

konstrukciót, és természetesen arra is, hogy

voltunk. Abban, hogy ha a Magyar Posta

lesz másra szükség, mint arra, ami eddig is

ki-ki a Posta Biztosító termékpalettájából

értékeire, erősségeire építve tisztességgel,

jellemezte tevékenységünket. Sok munkára,

alakítsa ki azt a személyes biztosítási, előta-

alázattal, odafigyeléssel és kreativitással

nyitottságra, felelősségvállalásra, etikus

karékossági vagy épp befektetési portfóliót,

látjuk el feladatainkat, akkor napról napra

üzletpolitikára és arra, hogy ügyfeleink

amely leginkább igazodik a távlati terveihez

közelebb kerülhetünk kitűzött céljainkhoz.

igényeit helyezzük a középpontba.

és élethelyzetéhez.

Ez a hozzáállás kezdetektől munkavállalói

Biztos vagyok abban, hogy mindazok,

Abban, hogy idáig elértünk, sokak mun-

közösségeink sajátja, miként ez tükröződik

akik bíznak bennünk, a jövőben még több

kája, tehetsége és teljesítménye tükröződik.

az értékesítési hálózatban dolgozó postás

szálon és még szorosabban fognak kötődni

Ezért köszönetem és elismerésem fejezem

kollégák teljesítményében is.

hozzánk. Etikus és biztonságos partnersé-

ki a postai értékesítő kollégáknak és vállala-

günk mellett ugyanis ma már korszerű és

tunk minden munkatársának, mindazoknak,

Ennek köszönhetően örömmel számolhatok be arról, hogy az alapításkor kitű-

átlátható, egyéni igényekre szabható bizto-

akik a maguk helyén és a maguk felelőssége

ki egy emberöltőt, mely alatt az emberi

lődés, a dinamikus piacbővítés, a folyamatos

zött célunkat elértük. Társaságunk eddigi

sítási termékeink széles skálájával tudunk

szerint alkotó módon és értéket teremtve

szervezet sejtjei négyszer is megújulnak.

tanulás és alkalmazkodás időszaka volt. Jó

történetében ezért méltán tekinthetjük a

ügyfeleink rendelkezésére állni.

járultak hozzá ahhoz, hogy jólesőn mond-

Érdekes hasonlóság, hogy az igazán sikeres

érzés kimondani, hogy vállalatunk példáját

megérkezés évének a 2016-os esztendőt. Ez

vállalatok életében, ha nem is feltétlenül 7

ma már a magyar biztosítási piac egyér-

természetesen korántsem azt jelenti, hogy

hozzánk, érvényes és jól bevált megoldáso-

elértük 14 évvel ezelőtt kitűzött céljainkat.

eszményét, melyet 14 évvel ezelőtt a zász-

évente, de jelen van egyfajta ehhez fogható

telmű sikertörténeteként tartják számon.

a továbbiakban nem szükséges, vagy épp

kat tudunk kínálni számára. Termékeink az

Mint ahogy köszönettel tartozom tulajdo-

lónkra tűztünk. Tudván tudva azt is, hogy a

megújulási ciklikusság. Mi több, a cégek

Ez azonban – minden büszkeség ellenére is

ne lenne hová fejlődnünk. Épp ellenkezőleg.

öngondoskodás, az előrelátás és az előta-

nosaink, a Magyar Posta Zrt. és a Talanx AG

családok számára különösen fontos mindaz,

identitásfejlődése is bizonyos értelemben a

– elsősorban a kitartó munka iránti alázatra

Termék- és szolgáltatásportfóliónk kiteljese-

karékoskodás kultúráját egyszerre erősítik,

vezetőinek, akik mindvégig támogató hátte-

amit 2016-ban a magyar olimpiai csapat

személyiségfejlődés szakaszaival állítható

emlékeztet mindannyiunkat. Különös tekin-

dése új utakat és új lehetőségeket nyit meg

miközben a mindennapi élethelyzetekre

ret biztosítottak tevékenységünkhöz.

arany fokozatú támogatóiként mondtunk:

párhuzamba.

tettel arra, hogy mi is többször megtapasz-

számunkra.

is bárki számára könnyen hozzáférhető,

Minden új mérföldkő új távlatot is

egyszerű és megbízható megoldásokat

megnyit az ember életében. Az elmúlt 14

Ehhez most minden külső és belső fel-

kínálunk.

esztendő tükrében minden lehetőségünk

tétel adott. Kivételes pillanathoz érkeztünk

2016-ban vállalatunk 14 éves lett, így
gondolatkísérletünk párhuzamait folytatva
önmagát kínálja egy újabb példa. Életünk
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hattuk, csakugyan valóra tudjuk-e váltani a

Történetünk első 14 éve a látványos fej-

taltuk a régi, ám örök érvényű igazságot:
nincs igazi siker buktatók nélkül.

Úgy vélem, mind az elmúlt 14 esztendő,
mind a 2016-os üzleti évünk eredményei

Bárki, bármilyen élethelyzetben fordul

Az elmúlt 14 év során kiteljesedett ter-

hassuk ki: hosszú út után megérkeztünk,

„a biztonság aranyat ér”.

adott, hogy egy újabb sikeres korszakot

tehát, amikor elért eredményeinkből bátran

mérföldkövei közül a 14. év különösen

csak távlati stratégiai cél volt számunkra,

közös reményeinknek. Annak, hogy a Posta

mékcsaládunk jó alapot biztosít ahhoz, hogy

nyissunk társaságunk történetében. Ennek

meríthetünk erőt, önbizalmat és inspirációt

fontos, hiszen ekkorra már az emberben

hogy idővel olyan biztosítótársasággá vál-

Biztosító hazánk egyik meghatározó biz-

a jövőben a családok biztosítójává is váljunk.

érdekében arra kell törekednünk, hogy

arra, hogy újabb távlatok felé fordítsuk

ott lapul szinte minden képesség, amely

junk, amely az élet minden területén képes

tosítótársaságaként nemcsak a biztosítási

Szolgáltatáskínálatunk ma már tökéletesen

ügyfeleink biztosítási igényeinek gondos

tekintetünket.

későbbi sorsát is meghatározza. Úgy fest, ez

megoldást kínálni ügyfeleinek. Az indulás

piac stabilitásához és növekedéséhez tud

alkalmas arra, hogy a fiataloktól a szülők és

kiszolgálása mellett a családok biztosítója-

Pandurics Anett

a Posta Biztosítóra is igaz.

pillanatában természetesen még nem tud-

hozzájárulni az elkövetkező években, hanem

nagyszülők nemzedékein át mindenki meg-

ként teljesítsük ki az elérhető gondoskodás

az Igazgatóság elnöke

Amikor 2003-ban piacra léptünk, még

feljogosítanak arra, hogy hangot adjak
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RÓLUNK

hetően mára az életbiztosítások terén az
ország második, összesítve pedig hatodik
legnagyobb biztosítótársaságává lettünk.
Célunk már a kezdetekkor világos és
egyértelmű volt: termékeink a magas
biztosítási nívót ötvözik a megfizethető
árral, s ezáltal a lehető legszélesebb körben

Történetünk tizennégy évre nyúlik

nyújtanak stabilitás- és biztonságérzetet az
élet minden fontos területén az utazástól az

vissza. 2002-ben egy lelkes, elismert szak-

otthon vagy az autó védelmén át a szemé-

emberekből álló csapat Európa egyik legna-

lyes jövőről való előrelátó gondoskodásig.

gyobb biztosítótársasága, a német Talanx

Működési engedélyünket 2002 decem-

AG tapasztalatára és szaktudására alapozva,

berében kaptuk meg. A magyar postákon

illetve a nagy tradíciókkal rendelkező, széles

2003. január 27-től kínáljuk a családok

körű bizalomnak örvendő Magyar Postával

életkörülményeire és aktuális problémáira

karöltve dolgozta ki azt az értékközpontú

érzékenyen reagáló biztosítási szolgáltatá-

biztosítói modellt, amely a Posta Biztosí-

sainkat. Az azóta eltelt 14 év alatt szerződé-

tót mára a magyar biztosítási piac egyik

seink száma elérte a 3,6 milliót.

kulcsszereplőjévé tette. Folyamatos, a piaci
átlagot meghaladó növekedésüknek köszön-

Biztosításaink ma már az ország 2300
postáján és online is elérhetőek. Ebben
nagy örömünkre immár több mint 11 000
olyan magasan képzett postás tud segít-

A POSTA BIZTOSÍTÓ AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSOK
TER ÉN AZ ORSZÁG MÁSODIK, ÖSSZESÍTVE PEDIG
HATODIK LEGNAGYOBB BIZTOSÍTÓJA.
SZOLGÁLTATÁSAI 2300 POSTÁN ÉS ONLINE
IS ELÉRHETŐEK.

séget nyújtani az érdeklődőknek, akik
jól ismerik a magyar családok mindennapjait, s nagy bizalomnak örvendenek a
helyi közösségben. Ennek az egyedülálló
hálózatnak köszönhetően vállalatunk ma
Magyarországon a legnagyobb biztosításértékesítői közösséget tudhatja maga
mögött.
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TÁRSASÁGUNK
ÉS VEZETŐINK
TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS
MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI:
Pandurics Anett, az Igazgatóság elnöke, első számű vezető
Kenesei János igazgatósági tag  Péli Árpád igazgatósági tag
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:
Sven Fokkema
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI:
Illés Zoltán elnökhelyettes  Norbert Kox elnökhelyettes
Kocsis István  Thurzó Csaba Ferenc  David Hullin  Günther Weiß

MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI:
Pandurics Anett, az Igazgatóság elnöke, első számű vezető
Kenesei János igazgatósági tag  Péli Árpád igazgatósági tag
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:
Sven Fokkema

Kenesei János

Pandurics Anett

Péli Árpád

igazgatósági tag

az Igazgatóság elnöke

igazgatósági tag

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 Életbiz-

Közgazdászként végzett a Buda
pesti Közgazdaságtudományi Egye
temen. 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 elnök-vezérigazgatója.
A MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége)
elnöke, a Bolyai Műhely Alapítvány
felügyelőbizottsági elnöke, a Hitelintézeti
Szemle szerkesztőbizottságának
tagja és a Biztosítás és Kockázat
szerkesztőbizottságának elnöke.

Matematikusként végzett az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen. 1993-tól
1998-ig az Allianz-Hungária Biztosító
Aktuáriusi Osztályának vezetője, 1998-tól
2001-ig az Európa-GAN Biztosító (később
Groupama Biztosító) életbiztosítási
igazgatója, vezető aktuáriusa és
igazgatósági tagja. 2002-től 2004-ig
gazdasági tanácsadó. 2004-től a Magyar
Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta
Életbiztosító Zrt. vezető aktuáriusa,
2007-től igazgatósági tagja. Öt
fiúgyermek édesapja.

tosító Zrt. igazgatósági tagja.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI:
Hofer Noémi elnökhelyettes  Norbert Kox elnökhelyettes
Tölcsér Veronika  Gombos László  Günther Weiß
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Vezető munkatársak
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Ákoshegyi Katalin

Bartha Viktória

Farkas Miklós

Dr. Hangyási István

Pap Ferenc

Szopkó György

Takács Péter

Tatai Ágnes

értékesítési vezető

vállalatfejlesztés
és általános ellátás vezető

vagyonkezelési teamvezető

vagyon kárrendezési vezető

gazdasági vezető

ügyfélszolgálat vezető

belső ellenőrzés vezetője

termékmenedzsment vezető
– életbiztosítás

Jutasi Yvette

Kecskés Viktória

Dr. Loós Kárin

Mester Péter

Wéber József

Zsiga Ágnes

vezető jogtanácsos és
megfelelőség-biztosítási vezető

aktuáriusteam-vezető

Zolnayné dr. Jokkel Edit

humán erőforrás vezető

marketingvezető

Zánkai Attila

kontrolling
és kockázatkezelési vezető

informatikai vezető

termékmenedzsment vezető
– vagyonbiztosítás

termékmenedzsment vezető
– személybiztosítás
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MÉRFÖLDKÖVEK
 EDDIGI LEGSIKERESEBB

TERMÉKBEVEZETÉSÜNK



EDDIGI LEGINTENZÍVEBB
KAMPÁNYAINK



WORD FINANCE DÍJ
HARMADSZOR:
A MAGYARORSZÁGI
ÉLETBIZTOSÍTÁSI
SZEKTOR LEGJOBB
BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGA

A korábbi években megtapasztalhattuk, milyen hatalmas ereje van annak,
ha az emberek odafigyelnek egymásra, s a
gondok megoldását igyekeznek kézzelfogható javaslatokkal, megszívlelendő baráti

időskori életnívó megtartásának mikéntje

vagy több hosszabb távú, jövőbe tekintő

tanáccsal is segíteni. Így, sok-sok emberrel

adott állandó közös beszédtémát találkozá-

terve vagy épp aggodalma, amelyre fárad-

beszélgetve vettük észre azt is, milyen sokan

sainkkor. De voltak olyanok is, akik azokat

hatatlanul keresi a legjobb megoldást.

vannak, akik már gyermekeik egészen kis

a valóra váltandó személyes és családi ál

korában gondolkodnak azon, vajon lesz-e

maikat osztották meg velünk, amelyekhez a

elmúlt években modern szemléletű, konkrét

majd anyagi lehetőségük arra, hogy ha fel-

kockázatos hitelfelvételnél megnyugtatóbb

életcélokra szabott új biztosításaink, például

nőnek, megadják nekik mindazt a támoga-

megoldást kerestek.

a gyermekek jövőjét segítő PostaSzemünk-

tást, amely felsőfokú tanulmányokhoz vagy

14

Láttuk azt is, hogy az emberek gondolko-

Így születtek meg és váltak sikeressé az

fénye, az időskori életnívó fenntartását

épp egy sikeres pályakezdéshez segítheti

dásmódját egyre inkább jellemzi a tudatos

szolgáló PostaNyugdíj Aranytartalék és a

őket. Másokkal a nyugdíjak értékállósága, az

jövőtervezés, s szinte mindenkinek van egy

jövőtervező PostaMozaik Megtakarítás.
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A WORLD FINANCE MAGAZIN
SZAKMAI ZSŰRIJE 2016-BAN
HARMADSZOR IS A MAGYAR
POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT.-NEK
ÍTÉLTE ODA A MAGYARORSZÁGI
ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZEKTOR LEGJOBB BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGÁNAK
JÁRÓ DÍJAT A DÍJBEVÉTEL, PIACI
RÉSZESEDÉS ÉS AZ ÜGYFELEK MINÉL JOBB KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN TETT FEJLŐDÉS ALAPJÁN.

kifejező kérdésre fájdalmasan sokszor
nemleges.
Mi azonban úgy gondoltuk, méltó élet
nem képzelhető el a búcsú méltósága nélkül, s idős emberekkel beszélgetve megbizonyosodtunk arról, hogy egy kegyeleti
célú biztosítás napjainkban sok idős ember
számára jelentene megnyugtató segítséget
abban, hogy utolsó éveiket ne nyomassza
az a fájó gondolat, hogy végső búcsújukkal majd erőn felüli anyagi terhet rónak
szeretteikre.
Ennek érdekében alkottuk meg talán
minden eddiginél személyesebb és érzékenyebb biztosításunkat, a PostaÖrökhagyót,

2016-ban ismét egy új, különlegesen érzékeny szolgáltatást vezettünk be.

is sokkal nagyobb rokonszenvvel fogadott

Korábban sokan próbálkoztak már ezzel,

szolgáltatása lett.

célt azonban csak kevesen értek.
Ez az a terület, ahol a legsúlyosabbak
a pillanatok, s a nehézségek is a legfájdalmasabbak. Ahol a könnyek, érzelmek

16

mely végül 2016 legkülönlegesebb, a vártnál

Egy szerény, őszinte biztosításnak szántuk, végül azonban az év legfontosabb és
legkeresettebb szolgáltatása lett.
Ebben a pozitív fogadtatásban, úgy gon-

és emlékek áradása mellett nem volna

doljuk, jóval több mutatkozik meg, mint egy

szabad anyagi nehézségekről egyetlen

hiánypótló biztosítás tanulsága. Hiszen ez a

szónak sem esnie, a mindennapokban mi

siker döntően annak köszönhető, hogy pos-

mégsem ezt tapasztaltuk. Láttuk, hogy

tás munkatársaink ügyfeleikhez, a zömében

sok helyütt, ha meghal valaki, a családhoz

vidéki, kisebb településeken élő emberek-

forduló ismerősök első kérdése a részvét-

hez igazán közel állnak: szinte családtagnak

nyilvánítás után az, hogy van-e elég pénz

számítanak. Bizonyos, hogy ezt az érzékeny

a temetésre. S azt is láttuk, hogy a válasz

témát, szolgáltatást és segítségnyújtást

erre az őszinte segítségnyújtási szándékot

nagyrészt miattuk fogadták ilyen nagy biza-
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ADOTT ÉVBEN LEGALÁBB EGY SZERZŐDÉST
ÉRTÉKESÍTETT POSTÁK SZÁMA
(2012–2016)

A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK ÖSSZESÍTETT PIACI
RÉSZESEDÉSE 2016-BAN

ÚJ SZERZŐDÉSEINK SZÁMÁNAK EMELKEDÉSE
(KUMULÁLT SZERZŐDÉSSZÁM)
(2011–2016)

(A Mabisz 2016. évi 1-3. negyedéves összesítése alapján)

Posta Biztosító

NN (ING)

2158

2250

2267

2297

1 996 767

2 359 295

2 660 594

3 031 490

3 331 853

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

tárháza is minden eddiginél szélesebb és

minden egyes postást, aki 2016-ban gondot

színesebb volt. A kampányokban nemcsak a

fordított arra, hogy beszélgessen biztosítá-

jól ismert klasszikus postahelyi plakátokat,

sainkról az emberekkel.

ismertetőket, direct maileket használtuk,
számos online eszközt is a microsite-tól az

erősségeink, őszinteségünk, személyes-

elektronikus levélen át a személyre szabott

ségünk, hitelességünk és az elmúlt másfél

digitális megjelenésekig.

lataink, tudásunk mutatkoztak meg.
Ezek az erősségek gyarapították tovább





Aegon



7,9%
6,4%

10,3%

K&H



5,2%

Union



4,1%
2,2%

10,4%

Signal



biztosításaink kampányai mind a négy
évszakban egymással párhuzamosan,

talabb termékeink sikerét is, melyeket talán

hasonló motivációs ajándékokkal és nye-

minden eddiginél több eszközzel és módon

reményekkel valósultak meg. Azok az új

igyekeztünk megismertetni.

ügyfelek, akik februártól április elejéig, majd
május 9-től július 10-ig, augusztus végé-

teg akció, ajándék, kedvezmény kísérte az

től október elejéig, végül pedig az év végi

év során. A reklámkommunikációs eszközök

ajándékozási időszakban minimum 10 éves

16,6%

13,8%

PostaSzemünkfénye, PostaNyugdíj
Aranytartalék és PostaMozaik Megtakarítás

2016-ban már jól ismert, klasszikus és fia-

Vezető termékeink mindegyikét renge-

8,5%

Groupama

de rádió- és televízióreklámokat, valamint

Örökhagyó sikerében voltaképp legfőbb

évtizedben közösen megszerzett tapaszta-


UNIQA

2016

lommal az érintettek. Ezért köszönet illet

Úgy véljük tehát, hogy a Posta
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3 615 603

2097





Generali



Egyéb

14,6%


Allianz
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A POSTA BIZTOSÍTÓ DÍJBEVÉTELE AZ ALAPÍTÁS ÓTA ELTELT 13 ÉVBEN

A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIACI
RÉSZESEDÉSE 2016-BAN

(MRD FT)

(A Mabisz 2016. évi 1-3. negyedéves összesítése alapján)





13,6%

5,3

28,6
23,5

10,9

16,6

3,0

6,2

0,1
4,4

7,9

10,4

12,9

14,7

2003

2004

2005

2006

2007

4,5

10%

59,3

7,7

8,4

9,5

50,5

50,6

49,8

2013

2014

2015

10,9

8,0

33,2
7,2

36,7
8,3

38,5

7,9

7,6

59,7

7,6

8,8
21,0

2008

26,0

28,4

2009

2010

30,9

2011

36,1

2012

2016


időtartamú szerződést kötöttek, s az első
három havi díjat határidőre megfizették, a

15,2%

havi díj mértékétől függően értékes tele-

9,7%
3,4%
4,1%
4,3%


MetLife (AVIVA)

70,6

44,0

Groupama

Erste

Egyszeri hatás

26,2

17,5%



58,2







12,8
8,4

Nem élet

Posta Biztosító

NN (ING)

Egyéb

71,8

Élet

kommunikációs ajándékokat, PostaMozaik



Generali

Megtakarítás szerződés esetén pedig
egyhavi díjat is ajándékba kaphattak. Részt
vehettek továbbá azokon a nyereménysorsolásokon, amelyeken különféle utazási

8,8%
5,8% 7,6%

lehetőséget sorsoltunk ki. E termékek esetén újdonság volt, hogy 2016-ban bizonyos
feltételek esetén már igen alacsony, akár



Aegon



6000 forintos havi díjjal is lehetővé tettük a
szerződéskötést, ami főként az alacsonyabb
jövedelmű családoknak jelentett fontos új

K&H



UNIQA



Allianz

lehetőséget.
Otthonbiztosítási termékünk reklámkommunikációja kicsit más szezonális
ritmusban, a tavasz és a nyár végén, illetve
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BIZTOSÍTÁSAINK SIKERES
ÉRTÉKESÍTÉSÉBEN 2016BAN AZ ORSZÁG 2300
POSTÁJÁN TÖBB MINT 11 000
MAGASAN KÉPZETT POSTÁS
MUNKATÁRS NYÚJTOTT
NÉLKÜLÖZHETETLEN
SEGÍTSÉGET.

az év utolsó hónapjában kezdődött. Az első
két kampány bő egy hónapos, a harmadik
kétszer ilyen hosszú volt. Az előbbiekhez
hasonló eszköztárat felvonultató kampányok fókuszában a tematikus nyeremények,
például robotporszívó, számzáras széf,
lakberendezési utalvány, rengeteg kedvezmény és Prémium csomag kötése esetén
egy ajándék kockázati életbiztosítás állt.
Utasbiztosításunk kampányai a fő téli és
nyári utazási szezonokhoz, illetve a 2016-os
riói olimpiához kapcsolódtak. Itt is tematikus nyereményekkel, például tengerparti

kesítéstámogató szellemi kinccsel, melynek

sítői versenyek és gálák vidám, tanulságos

Ehhez szeretnénk most 2016-os éves

szállással, okostelefonnal bátorítottuk a

értékei, úgy érezzük, ugyancsak ebben az

és inspiratív történéseit, melyek 2016-ban

jelentésünkkel egyfajta meghívót átnyúj-

kötési kedvet, a szerződők pedig rengeteg

évben értek be és teljesedtek ki igazán.

csakúgy, mint a korábbi években, életre

tani, melyben az emberek számára legfon-

szóló élményt jelentettek mindannyiunk-

tosabb területekre, problémákra koncent-

nak.

rálva gyűjtöttük össze az év legfontosabb

kedvezményt és másutt felhasználható
kedvezménykupont is kaphattak.
Új kegyeleti biztosításunk bevezetését,
csakúgy, mint klasszikus megtakarítási

Lehetne beszélni arról a közösségről
plakátok, ismertetők és plazmafilmek

kihívásról, a rengeteg változásról, amely az

is, amely a Posta Biztosító világában a

segítették.

ágazatban és a piacon körülvett bennün-

munka határain messze túl is összefűz sok

ket. Lehetne büszkélkedni innovációinkkal,

ezer embert, és hétről hétre új célokat,

honosan mozognak ebben a világban, s

Ezeken az intenzív, színes kampányo-

De mindezt jól tudják azok, akik ott-

vagy befektetési célú termékeink sike-

kon túl sok mindent lehetne mesélni még a

fejlett technológiánkkal, azzal az elmúlt

barátokat, élményeket hoz mindannyiunk

igazán jól csak azok ismerhetik meg, akik

res értékesítését, a postákon elhelyezett

2016-os esztendőről. Lehetne szólni a sok

másfél évtized alatt kikristályosodott érté-

számára. Hosszan sorolhatnánk az értéke-

belépnek ide.
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történéseit és a jövő terveit. 
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24
JANUÁR

KUP

FEBRUÁR
Megszólítólap,
plakát,
plazmafilm,

MÁRCIUS

online eszközök,
matrica,
rádió

ÁPRILIS
MÁJUS
Megszólítólap,
plakát,

JÚNIUS
JÚLIUS

online eszközök,
matrica, rádió

ON

AUGUSZTUS
Megszólítólap,
plakát, plazmafilm,

SZEPTEMBER
TV, EDM és más
online eszközök

OKTÓBER
Megszólítólap,
plakát,

NOVEMBER
plazmafilm, DM,
EDM, TV, rádió

12. 19. –2017. 02. 26.

PostaFészekŐr

11. 14. – 2017. 03. 05.

PostaUtasŐr

10. 17. – 12. 18.

PostaMozaik Megtakarítás

10. 17. – 12. 18.

PostaSzemünkfénye

10. 17. – 12. 18.

PostaNyugdíj Aranytartalék

08. 22. – 10. 02.

PostaFészekŐr

08. 22. – 10. 02.

PostaÖrökhagyó

08. 22. –10. 02.

PostaMozaik Megtakarítás

08. 22. – 10. 02.

havi díj
ajándékba

PostaSzemünkfénye

1

08. 22. – 10. 02.

PostaNyugdíj Aranytartalék

05. 30. – 09. 12.

PostaUtasŐr

05. 09. – 07. 10.

PostaMozaik Megtakarítás

05. 09. – 07. 10.

PostaNyugdíj Aranytartalék

05. 09. – 07. 10.

PostaSzemünkfénye

04. 10. – 05. 22.

PostaFészekŐr

02. 01. – 04. 10.

PostaMozaik Megtakarítás

02. 01. – 04. 10.

PostaNyugdíj Aranytartalék

02. 01. – 04. 10.

PostaSzemünkfénye

2015. 12. 14. – 2016. 02. 28.

PostaUtasŐr

VEZETŐ MÁRKÁINK FONTOSABB KAMPÁNYAI 2016-BAN

1
havi díj
ajándékba
1 évre
kock szóló
életbiz ázati
ajánd tosítás
ékba!

DECEMBER
KUP
ON

KUP
ON
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AZ OTTHON
NYUGALMÁÉRT
26
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saját tulajdonú ingatlanban szeretné leélni

MÉRFÖLDKÖVEK
 TÖBB MINT
Hazatérni valahová, ahol
várnak bennünket, minden ember legalap
vetőbb vágya. Ez az a különleges hely,
ahol időnként még a virágok sóhaját és a
párna szuszogását is meghalljuk. Otthon ott
vagyunk, ahol nemcsak aludni, de igazán
pihenni is tudunk.
A háza vagy lakása biztonsága ezért olyan
fontos minden ember számára. Fokozottan
igaz ez Magyarországra, ahol a legtöbb család

28

130 000 SZERZŐDÉS
ÁLLOMÁNYUNKBAN



SZEMÉLYRE SZABOTT
SZOLGÁLTATÁSOK

 2017-BEN: TELJES
MEGÚJULÁS

az életét, és ennek megóvását élete egyik
legfontosabb feladatának tekinti.
Hazánkban az ingatlanok kb. 70%-a
rendelkezik valamilyen biztosítással. Ez igen
nagy fokú tudatosságról vall, főként ha figye
lembe vesszük, hogy más európai orszá
gokban ennél általában kisebb hatókörű az
otthonbiztosítás kultúrája. Lengyelországban
például csak a lakáscélú ingatlanok fele,
Olaszországban negyede, Romániában pedig
csupán tíz százaléka rendelkezik biztosítás
sal. Ez a kimagasló otthonbiztosítási aktivitás
arról tanúskodik, hogy a magyarok erre az
általuk nagyon fontosnak tartott biztosításra
még a nehezebb gazdasági körülmények
között is hajlandóak áldozni.
Egy évtizeddel ezelőtt, amikor a
Posta Biztosító létrejött, mindennek
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POSTAFÉSZEKŐR SZERZŐDÉSEK
SZÁMÁNAK EMELKEDÉSE (2012–2016)

figyelembevételével az elsők között hoztuk
létre otthonbiztosítási szolgáltatásunkat, a
PostaFészekŐrt.
Az értékesítői hálózat és az ügyfelek is
hamar megkedvelték ezt a már nevében is
meghittséget, kedvességet és családiasságot
sugárzó szolgáltatást.
Az iránta megnyilvánuló kezdeti rokon

106 807

119 043

127 465

130 492

2012

2013

2014

2015

2016

Erre már csak azért is nagy szükség volt,
mert egyetlen más biztosítás sem annyira
érzékeny a világ technikai és életstílust érintő
változásaira, mint ez. Manapság olyan gyor
san szorítják ki egymást az újabb és újabb
műszaki vívmányok és a házakba, lakásokba
beépített technológiák, hogy könnyen előfor
dulhat, hogy egy 10 évvel ezelőtt biztosított
ingatlan jellemzői és biztosítási igényei mára
alapjaiban változtak meg. Nem beszélve arról,
hogy ennyi idő alatt a gyerekek kirepülhettek,
az aktív szülők pedig nyugdíjassá válhat
tak, hogy csak néhány lehetséges változást
említsünk.
Egy igényes otthonbiztosítási szolgálta

szenvet az idők során tovább táplálták

tásnak tehát ahhoz, hogy valóban megfelelő

mindazok a fejlesztések, amelyek az elmúlt

védelmet nyújthasson biztosítottai számára,

években az ügyfelek és postások visszajelzé

folyamatosan meg kell újulnia.

sei alapján történtek. Folyamatosan csiszol
tuk, alakítottuk a termék szolgáltatási körét is.
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VÁLLALATUNK MINDENT
MEGTESZ AZÉRT, HOGY
A KÁROKAT MIHAMARABB
MEGTÉRÍTSE, HOGY BIZTOSÍTOTTAINK ÉLETE MINÉL
HAMARABB VISSZATÉRHESSEN A MEGSZOKOTT, NYUGODT
KÖRÜLMÉNYEKHEZ. JÖVŐBELI FEJLESZTÉSEINK EGY
RÉSZÉNEK IS KIFEJEZETTEN A
GYORS KÁRRENDEZÉS A CÉLJA.

90 462

(db)

A PostaFészekőr arculata és ezzel együtt
szolgáltatási köre az elmúlt évtizedben

31

LEGTÖBB ÜGYFELÜNK AZ OPTIMUM MEGOLDÁST VÁLASZTOTTA
PostaFészekŐr szerződésekhez kapcsolódó csomagok megoszlása

14%
13%
67%

Start csomag



Épületbiztosítási
csomag

Ingóság csomag
Prémium csomag

háromszor született ujjá. Legutóbb a külön

viszontagságainak való kitettség a jövő

féle ügyféligényeknek megfelelő Start,

ben még inkább érezhető lesz: a vízhiány, a

Optimum és Prémium csomagokkal gazda

növekvő szárazság, a hő- és árhullámok csak

Ahogyan az orvoslásban a személyes, az

godott, ezáltal részint szélesebb, részint pedig

néhány azok közül a kritikus változások közül,

egyéni genetikai térkép alapján összeállított

testreszabottabb biztosítási kör választását

amelyekre már biztosan számítanak a kutatók.

gyógyszereké a jövő, a biztosítások terén csak

tette lehetővé.

A klímaváltozás hatásait a biztosítótársa

egy személyre szabott, az ügyfelekkel való

ságok már jó ideje érzik, hiszen a természeti

elmélyült bizalmi kapcsolaton és interaktív

szabott megújítással képzeljük el immár 4.

károk aránya és az okozott károk értéke is

együttműködésen alapuló biztosítás lehet

generációs otthonbiztosításunk bevezetését

évről évre nő. 2016 számunkra is a szó szoros

csak képes segítséget nyújtani az embe

2017-ben. Úgy gondoljuk, ma Magyaror

értelmében viharos év volt, hiszen minden

reknek abban, hogy minden körülmények

szágon minden eddiginél nagyobb szükség

eddiginél több kártérítési kéréssel fordultak

között megőrizhessék egyik legfőbb értékük,

van a minőségi otthonbiztosításra, hiszen a

hozzánk ilyen jellegű károk miatt. Ennek a

otthonuk nyugalmát. 

régiónk a kutatások tükrében a klímaváltozás

tendenciának komoly megfontoltságra kell

által az egyik leginkább sújtott területnek

ösztönöznie az ingatlantulajdonosokat és

tűnik már ma is, de a szélsőséges időjárás

biztosítótársaságokat egyaránt.

Ily módon, tehát a minél inkább személyre
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4%
2%

Optimum csomag






5-10 ÉV ALATT ÓRIÁSIT
VÁLTOZIK A VILÁG,
A HASZNÁLT TECHNOLÓGIÁK,
DE EGY EMBER ÉLETE IS.
EZEKET A VÁLTOZÁSOKAT EGY
JÓ BIZTOSÍTÁS KÉPES RUGALMASAN KÖVETNI. EZÉRT VÁLTOZTATTUK, FEJLESZTETTÜK
FOLYAMATOSAN AZ ELMÚLT
ÉVEKBEN POSTAFÉSZEKŐR
BIZTOSÍTÁSUNKAT IS.
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A MOBILITÁS
BIZTONSÁGÁÉRT
34
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A MAGYAR LAKOSSÁG KÜLFÖLDÖN TÖLTÖTT
VENDÉGÉJSZAKÁINAK SZÁMA (2013–2016)

47 743

50 885

54 584

MÉRFÖLDKÖVEK

45 143

(A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján)

2013

2014

2015

2016

 ÁLLOMÁNYUNKBAN
Úgy tartják, az embert két, egymással látszólag ellentétes késztetés
hajtja mindvégig élete során: az állandóságra és a változatosságra való igény,
azaz a biztonság és az ismeretlen meghódításának vágya. Az utóbbi tekintetben
a történelem során egyre szélesedtek a
lehetőségek. A saját gépjármű birtoklása
és az otthontól távol töltött pihenés lehetősége ma már a technikai vívmányok
széles körű demokratizálódásával sok
család számára elérhető célt, sőt, szinte
alapvető szükségletet jelent.
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KÖZEL 275 000
GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁST
KEZELÜNK

 TÖBB MINT

130 000 UTAZÁSBIZTOSÍTÁS
2016-BAN

 8942 ÚJ POSTAUTASŐR

SZERZŐDÉS AZ OLIMPIA
18 NAPJA ALATT

Az otthontól távolodva azonban a
biztonság garanciáira is fokozódik az igény.
Ezért tartottuk fontosnak mi is, hogy a
mobilitás területén, legyen szó közlekedésről vagy utazásról, minőségi szolgáltatásokkal segítsük ügyfeleinket.
A PostaUtasŐr szolgáltatásunk már
2003 óta teljes körű védelmet nyújt az
utazni vágyóknak. Ez a termék egyike első
hat biztosításunknak. Évről évre emelkedő ismertségének és megbecsülésének
köszöhetően 2016-ban már 130 ezernél
is többen választották külföldi utazásuk
alkalmával.
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A POSTAUTASŐR SZERZŐDÉSKÖTÉSEK
SZÁMÁNAK ALAKULÁSA (2013–2016)

120 852

128 852

131 650

A KÖZPONTI
STATISZTIKAI HIVATAL
2015-ÖS FELMÉR ÉSE
SZERINT LEGGYAKRABBAN
AUSZTRIÁBA ÉS NÉMET
ORSZÁGBA, VALAMINT
SZLOVÁKIÁBA, ROMÁNIÁBA,
A CSEH KÖZTÁRSASÁGBA,
HORVÁTORSZÁGBA ÉS
OLASZORSZÁGBA UTAZNAK
A MAGYAR TURISTÁK.

113 668

(db)

2013

2014

2015

2016

Tapasztalataink szerint az utasbiztosításra való fogékonyságot sokáig hátráltatta
Magyarországon a hagyományos „velem
úgysem történhet semmi baj”-szemlélet és
az Európai Egészségbiztosítási Kártyához
vagy épp a bankkártyákhoz kapcsolódó
utasbiztosítási szolgáltatások körének
téves megítélése. Ez a sok kellemetlenséget
okozó gyakorlat azonban az utóbbi években
szerencsére megfordulni látszik: a magyarok nemcsak többet utaznak manapság, de
e növekedésen túl emelkedik azok aránya
is, akik élnek az utasbiztosítás által jelentett
öngondoskodás lehetőségével is.
A PostaUtasŐr azon túl, hogy téríti
a sürgősségi orvosi és kórházi ellátás,
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AZ UTAZÁSI FŐSZEZONOKBAN HAGYOMÁNYOSAN
SZÁMOS AKCIÓ IS KÍSÉRI
UTASBIZTOSÍTÁSAINKAT.
ÜGYFELEINK 2016-BAN IS
KEDVEZMÉNYEKET KAPTAK,
ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKOKON
IS RÉSZT VEHETTEK
A NYÁRI, ADVENTI, SZIL
VESZTERI IDŐSZAKBAN, VA
LAMINT A SÍSZEZON IDEJÉN.

valamint a gyógyszerek költségeit, és gon-

sportolókat. Ily módon a magunk eszközei-

doskodik a hazaszállításáról, illetve a hozzá-

vel mi is hozzájárulhatunk a magyar sport-

tartozó kiutaztatásáról, téríti a poggyászkárt

sikerek gyarapodásához és kiváló sporto

és az elveszett úti okmányok pótlását, és 24

lóink teljesítményének elismeréséhez.

órás magyar nyelvű telefonos segélyszolgálattal is segíti a biztosítottakat.
E termékünk révén 2012 óta egy fontos
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2016-ban, az olimpia évében egy különleges kampánnyal is köszöntöttük a magyar
olimpikonokat és a sportszerető közönsé-

társadalmi értéket képviselő együttmű-

get. A verseny ideje alatt minden magyar

ködésnek is résztvevői vagyunk: a Magyar

érem után jelentős kedvezményt adtunk

Olimpiai Bizottság arany fokozatú támo-

új ügyfeleinknek: ha bronzérem született,

gatójaként immár négy éve teljeskörűen

10%-os, ha ezüst, 15%-os, ha pedig arany,

mi biztosítjuk a MOB rendezvényeire utazó

akkor 20%-os kedvezménnyel lehetett az
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A POSTA BIZTOSÍTÓ
2012 ÓTA A MAGYAR
OLIMPIAI CSAPAT
ARANY FOKOZATÚ
TÁMOG ATÓJA ÉS
EGYBEN BIZTOSÍTÓJA.

éremszerzést követő napon utasbiztosí-

segítettük. E nagy kihívást jelentő, felemelő

tást kötni a postákon és a Posta Biztosító

szakmai és emberi élményt nyújtó kam-

weboldalán. Az augusztus 5–22. közötti

pányban az ország összes postája együtt

akciós időszakban közel 9000 új szerződés

mozgott az olimpia ritmusával, és végül

született, és az olimpiai kedvezményekkel

ügyfeleinkkel közösen örülhettünk sporto-

több mint 17 millió forintot takaríthattak

lóink sikereinek.

meg ügyfeleink.
Az akciót rádióspotok mellett Google-
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Gépjármű-biztosítási portfóliónkat
az autóval közlekedők biztonsá-

és Facebook-kampánnyal, YouTube-

gáért fejlesztettük ki. Könnyen

videóval és postahelyi kommunikációval is

átlátható árstruktúrájú kötelező

„EGYEDÜL SENKI SEM
BOLDOGULHAT.
MÉG A LEGJOBBAKNAK IS
SZÜKSÉGÜK VAN TÁMASZRA,
SEGÍTŐ KEZEKR E,
BIZTOS HÁTTER ET NYÚJTÓ
TÁMOG ATÓKRA. MERT EZ
A BIZTONSÁG ARANYAT ÉR.”
Így szólt olimpiai filmünk
zárómondata. A filmet több mint
540 000 alkalommal látták
és osztották meg a nyáron.
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2016-ban már összességében közel
275 000 gépjárművet biztosítottunk. Ám a
konkrét számoknál is nagyobb sikert jelent
számunkra e téren az a tény, hogy felméréseink szerint az emberek egyre szélesebb
körében vannak tudatában annak, hogy
a postákon ma már minden mobilitással
kapcsolatos biztosítást megtalálnak, s nagy
örömünkre egyre nagyobb számban és
egyre nagyobb bizalommal élnek is ezekkel
a lehetőségekkel. 

MAGYARORSZÁGI
SZEMÉLYGÉPKOCSI-ÁLLOMÁNY
NÖVEKEDÉSE (2012–2015, DB)
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azért, hogy PostaAutóŐr biztosítást köthes-

riban hatalmas árverseny jellemezte ezt a

senek – az évek során a fejlesztéseknek és

szolgáltatási kört, de új szereplőként nagy

a kapcsolódó új biztosítások megjelenésé-

meglepetésre nekünk a tervezett 15 000

nek köszönhetően tovább mélyült.

szerződés helyett ennek négyszeresével,

A teljes körű mobilitás érdekében, ügy-

mintegy 60 000 új szerződéssel sikerült

feleink és a postás értékesítők véleményét

zárnunk az évet. A kezdeti bizalom – mely-

is figyelembe véve, 2004-ben PostaCasco

nek köszönhetően az emberek hosszú

szolgáltatással bővítettük kínálatunkat.

3 196 856

2003 októberében léptünk piacra. Akko-

3 107 695

sorokban várakoztak akkoriban a postákon

3 040 732

gépjármű-felelősségbiztosításunkkal

2 986 028

(A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján)

2012

2013

2014

2015
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AZ EGÉSZSÉG
ÉS ÉLET
VÉDELMÉÉRT
46
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legaktívabbak e téren kétségtelenül a némi
megtakarítással rendelkező, jövedelem és

MAGYARORSZÁGON
A HÁZTARTÁSOK KÖZEL
EGYHARMADA GYERMEKES
CSALÁD. SZÁMUKRA KIEMELKE
DŐEN FONTOS, HOGY MINDEN
ESHETŐSÉGRE FELKÉSZÜLVE
SZAVATOLHASSÁK SZERETTEIK,
GYERMEKEIK NYUGALMÁT,
ANYAGI BIZTONSÁGÁT, AKÁR EGY
TRAGÉDIA ESETÉN IS.

végzettség szempontjából is magasabb
státuszú középkorúak. Ezzel együtt is úgy
tapasztaljuk, hogy sok ma még fiatalabb és
szerényebb jövedelmű család is szívesen
venne igénybe ilyen szolgáltatást a jövőben.

MÉRFÖLDKÖVEK
14 ÉV TAPASZTALAT

Ha a biztosítás szót kimondjuk,
a legtöbb embernek először az életbiztosítások jutnak eszébe. Ezek a biztosítások
valóban a felelős öngondoskodás legmagasabb szintjét, a biztosításkultúra felsőfokát
jelentik. A legtöbb felelősen gondolkodó
ember érdeklődéssel fordul feléjük, noha a
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 SZEMÉLYRE SZABOTT
SZOLGÁLTATÁSOK

 FELELŐS ÖNGONDOSKODÁS
FELSŐFOKON

Ezért is törekszünk arra, hogy ügyfeleink
a köznapibb problémáikat orvosló népszerű
szolgáltatásaink mellett széles körben jól
ismerjék élet- és baleset-biztosításainkat
is. Azt szeretnénk, hogy amikor a gazdaság
élénkülésével saját anyagi helyzetükben
is pozitív változást tapasztalnak, és ilyen
jellegű szolgáltatást keresnek, az elsők között
jussanak eszükbe a Posta Biztosító által
kínált minőségi szolgáltatások.
Baleset- és életbiztosítást a kezdetektől
kínálunk ügyfeleink számára. A PostaÉletŐr
kockázati életbiztosításunkat egyrészt
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olyan családfenntartóknak, kisgyermekes
szülőknek, gyermeküket egyedül nevelőknek ajánljuk, akik egy váratlan tragédia
esetén a család további jólétét szeretnék
szavatolni. Másrészt olyan ügyfeleknek,
akik meglévő hitelük esetleges fedezésére
szánják a biztosítási összeget, felkészülve
arra az esetre is, ha ezt ők maguk már nem
tudják törleszteni.

AZ ÉLET KISZÁMÍTHATATLAN:
MINDEN NAP ÚJABB CSODÁKAT,
UGYANAKKOR ÚJABB KOCKÁ
ZATOKAT IS REJT MAGÁBAN.
POSTAÉLETŐR BIZTOSÍTÁSUNKAT
AZOKNAK A FELELŐS GONDOL
KODÁSÚ EMBEREKNEK AJÁNLJUK,
AKIKNEK SZERETTEIK VÉDELME
A LEGFONTOSABB.

KIKNEK AJÁNLJUK POSTAÉLETŐR BIZTOSÍTÁSUNKAT?
VAN OLYAN SZEMÉLY AZ ÉLETÉBEN, AKIÉRT FELELŐSSÉGET ÉREZ?
IGEN

NEM

SZERETNE EGYSZER SAJÁT CSALÁDOT?
IGEN

NEM

IGEN, ÉRDEMES
POSTAÉLETŐRT KÖTNIE

VAN TÖRLESZTÉS ALATT ÁLLÓ HITELE?

IGEN

NEM

VÁLASSZON TOVÁBBI
TERMÉKEINK KÖZÜL

Azt, hogy milyen nagy szükség volna
az ilyen típusú öngondoskodás széles körű
elterjedésére, jól mutatják a magyar lakosság átlagos pénzügyi helyzetére vonatkozó
felmérések, melyek szerint napjainkban
csupán a lakosság egynegyede rendelkezik
legalább egy hónapra elegendő megtakarítással*. Könnyű elképzelni, hogy egy váratlan
baleset a személyes tragédián túl milyen
pénzügyi katasztrófát eredményezhet egy
ilyen család életében.
Személyre szabható szolgáltatásunkat főként azért kedvelik ügyfeleink, mert
viszonylag alacsony díj mellett is magasabb
biztosítási összegekkel köthetik meg, mint

* Öngondoskodás Konferencia, 2013, Ipsos Zrt.
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A GAZDASÁGI MUTATÓK JAVULÁSÁVAL A JÖVŐBEN VÁRHATÓAN
TOVÁBB NŐ AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSOK IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS
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A MAGYAR GDP VOLUMENVÁLTOZÁSA AZ EU-ORSZÁGOKKAL
ÖSSZEHASONLÍTVA AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS NEGYEDÉVÉHEZ KÉPEST
(A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján)




2010

2011

2012

2013

2014

Magyarország
EU-28

2015

A MAGYAR REÁLKERESETEK ÉS FOGYASZTÁS NÖVEKEDÉSE
AZ ELŐZŐ ÉV AZONOS NEGYEDÉVÉHEZ KÉPEST
(A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján)

egyes megtakarítási életbiztosításokat.

közben, vagy épp munkába menet. Segít

Fontos előnye az is, hogy baleseti, illetve

felkészülni a váratlan helyzetekre, téríti a

betegségből következő halál esetén egy

baleseti eredetű csonttöréseket, a kórházi



Háztartások
fogyasztási
kiadásai

aránt segítséget nyújt. Nem terheli örökösö-

kezeléseket és műtéteket, valamint segít-

dési illeték, mivel nem része a hagyatéknak.

séget nyújt baleseti eredetű megváltozott



Reálkereset

Ráadásul – a még nagyobb védelem érdeké-

munkaképesség és rokkantság esetén.

ben – akár két személy is biztosítható általa

A biztosításhoz kapcsolódó Teledoktor szol-

a családban.

gáltatásunk segítségével pedig egészségügyi

PostaTestŐr baleset-biztosításunk szinte

2010

2011

2012

2013

2014

2015

információs szolgáltatással állunk rendelke-

minden otthoni vagy belföldi baleset esetén

zésére, telefonon, a nap bármely szakában.

segítséget nyújt a felmerülő költségek fede-

Ez a biztosítás főként azoknak a csa-

zésében – történjen a baj belföldi utazás,

ládoknak jelent pótolhatatlan segítséget,

kirándulás, sporttevékenység, házimunka

amelyek nem rendelkeznek tartalékokkal
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KIKNEK AJÁNLJUK POSTATESTŐR BIZTOSÍTÁSUNKAT?
GYAKRAN UTAZIK, KIRÁNDUL BELFÖLDÖN?
IGEN

NEM

RENDSZERESEN SPORTOL?

IGEN

NEM

VÉGEZ IDŐNKÉNT KERTI MUNKÁT?

IGEN

IGEN, ÉRDEMES
POSTATESTŐRT KÖTNIE

NEM

SZOKOTT BARKÁCSOLNI?
ilyen esetekre: számukra ugyanis a költségek

IGEN

NEM

POSTATESTŐR BIZTOSÍTÁSUNK
SEGÍT FELKÉSZÜLNI
A VÁRATLAN HELYZETEKRE
A CSALÁD MINDEN TAGJA
SZÁMÁRA, A LEGKISEBBEKTŐL
A LEGNAGYOBBAKIG. MINDEN
OTTHONI VAGY BELFÖLDI
BALESET ESETÉN SEGÍTSÉGET
NYÚJT A FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK
FEDEZÉSÉBEN.

hirtelen drasztikus emelkedése, a gyógyszerek, segédeszközök megvásárlása az időlegesen egy vagy több kereső jövedelmének

SZERET FŐZNI?
IGEN

NEM

KIVESZI A RÉSZÉT A TAKARÍTÁSBÓL?
IGEN

NEM

kiesésével párhuzamosan meggondolatlan
hitelfelvételhez és akár tartós egzisztenciális
krízishez is vezethet.
PostaÉletŐr és PostaTestŐr biztosítá
sainkat az elmúlt években igyekeztünk
minél inkább ügyfeleink igényeihez igazítani.
A leginkább érintetteket pedig különféle
ösztönző, figyelemfelhívó akciókkal rendszeresen megszólítottuk. Úgy véljük, a gazdaság élénkülésével, a családok jövedelmi
viszonyainak javulásával a jövőben egyre

VAN MUNKAHELYE, AHOVÁ NAPONTA ELJÁR OTTHONRÓL?

sikeresebbek lehetnek ezek az öngondoskodás szempontjából kiemelt jelentőségű
termékek. 

IGEN
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NEM

VÁLASSZON TOVÁBBI TERMÉKEINK KÖZÜL
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A SZEMÉLYES
JÖVŐ MEG
TERVEZÉSÉHEZ
56
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MÉRFÖLDKÖVEK

Sokan nem törődnek a pénzükkel
mindaddig, míg az el nem fogy, mások pedig

 KÖZEL 10 000 POSTANYUGDÍJ

ARANYTARTALÉK SZERZŐDÉS
A TERMÉK INDULÁSA ÓTA

 EDDIG TÖBB MINT 20 000
JÖVŐTERVEZŐ
POSTAMOZAIK-ÜGYFÉL



SZÉLES EGYSZERI DÍJAS
BEFEKTETÉSI ÉLETBIZTOSÍTÁSI
PORTFÓLIÓ

az idejükkel tesznek így – mondja Goethe,
a nagy német költő. S valóban, a sikeres,
boldog élet titka abban áll, hogy az ember
mindkettőre gondot fordít, s amije van, azt
gyarapítsa és gazdagítsa minden téren.
A posták szerte a világon az élet megan�nyi fontos területén nyújtanak ehhez segítséget. Az emberek pénzügyeiket is régóta
szívesen intézik a postákon. Ez a bizalom
fontos építőköve azoknak a sikereknek is,
amelyeket az elmúlt 14 évben a megtakarítási,
befektetési célú biztosításainkkal elértünk.
Ezt az elköteleződést az elmúlt években
számos jól jövedelmező, megbízható megtakarítási célú biztosítási termékkel igyekeztünk megerősíteni, és a biztosító indulása
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JÓL JÖVEDELMEZŐ, MEGBÍZHATÓ
MEGTAKARÍTÁSI CÉLÚ
BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEINKET
AZOKNAK AJÁNLJUK, AKIK
ÉRTÉKÁLLÓ BEFEKTETÉSI
LEHETŐSÉGEKET KERESNEK, DE
EGYÚTTAL HOZZÁTARTOZÓIK,
SZERETTEIK BIZTONSÁGÁRÓL IS
GONDOSKODNI SZERETNÉNEK.

és hozamvédelmet nyújtó PostaHozamFix
termékünk kapcsán büszkék vagyunk arra,
hogy a 2016-ban lejáró 10 milliárd forintnyi
állomány közel hatvan százalékát újra biztoóta klasszikus egyszeri díjas szolgáltatásaink

nem teszi lehetővé, hogy egyszerre milliós

mellé több modern folyamatos díjfizetésű

tételeket fektessenek be. Ráadásul a piacon

terméket is felsorakoztattunk.

oly gyakori, hosszú ügyintézési folyama-

vagy hozamvédett eszközalapját azoknak

tokkal szemben a postákon az MPB Online

ajánljuk, akik tőkéjük kockáztatása nélkül

számára ajánljuk, akik értékálló befektetési

rendszernek köszönhetően azonnal visszavá-

szeretnének befektetni, és tudják, hogy a

lehetőségeket keresnek, de egyúttal hozzá-

sárolhatók egyszeri díjas biztosításaink. Ezt a

lejáratig nem lesz szükségük a megtaka-

tartozóik, szeretteik biztonságáról is gondos-

fajta gyorsaságot a biztosítási piacon csak a

rításra. Egy-egy eszközalap lejárata után

kodni szeretnének. Termékeink igazodnak a

Posta Biztosító ügyfelei élvezhetik.

új eszközalap választható, így az előre

Egyszeri díjas életbiztosításainkat azok

60

sítónk termékeibe fektették ügyfeleink.
PostaHorizont biztosításunk tőke-

pénzpiac mozgásaihoz, ügyfeleink biztonsá-

2016-ban öt egyszeri díjas befektetési

gát például minimum egy, maximum tizenkét

biztosítást kínáltunk ügyfeleinknek. A Posta

colata nyújtja a termék mögötti befekte-

hónapra előre meghirdetett hozamokkal

HozamŐr és PostaHaszonŐr termékek mellett

tést. Ez az eszközalap a mögöttes eszközök

garantáljuk. Mindenki számára elérhető

nagyon népszerű volt a már 200 000 Ft-tól

(pl. részvény, kötvény, egyéb értékpapír)

életbiztosításaink befektetési előnyeit azok

megköthető PostaHaszonŐr 2.0 biztosítá-

pozitív teljesítményéből való részesedésre

is élvezhetik, akiknek az anyagi helyzetük

sunk. Hozamvédett eszközalapja által tőke-

is lehetőséget ad.

meghatározott tartamú eszközalapok lán-
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A POSTANYUGDÍJ ARANYTARTALÉK SZERZŐDÉSEK
SZÁMÁNAK EMELKEDÉSE (2014–2016)
(db)

Jól tudjuk azonban, hogy sokaknak még

kihívásait is szem előtt tartó folyamatos díjas
termékeinket.
Ezek a befektetési formák – folyamatos-

néhány százezer forintnyi induló tőke sem

ságuk révén – azok számára is előnyösek,

áll rendelkezésre a befektetéshez, noha a

akik hajlamosak a túlköltekezésre: számukra

vágy, hogy tartalékot képezzenek maguk és

a rendszeres megtakarítás a tapasztalatok

szeretteik számára, anyagi helyzettől függet-

szerint komoly segítséget nyújt a felelős,

lenül mindenkiben munkál. Ennek figyelem-

hosszú távú jövőtervezéshez.

friss, modern szemléletű, a mindennapi élet

életkor- vagy életmódbeli sajátosságoknak

9889

Vágyai mindenkinek vannak, még ha

7514

bevételével alkottuk meg az elmúlt években

3479

AZ ELMÚLT ÉVEK EGYIK
SIKERTERMÉKE, A POSTANYUGDÍJ
ARANYTARTALÉK NYUGDÍJ
BIZTOSÍTÁS AZOK SZÁMÁRA
NYÚJT VONZÓ ALTERNATÍVÁT,
AKIK A NYUGDÍJAS ÉVEIK
MEGFELELŐ ANYAGI
BIZTONSÁGÁRÓL, S EZZEL A
MEGSZOKOTT ÉLETNÍVÓJUKRÓL
SZERETNÉNEK GONDOSKODNI.

2014

2015

2016

köszönhetően különböznek is egymástól. Rugalmas díjfizetésű PostaMozaik
Megtakarítás termékünk a „sok kicsi sokra
megy”-elven alapuló általános célú megtakarítási életbiztosítás. Segítségével azok is

A POSTANYUGDÍJ ARANYTARTALÉK ÜGYFELEK
HOSSZÚ TÁVRA KÖTELEZŐDNEK EL

félretehetnek céljaik megvalósítására, akik
mindeközben a váratlan kiadásokra is szeret-

A futamidő megoszlása az ügyfelek körében 2016-ban

nének felkészülni. Ez a 10. év után kamat
adómentes életbiztosítás ideális közép- és






7%
34%

16%

<4év

hosszú távú megtakarítási forma azok
számára, akik a befektetett összeget a lejárat

4-10 év

után, személyes elképzeléseiknek megfele-

10-20 év

lően szabadon szeretnék felhasználni.

>20 év

Az elmúlt évek egyik sikerterméke, a
20 százalékos adójóváírással támogatott
PostaNyugdíj Aranytartalék ezzel szemben
már konkrét célra irányul: azok számára nyújt
vonzó alternatívát, akik a nyugdíjas éveik
megfelelő anyagi biztonságáról, s ezzel a meg-

43%

szokott életnívójukról szeretnének gondoskodni. A nyugdíjcélú öngondoskodás szerepének fontosságát napjainkban nem lehet
eléggé hangsúlyozni: a termék iránti aktív
kereslet is ezt mutatja. Azért, hogy a termék
ismertségét még tovább növeljük, 2016-ban
reklámkampány mellett számos akcióval
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POSTATAKARÉKOSKÖNYV DÍJBEVÉTELEK
EMELKEDÉSE (2015–2016)

434 152

467 997

(E Ft)

2015

2016

POSTAMOZAIK MEGTAKARÍTÁS
SZERZŐDÉSÁLLOMÁNY, 2012–2016

A PostaNyugdíj Aranytartalékhoz kötődő

bármikor fel is használhasson belőle anélkül,

üdvözlő hívásaink, melyek során minden szer-

hogy a szerződése megszűnne. A termék

ződő ügyfelünk véleményét meghallgattuk,

népszerűségét jól mutatja, hogy az előző

azt mutatták, hogy a korábbi lehetőségekhez

évekhez képest közel 8 százalékos díjbevé-

képest az emberek számára valóban fontos

tel-növekedést ért el.

többletértéket képvisel ez a termékünk.
Szintén folyamatos díjas, nagy népszerű-

21 580

gyarapíthassa megtakarítását, ugyanakkor

21 234

különlegesen előnyös biztosítási formára.

20 180

lehetővé teszi, hogy ügyfelünk bármikor

16 564

is igyekeztünk felhívni a figyelmet erre a

10 952

(db)

2012

2013

2014

2015

2016

A jövővel kapcsolatos tervezéshez azonban
a megtakarítási lehetőségek számbavételén

ségnek örvendő PostaTakarékosKönyv biz-

túl hozzátartozik a hitelek és kölcsönök tuda-

tosításunk azok számára optimális, akiknek

tos biztosítása is. Csökkenő kockázatú folya-

tetési lehetőségeivel, rugalmas konstruk

határozott szándéka valamilyen célból taka-

matos díjas PostaHitelŐr 2.0 biztosításunk

cióival és modern megoldásaival, úgy véljük,

rékoskodni, de nem tudják vállalni a hosszú

azok számára kínál megfelelő alternatívát,

anyagi helyzettől függetlenül ügyfeleink

távú elköteleződést, illetve a rendszeres díjfi-

akik egy esetleges tragédia esetén szeretnék

széles köre számára jelenthet optimális meg-

zetést. Ez a rugalmas, előre meghatározott

hozzátartozóikat mentesíteni a fennmaradó

oldást az álmaik valóra váltásához, a felelős

időszakokra garantált hozamot kínáló termék

hitel vagy kölcsöntartozás terhei alól.

pénzügyi jövőtervezéshez. 
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E széles panoráma a maga igényes befek-

65

A FELNÖVEKVŐ
NEMZEDÉKEK
SIKERÉÉRT
66

67

MÉRFÖLDKÖVEK
 A JÖVŐ GENERÁCIÓIT SEGÍTŐ

Magyarországon 10 tehetséges
gyermekből csak egy jut el odáig, hogy
képességeit kibontakoztatva sikeresen
befussa pályáját, 9 elvész a semmibe*. Ez

részlete a hatalmas mozaiknak, amelyből
egy boldog élet és egy sikeres pálya képe
rajzolódhat ki.
Mindebből sok minden nem pénzkér-

SZOLGÁLTATÁS

dés: a bátorítás, amikor a felnőttek nem a

 IMMÁR HAVI 6000

azt bátorítják, amiben jó a gyermek, min-

FORINTOS HAVIDÍJJAL IS
ELINDÍTHATÓ

 NÉGY ÉV ALATT TÖBB MINT
20 000 SZERZŐDÉS

hibákat és a gyengeségeket keresik, hanem
dennél többet jelenthet.
Mégis: a siker kapujába érve, valljuk be,
a felsőfokú, netán külföldi tanulmányok
megkezdéséhez a megfelelő anyagi háttér is
nélkülözhetetlen. Hiszen a fiatalok többségének manapság csak költségtérítéses hely
jut az egyetemeken. De az ún. OKJ-s szakmai

ellen tenni közös felelőssége a társadalom-

képzések többségéért is tandíjat kell fizetni.

nak és minden egyes családnak.

S még ha be is kerül egy diák tandíjmente-

A tehetség kibontakozása persze
sok tényezőtől függ. A jó adottságok, a
támogató iskolai és otthoni környezet

68

és a jószerencse mind csak egy-egy kis

sen a felsősokú intézményekbe, ha a hosszú
* Czeizel Endre: A tehetség genetikai alapjai. In: A tehetség felismerése és fejlesztése (Kézikönyv a tehetséggondozás gyakorlatához), szerkesztette Balogh László,
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, 2011.

évekig tartó nappali tanulmányok idejére
a lakhatás és megélhetés költségeit nem
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képes fedezni, hiábavaló volt minden addigi
igyekezete.
Ezeket a költségeket egyszeriben előteremteni egy átlagos magyar család számára,
lássuk be, erőn felüli feladat lenne.
Amikor 2013-ban a PostaSzemünkfénye
megtakarítással egybekötött életbiztosításunk modelljét megalkottuk, arra kerestünk
megoldást, hogyan segíthetnénk elő, hogy
a szerényebb jövedelmi viszonyok mellett
élők túlzott anyagi terhek vállalása nélkül
gondoskodhassanak gyermekeik sikeres
életkezdéséről, főként a továbbtanuláshoz
esélyt teremtő anyagi háttérről.
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A TOVÁBBTANULÁS,
CSALÁDALAPÍTÁS VAGY
ÉPP A SAJÁT VÁLLALKOZÁS
ELINDÍTÁSA MIND-MIND FONTOS
ÉLETFELADATAI LEHETNEK
A FIATAL FELNŐTTKORNAK.
EZEK A CÉLOK AZONBAN KOMOLY
ANYAGI HÁTTERET IGÉNYELNEK,
MELYNEK MEGTEREMTÉSÉHEZ
JELENTŐS SEGÍTSÉGET NYÚJTHAT
A POSTASZEMÜNKFÉNYE
MEGTAKARÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT
ÉLETBIZTOSÍTÁS.

Így született meg a mára oly népszerűvé vált szolgáltatásunk, a PostaSzemünkfénye megtakarítással egybekötött
életbiztosítás, amely azóta szép sikereket
aratott a gyermekes családok körében. Az
új szerződéskötések száma az elmúlt négy
évben folyamatosan nőtt, jelenleg közel
huszonháromezer család gondoskodik ily
módon gyermeke, gyermekei jövőjéről.
Az ügyfelek visszajelzései alapján
tavaly számos fontos ponton módosítottunk a terméken, s immár egészen
alacsony, akár havi hatezer forintos
havidíjjal is lehetővé tettük a szerződéskötést. Azoknak a szülőknek pedig, akik
a gondoskodásnak ezt a módját már a
gyermek születését követő első három
évben megkezdik, kiemelt kedvezményeket nyújtunk.
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MITŐL FÜGG, HOGY EGY TEHETSÉG KIBONTAKOZIK-E?
Az amerikai pszichológiai és pedagógiai kutatóprofesszor, dr. Jane Piirto szerint az, hogy a tehetséges gyermek
sikeres felnőtté válik-e majd, az öröklött képességek, személyiségjellemzők mellett nagyban függ attól is, hogy azon a
területen, ahol a gyermek átlag feletti teljesítményt nyújt, megkapja-e a lehető legmagasabb szintű, felsőfokú oktatást.
A professzor asszony szerint a tehetség kifejlődését mindemellett a környezet is befolyásolja. E tekintetben 3 nagyobb
és két kisebb „nap” fénye táplálja azt: a pozitív szemléletű, fejlesztő családi környezet, iskola és kultúra, de függ a
kibontakozás a nemtől és természetesen az esélytől, szerencsétől is. A professzor asszony megállapításait a szemléletes
piramismodellben foglalta össze.

CSALÁD
ISKOLA

NEM

KULTÚRA

Egy
terület,

ahol átlag feletti
a teljesítmény

ESÉLY

A tanulás, képzés
minőségétől

(sokkal inkább, mint az IQ-tól)

Bizonyos személyiségjellemzőktől

Pl. kreativitás, belátás, intuíció, nyitottság,
szenvedély, kitartás, kockázatvállalás, önfegyelem

A genetikai adottságoktól

Abban, hogy ebből mi mennyire érvényesül, döntő szerepe van
a családi, iskolai és baráti környezetnek
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Magát ezt a folyamatos díjas kombinált
biztosítást – melynek előnyös megtakarítási
és kockázati szolgáltatásai egyaránt vannak
– a jövőben igyekszünk majd minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel,
főként a kisgyermekes családokkal, szülőkkel és nagyszülőkkel.
A részletes, felelős tájékoztatás már
csak azért is fontos e téren, mert értékesítő kollégáink tapasztalatai szerint ugyan
sokak számára rokonszenves általános cél a
gyermekek javára történő takarékoskodás,
de a családok többsége egészen addig, amíg
saját gyermeke kapcsán közvetlenül nem
szembesül ezzel, nincs tisztában például

EZT A FONTOS, HIÁNYPÓTLÓ
SZOLGÁLTATÁSUNKAT AZ
ÜGYFELEK VISSZAJELZÉSEIT
ÉS A POSTÁS ÉRTÉKESÍTŐK
JAVASLATAIT IS FIGYELEMBE VÉVE
FEJLESZTETTÜK TOVÁBB AZ ELMÚLT
NÉGY ÉVBEN ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN
ELÉRHETŐVÉ VÁLJON A FELELŐSEN
GONDOLKODÓ SZÜLŐK ÉS
NAGYSZÜLŐK SZÁMÁRA.

6963

ösztönöz bennünket.

5315

tekintetében további termékfejlesztésekre

ÚJ POSTASZEMÜNKFÉNYE SZERZŐDÉSEK
SZÁMÁNAK EMELKEDÉSE
(2013–2016)

4020

sal egybekötött életbiztosítás sikere a jövő

3822

A PostaSzemünkfénye megtakarítás-

2013

2014

2015

2016

a felsőfokú tanulmányok valós (primér
és járulékos) költségeivel. Azzal, hogy egy
diploma megszerzése a tandíjjal, albérlettel,
megélhetéssel együtt sokmilliós, bizonyos
divatszakmák esetén akár több tízmillió

jelenthet az életkezdéshez, de egy ajtót a

forintos anyagi hátteret igényel. Amikor

felsőfokú végzettség vagy egy jó szakma

pedig tudatára ébrednek ezeknek a lesújtó

felé, s ezzel egyfajta aranykulcsot a boldog,

feltételeknek, akkor rendszerint már késő, s

sikeres élethez, még nagyobb számban

végül hiába tehetséges és alkalmas gyer-

élnek majd ezzel a lehetőséggel.

mekük egy magasabb kvalifikációt igénylő

Ami a felnövekvő nemzedékek sikerét

pályára, mégsem adhatnak neki ehhez

illeti, a jövőben számos olyan új szolgáltatás

elégséges támogatást.

bevezetését tervezzük, amely már közvetle-

Úgy véljük, ha a szülők időben ráéb-

nül őket szólítja meg és segíti az élet szinte

rednek arra, hogy a PostaSzemünkfénye

minden fontos területén az otthonterem-

megtakarítással egybekötött életbiztosítás

téstől az utazásig. 

által kínált kifizetés gyermekük számára
nemcsak egy általános könnyebbséget
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AZ IDŐSKOR
MÉLTÓSÁGÁÉRT
76
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nak korántsem az alkonyt, sokkal inkább

számára is. PostaNyugdíj Aranytartalék

az újrakezdés évtizedeit jelentik. A munka

biztosításunk például a maga 20%-os

világában eltöltött aktív éveiket követően

adókedvezményével minden korábbinál

az emberek, ha tehetik, szívesen utaznak,

jobb lehetőséget teremt arra, hogy idősebb

sportolnak és foglalkoznak mindazokkal a

korban se kelljen lemondani a korábban

kedvteléseikkel, amelyekre korábban nem

megszokott életnívóról.

volt idejük.
A Posta Biztosító számos termékével

Az életút vége felé azonban a legtöbb
ember az elmúlás gondolatával is számot

igyekszik az örömökben gazdag, nyugodt

vet. Nehéz időszak ez, főként mert sokan

időskort elősegíteni a magyar nyugdíjasok

már egyedül kénytelenek szembenézni azzal,

MÉRFÖLDKÖVEK
Az elmúlt száz évben több
mint kétszeresére nőtt a születéskor várható
élettartam. A civilizációs vívmányok, főként
az egészségügyi ellátás színvonal-emelkedésének köszönhetően manapság egyre többen élik meg az időskort. Magyarországon
a legutóbbi népszámlálás adatai szerint a
fővárosiak 18,8, az összes város lakosságának
17, a községek lakosságának pedig 16,5%-a
volt 65 éves vagy annál idősebb.
Az aktív éveket követő évtizedek ráadá-

 5 HÓNAP ALATT

9 ÉS FÉL EZER ÚJ ÜGYFÉL

 MINDEN MUNKANAP

KÖZEL 100 ÚJ SZERZŐDÉS

 ÉRTÉKESÍTŐKET

INSPIRÁLÓ SIKER

A 65 ÉVNÉL IDŐSEBB
MAGYAR NYUGDÍJASOK NÉHÁNY
JELLEMZŐJE:
Várható további élettartam
nőknél: 18,4 év
férfiaknál: 14,5 év
Turisztikai céllal utazók aránya: 25%
Forrás: People in EU: Who are we and how do we live? Eurostat 2015.

sul felelős jövőtervezéssel ma már sokak-
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A SZÜLETÉSKOR VÁRHATÓ ÉLETTARTAM VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON (1989–2015)
(A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján)
75
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1990

1992

1994

1996

1998

2000

milyen emlékeket, anyagi, erkölcsi és lelki
örökséget hagynak maguk után, s vajon a
végső búcsúval nem rónak-e túl nagy terhet
családjukra, környezetükre.
2016 augusztusában bevezetett új

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

A POSTA ÖRÖKHAGYÓ SIKERE MÁS
FOLYAMATOS DÍJAS ÉLETBIZTOSÍTÁSOK
BEVEZETÉSÉVEL ÖSSZEHASONLÍTVA
A bevezetést követő 30 napban megkötött
szerződéskötések száma (db)

kegyeleti biztosításunk ezt a terhet hivatott
enyhíteni. Új szolgáltatásunk megjelenését
hosszú hónapokon át tartó szakmai előkészítő munka, kutatás előzte meg.

nek és az emberek beléjük vetett bizalmának

Az első év tapasztalatai nyomán jövőre

egyaránt fontos szerepe volt.

igyekszünk tovább erősíteni majd ezt a

A munkatársak és az ügyfelek is hamar

szolgáltatást, s azokon a pontokon, ahol ez a

megkedvelték a terméket. A szerződésköté-

postás kollégák és az ügyfelek visszajelzései

sek száma magasan felülmúlta a tervezettet,

alapján szükséges, még tovább csiszoljuk

klasszikus, folyamatos díjas, kegyeleti célú

főként vidéken, ahol az emberek többsége

majd az erősségeit, és e siker nyomán a

életbiztosítás – végül minden idők legsike-

tabuk nélkül beszélget erről a témáról.

jövőben több olyan szolgáltatást is terve-

Abban, hogy PostaÖrökhagyó szolgáltatásunk – mely formáját tekintve egy

postások szakmai és emberi érzékenységé-

2034

ügyfeleink szívesen ajánlják ismerőseiknek

769

a hosszú évek alatt kikristályosodott képzési

355

Ma már azt tapasztaljuk, hogy meglévő

330

resebb termékbevezetése lett vállalatunknál,
módszertanunknak, az értékesítést végző
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 PostaÖrökhagyó
 PostaMozaik Megtakarítás
 PostaSzemünkfénye
 PostaNyugdíj Program

zünk bevezetni, amely kifejezetten e korosztály problémáira nyújt megoldást. 

is a szolgáltatást, ami az ügyfelek körének
spontán bővülésére is komoly alapot ad.
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PÉNZÜGYI
JELENTÉS
82
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A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. ADATAI
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 DE 30659 Hannover, HDI-Platz 1., Németország

66,9%

Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág 2–6.

33,1%

Fő tevékenységi kör: Nem életbiztosítás
A Társaság 2002. 04. 17-én lett alapítva, és 2002. 05. 09-én bejegyezve. A Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete a biztosítási tevékenységhez szükséges engedélyt
2002. 12. 10-én adta meg a Társaság részére.
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A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. 2016. ÉVI MÉRLEGE
A.

SAJÁT TŐKE

2 293 982

2 395 059

I.

Jegyzett tőke

754 625

754 625

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2015 (E Ft)

2016 (E Ft)

III.

Tőketartalék

2 579 905

2 579 905

A.

IMMATERIÁLIS JAVAK

248 521

285 963

IV.

Eredménytartalék (+)

-1 250 222

-1 040 548

B.

BEFEKTETÉSEK

11 996 614

13 472 313

VII.

Adózott eredmény (+)

209 674

101 077

III.

Egyéb befektetések

11 996 614

13 472 313

C.

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

6 701 406

8 146 388

2.

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

7 339 223

10 945 614

1.

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

1 578 530

1 778 452

6.

Betétek hitelintézetnél

4 657 391

2 526 699

a)

bruttó összeg

1 578 530

1 778 452

D.

KÖVETELÉSEK

770 967

724 420

2.

Matematikai tartalékok

29 483

39 641

I.

Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

473 015

482 850

d

felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

29 483

39 641

1.

Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

335 250

282 689

da)

bruttó összeg

1 277 993

1 708 606

2.

Követelések a biztosítási közvetítőktől

28 105

22 139

db)

viszontbiztosításra jutó tartalékrész (-)

1 248 510

1 668 965

28 105

22 139

3.

Függőkár tartalékok [a)+b)]

4 538 395

5 693 865

3 753 924

4 587 605

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

3.

Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

109 660

178 022

a)

tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

II.

Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

119 526

102 277

aa)

bruttó összeg

14 294 471

15 427 821

119 526

102 277

ab)

viszontbiztosításra jutó tartalékrész (-)

10 540 547

10 840 216

178 426

139 293

b)

IBNR tartalék [ba)+bb)]

784 471

1 106 260

79 376

67 538

ba)

bruttó összeg

1 840 168

2 392 649

1 321 565

1 106 161

bb)

viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

1 055 697

1 286 389

88 248

79 857

5.

Káringadozási tartalék

25 381

25 381

a)
IV.
a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól
Egyéb követelések
ebből: kapcsolt vállalkozástól

E.

EGYÉB ESZKÖZÖK

1.

Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

2.

Bankbetétek, pénztár

1 233 317

1 026 304

6.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

529 617

609 049

F.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

699 461

486 850

b)

törlési tartalék [ba)+bb)]

44 156

50 340

1.

Kamatok, bérleti díjak

95 355

102 804

ba)

bruttó összeg

44 156

50 340

2.

Halasztott szerzési költségek

294 867

270 449

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

485 461

558 709

3.

Egyéb aktív időbeli elhatárolások

309 239

113 597

ca)

bruttó összeg

485 461

558 709

15 037 128

16 075 707

E.

CÉLTARTALÉKOK

10 542

15 279

2

Céltartalék a jövőbeni költségekre

10 542

15 279

F.

Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

4 308 022

3 985 175

G.

KÖTELEZETTSÉGEK

1 350 991

1 165 146

I.

Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből

1 039 128

760 730

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

86

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
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a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

II.

Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

V.

Egyéb kötelezettségek

a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

17 250

28 413

1.

bruttó összeg

169 782

552 480

63 374

177 806

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

38 122

230 691

248 489

226 610

05.

Matematikai tartalékok változása (±)

9 033

10 158

11 350

8 752

c)

Felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (±)

9 033

10 158

N.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

372 185

368 660

ca)

bruttó összeg

307 470

430 613

2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

372 185

368 660

cb)

viszontbiztosító részesedése (-)

298 437

420 455

15 037 128

16 075 707

08.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

9 038

79 431

b)

törlési tartalék változása (±)

4 306

6 184

ba)

bruttó összeg

4 306

6 184

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±)

4 732

73 247

ca)

bruttó összeg

4 732

73 247

09.

Nettó működési költségek

2 521 720

2 851 881

a)

tárgyévben felmerült szerzési költségek

1 424 423

1 641 874

b)

elhatárolt szerzési költségek változása (±)

68 971

-24 418

1 699 893

1 739 671

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2015
A)

NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

01.

Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

6 304 773

7 273 299

c)

igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

a)

bruttó díj

9 534 319

10 860 363

d)

viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

533 625

554 082

b)

viszontbiztosítónak átadott díj (–)

2 738 326

3 387 143

10.

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

138 152

60 418

c)

meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

491 220

199 921

A)

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

-203 111

-109 946

02.

Biztosítottaknak visszajutattandó befektetési eredmény (C/6.sorral egyezően)

C)

NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK

424 281

216 984

04.

Károk ráfordításai

3 829 941

4 381 357

02.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

440 568

405 475

a)

kárkifizetések és kárrendezési költségek

2 681 593

3 225 886

04.

Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

184 890

53 640

aa)

kárkifizetések

2 252 453

2 763 914

07.

24 490

61 213

1.

bruttó összeg

4 327 370

5 009 004

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

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

2 074 917

2 245 090

09.

Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

97 882

110 530

608 063

653 627

10.

Egyéb bevételek

32 164

52 685

178 923

191 655

11.

Egyéb ráfordítások

110 969

123 073

D)

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

221 170

107 038

E)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)

221 170

107 038

15.

Adófizetési kötelezettség

11 496

5 961

F)

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-15)

209 674

101 077

ab)

kárrendezési költségek

ac)

bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

b)

függőkárok tartalékainak változása (±)

1 148 348

1 155 471

ba)

tételes függő kár tartalék változása (±)

1 016 688

833 682

1.

bruttó összeg

1 303 149

1 133 350

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

286 461

299 668

IBNR tartalék változása (±)

131 660

321 789

bb)

88

2016
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A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE

KPMG Hungária Kft.
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A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE
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KPMG Hungária Kft.
Váci út 31.
H-1134 Budapest
Hungary

Független könyvvizsgálói jelentés az összesített pénzügyi kimutatásokról

+36 (1) 887 71 00
+36 (1) 887 71 01
info@kpmg.hu
kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés az összesített pénzügyi kimutatásokról

A Magyar Posta Biztosító Zrt. részvényeseinek

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Vélemény

A 86-89. oldalon bemutatott összesített pénzügyi kimutatásokat, amelyek a 2016. december 31-i
fordulónapra készített összesített mérlegből, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó összesített
eredménykimutatásból állnak, a Magyar Posta Biztosító Zrt. (továbbiakban „a Társaság”) könyvvizsgált
2016. évi éves beszámolójából vezették le.

A 93-96. oldalon bemutatott összesített pénzügyi kimutatásokat, amelyek a 2016. december 31-i
fordulónapra készített összesített mérlegből, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó összesített
eredménykimutatásból állnak, a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (továbbiakban „a Társaság”) könyvvizsgált
2016. évi éves beszámolójából vezették le.

Véleményünk szerint a Magyar Posta Biztosító Zrt. mellékelt 2016. évi éves jelentésének 86-89. oldalán
bemutatott mérleg és eredménykimutatás minden lényeges szempontból összhangban van az alapjául
szolgáló könyvvizsgált 2016. évi éves beszámoló mérlegével és eredménykimutatásával.

Véleményünk szerint a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. mellékelt 2016. évi éves jelentésének 93-96. oldalán
bemutatott mérleg és eredménykimutatás minden lényeges szempontból összhangban van az alapjául
szolgáló könyvvizsgált 2016. évi éves beszámoló mérlegével és eredménykimutatásával.

Összesített pénzügyi kimutatások

Összesített pénzügyi kimutatások

Az összesített pénzügyi kimutatások nem tartalmazzák a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban „számviteli törvény”) által előírt valamennyi közzétételt. Emiatt az
összesített pénzügyi kimutatások és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elolvasása nem
helyettesíti a könyvvizsgált 2016. évi éves beszámoló és az arra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
elolvasását. Az összesített pénzügyi kimutatások és a könyvvizsgált 2016. évi éves beszámoló nem tükrözik
az ezen éves beszámolóra vonatkozó jelentésünk dátumát követően bekövetkezett események hatásait.

Az összesített pénzügyi kimutatások nem tartalmazzák a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban „számviteli törvény”) által előírt valamennyi közzétételt. Emiatt az
összesített pénzügyi kimutatások és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elolvasása nem
helyettesíti a könyvvizsgált 2016. évi éves beszámoló és az arra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
elolvasását. Az összesített pénzügyi kimutatások és a könyvvizsgált 2016. évi éves beszámoló nem tükrözik
az ezen éves beszámolóra vonatkozó jelentésünk dátumát követően bekövetkezett események hatásait.

A könyvvizsgált éves beszámoló és az arra vonatkozó jelentésünk

A könyvvizsgált éves beszámoló és az arra vonatkozó jelentésünk

2017. március 31-én kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli véleményt bocsátottunk ki a
könyvvizsgált 2016. évi éves beszámolóra vonatkozóan.

2017. március 31-én kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli véleményt bocsátottunk ki a
könyvvizsgált 2016. évi éves beszámolóra vonatkozóan.

A vezetés felelőssége az összesített pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelőssége az összesített pénzügyi kimutatásokért

A Magyar Posta Biztosító Zrt. vezetése felelős azért, hogy az éves jelentésben szereplő pénzügyi
kimutatások megegyezzenek a könyvvizsgált éves beszámolóban szereplő azonos elnevezésű pénzügyi
kimutatásokkal.

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. vezetése felelős azért, hogy az éves jelentésben szereplő pénzügyi
kimutatások megegyezzenek a könyvvizsgált éves beszámolóban szereplő azonos elnevezésű pénzügyi
kimutatásokkal.

A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk vélemény kibocsátása eljárásaink alapján, amelyeket a 810. témaszámú, „Összesített
pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások” című Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standarddal összhangban hajtottunk végre arra vonatkozóan, hogy az összesített pénzügyi
kimutatások minden lényeges szempontból összhangban vannak-e a könyvvizsgált 2016. évi éves
beszámolóval.

A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk vélemény kibocsátása eljárásaink alapján, amelyeket a 810. témaszámú, „Összesített
pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások” című Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standarddal összhangban hajtottunk végre arra vonatkozóan, hogy az összesített pénzügyi
kimutatások minden lényeges szempontból összhangban vannak-e a könyvvizsgált 2016. évi éves
beszámolóval.
Budapest, 2017. április 3.

Budapest, 2017. április 3.
KPMG Hungária Kft.
Nyilvántartási szám: 000202

Leposa Csilla
Partner, Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005299
KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Company registration: Budapest,
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, no: 01-09-063183
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A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. 2016. ÉVI MÉRLEGE
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. ADATAI
A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE:
Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1022 Budapest, Bég utca 3–5.
Működésének kezdete: 2002. 05. 10.

A.

IMMATERIÁLIS JAVAK

B.

2016 (E Ft)

172 908

208 254

BEFEKTETÉSEK

136 554 351

154 356 432

III.

Egyéb befektetések

136 554 351

154 356 432

1.

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

35 887 276

34 545 446

2.

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

90 818 289

113 960 552

6.

Betétek hitelintézetnél

9 848 786

5 850 434

C.

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

25 485 250

21 392 331

D.

KÖVETELÉSEK

1 166 620

950 557

I.

Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

1 074 321

947 017

1.

Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

163 601

215 592

2.

Követelések a biztosítási közvetítőktől

910 720

731 425

910 720

731 425

92 299

3 540

2 399 670

1 808 841

89 561

88 978
1 719 863

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044750

a)

Statisztikai számjel: 12833625-6511-114-01

IV.

Egyéb követelések

E.

EGYÉB ESZKÖZÖK

1.

Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

TULAJDONOSOK ÉS TULAJDONI HÁNYADUK:

2015 (E Ft)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

Talanx International AG DE 30659 Hannover, HDI-Platz 1., Németország

66,9%

2.

Bankbetétek, pénztár

2 310 109

Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág 2–6.

33,1%

F.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 777 966

3 014 169

1.

Kamatok, bérleti díjak

1 864 789

2 019 869

2.

Halasztott szerzési költségek

171 905

328 265

3.

Egyéb aktív időbeli elhatárolások

741 272

666 035

168 556 765

181 730 584

Fő tevékenységi kör: Életbiztosítás
A Társaság 2002. 04. 17-én lett alapítva, és 2002. 05. 09-én bejegyezve. A Pénzügyi Szervezetek Állami

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

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

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
A.

SAJÁT TŐKE

6 339 698

7 431 652

I.

Jegyzett tőke

1 990 964

1 990 964

III.

Tőketartalék

2 052 432

2 052 432

IV.

Eredménytartalék (+)

1 424 149

2 296 302

VII.

Adózott eredmény (+)

872 153

1 091 954

B.

Alárendelt kölcsöntőke

1 876 050

1 865 550

93

C.

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

132 454 506

148 981 149

1.

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

335 786

393 831

a)

bruttó összeg

335 786

393 831

2.

Matematikai tartalékok

130 785 969

147 455 068

a

életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

130 785 969

147 455 068

bruttó összeg

130 785 969

147 455 068

aa)
3.

Függőkár tartalékok [a)+b)]

1 210 328

1 015 310

a)

tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

1 170 637

977 583

aa)

bruttó összeg

1 176 713

983 423

ab)

viszontbiztosításra jutó tartalékrész (-)

6 076

5 840

b)

IBNR tartalék [ba)+bb)]

39 691

37 727

ba)

bruttó összeg

42 542

39 811

bb)

viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

2 851

2 084

4.

Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]

22 072

14 256

a)

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

22 072

14 256

aa)

bruttó összeg

22 072

14 256

100 351

102 684

2015

2016

B)

ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

01.

Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

49 682 723

59 619 055

a)

bruttó díj

49 779 066

59 713 088

b)

viszontbiztosítónak átadott díj (–)

35 160

35 987

c)

meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

61 183

58 046

02.

Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

7 299 180

6 570 545

a)

kapott osztalék és részesedés

4 855

9 060

b)

egyéb befektetési bevételek

5 764 654

5 203 632

bb)

kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

5 764 654

5 203 632

c)

befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

1 676 900

1 544 276

d)

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

-147 229

-186 423

233 810

293 402

1 046

1 948

03.

Befektetések nem realizált eredménye

04.

Egyéb biztosítástechnikai bevétel

05.

Károk ráfordításai

47 958 043

48 282 280

a)

kárkifizetések és kárrendezési költségek

47 946 935

48 477 296

aa)

kárkifizetések

47 936 183

48 449 216

1.

bruttó összeg

47 941 655

48 453 827

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

5 472

4 611

10 799

28 162

47

82

11 108

-195 016

6.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

b)

törlési tartalék [ba)+bb)]

76 370

83 334

ba)

bruttó összeg

76 370

83 334

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

23 981

19 350

ca)

bruttó összeg

23 981

19 350

D.

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

25 485 250

21 392 331

1

bruttó összeg

25 485 250

21 392 331

ab)

kárrendezési költségek

E.

CÉLTARTALÉKOK

5 229

9 006

ac)

bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

2

Céltartalék a jövőbeni költségekre

5 229

9 006

b)

függő károk tartalékainak változása (±)

G.

KÖTELEZETTSÉGEK

1 858 610

1 142 450

ba)

tételes függő kár tartalék változása (±)

-3 487

-193 053

I.

Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből

1 666 319

935 759

1.

bruttó összeg

-2 854

-193 290

47 982

55 785

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

633

-237

13 861

13 905

bb)

IBNR tartalék változása (±)

14 595

-1 963

13 861

13 905

1.

bruttó összeg

15 994

-2 731

178 430

192 786

106 582

75 146

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

1 399

-768

a)
II.
a)
V.
a)

ebből: kapcsolt vállalkozással szemben
Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből
ebből: kapcsolt vállalkozással szemben
Egyéb kötelezettségek
ebből: kapcsolt vállalkozással szemben

N.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

537 422

908 446

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

537 422

908 446

168 556 765

181 730 584
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06.

Matematikai tartalékok változása (±)

7 242 083

16 669 100

a

Életbiztosítási díjtartalék változása (±)

7 242 083

16 669 100

aa)

bruttó összeg

7 242 083

16 669 100

07.

Díj-visszatérítési tartalékok változása (±)

-33 005

-7 816

95

96

a)

eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (±)

-33 005

-7 816

aa)

bruttó összeg

-33 005

-7 816

09.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

19 265

2 334

b)

törlési tartalék változása (±)

16 525

6 965

ba)

bruttó összeg

16 525

6 965

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±)

2 740

-4 631

ca)

bruttó összeg

2 740

-4 631

10.

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

-3 249 528

-4 092 920

a)

bruttó összeg

-3 249 528

-4 092 920

11.

Nettó működési költségek

2 950 174

3 136 180

a)

tárgyévben felmerült szerzési költségek

1 542 842

1 862 889

b)

elhatárolt szerzési költségek változása (±)

8 288

156 360

c)

igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

1 431 399

1 447 040

d)

viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

15 779

17 389

12.

Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

708 119

928 743

a)

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

155 240

148 710

b)

befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (±)

60 258

-402 258

c)

befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

492 621

1 182 291

13.

Befektetések nem realizált vesztesége

625 600

346 013

14.

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

72 789

26 460

B)

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05±06±07±08±09±10-11±12-13-14)

923 219

1 194 576

C)

NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK

97 348

96 527

02.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

170 019

176 825

04.

Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

359 174

490 603

05.

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

147 229

186 423

07.

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

100 971

144 060

09.

Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

356 064

496 320

10.

Egyéb bevételek

11.

Egyéb ráfordítások

31 863

55 305

153 902

172 249

D)

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

1 020 567

1 291 103

E)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)

1 020 567

1 291 103

15.

Adófizetési kötelezettség

148 414

199 149

F)

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-15)

872 153

1 091 954
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