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2013 a megnyugvás
és az élénkülés
éve volt a biztosítási
piacon, de az is

VEZETŐI KÖSZÖNTŐ

érezhető volt,
hogy még komoly
tartalékok vannak
az ágazatban.

„Haladni csak úgy lehet, ha míg az
egyik lábunkkal előrelépünk, a másikat a helyén hagyjuk.” Úgy hiszem,
ma is érdemes odafigyelnünk Eötvös
Józsefnek – a 19. század egyik legjelentősebb magyar gondolkodójának,
írójának és államférfijának – a szavaira. Mert fontos és minden időben
megfontolást érdemlő igazság van
ebben az áttetszően egyszerű szavakból szőtt mondatban. Egy egész
világszemlélet tükröződik benne.
Számunkra, akik a Posta Biztosító és
ügyfelei sikeréért dolgozunk, különösen kedves ez a filozófia, ez a fajta
gondolkodásmód. Hiszen nem volna bölcs dolog elfeledkeznünk arról,
hogy az innovatív megoldásokban
bővelkedő biztosítási piac alapvetően mindig is konzervatív értékekre
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épült. Arra az értékrendre, amelynek
középpontjában a gondoskodás, a
biztonság és az előrelátó tervezés áll.
Ez a mi világunk. Ezek a mi értékeink.
Ezért is természetes számunkra, hogy
teljes egészében magunkénak fogadjuk el a haladás módjáról és mibenlétéről vallott eötvösi gondolatot, így
a Posta Biztosító stratégiája mindig
is – 2013-ban is – egyszerre szólt a
stabilitásról és a változásról.
Postai munkatársainkban és ügyfeleink egyre gyarapodó milliós táborában
nem egyszerű üzletfelet, hanem igazi
szövetségeseket látunk. Olyan szövetségeseket, akik a közös és kölcsönös
sikerben érdekeltek. Egymás sikerében éppúgy, mint ki-ki a saját sikerének előmozdításában. Erre a filozófiára
épül az az üzleti modell, amely évről

Az év végi 20%-os
adókedvezményt
tartalmazó
törvénymódosításnak
köszönhetően ezek
közül most
a nyugdíjbiztosítás
kapott esélyt.
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2013-ban
csakúgy, mint a korábbi években,
a piaci átlagot meghaladó növekedést értünk el.
A folyamatos és az egyszeri díjas termékekben is
két számjegyű mértékben nőtt a díjbevételünk.
Az ügyfelek Posta iránti bizalma továbbra is
rendkívül erős, és mi arra törekszünk, hogy rájuk
szabott termékekkel növekedjünk.
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Péli Árpád
igazgatósági tag

évre javuló eredményeink legfontosabb hátterét jelenti. Ez tükröződik
termékportfóliónkban, termékfejlesztéseinkben, miként minőségbiztosítási
politikánkat is eszerint alakítjuk.
Nem csoda tehát, hogy a mögöttünk
hagyott esztendőt a folyamatosság
és a megújulás egyszerre jellemezte.
Ez következik társaságunk több mint
egy évtizedes hagyományaiból. Mint
ahogy a megalakulásunk óta tartó
töretlen fejlődés hátterében is ez áll.
Növekedésünk motorját mindenekelőtt az a sikeres stratégiai szövetség
jelenti, amelyet a társaságunk tulajdonosi hátterét adó Magyar Posta
Zrt. és a német Talanx AG kölcsönös
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előnyökön nyugvó, kiegyensúlyozott

Évről évre növekvő piaci részesedésünk és növekedésünk sok száz
ember összehangolt, céltudatos,

biztosítós munkatársak termékeny
együttműködése ez, melyben a teljesítmény megbecsülése nemcsak
egyéni elismerést, hanem fontos
közösségformáló erőt is jelent mindannyiunk számára. Meggyőződésem,
hogy elsősorban ebben rejlik sikereink
egyik titka. A szövetségteremtés és
az együttműködés kultúrája az, ami a
2008-ban beköszöntött pénzügyi válság óta instabilabbá vált környezetben
is olyan piaci és társadalmi bizalmat
biztosít számunkra, amelyet 2013-as
üzleti eredményeink mellett ügyfeleink elégedettsége és mind szélesebb
köre igazol vissza. Számunkra mindez

ügyféligényekre hangolt csapatmunkájának gyümölcse. Postások és posta

együtt jelenti a siker igazi szövetségét, melyet természetesen 2014-ben

együttműködése biztosít partnereink és ügyfeleink számára. Olyan
együttműködés ez, amelyben évről
évre minden érintett fél elégedetten
„nyugtázza” a lezárt év eredményeit. Társaságunk tulajdonos vállalatai
éppúgy, mint üzleti modellünk valamennyi sikerorientált közreműködője,
az elkötelezett postahelyi értékesítőktől a Posta Biztosító munkavállalói
közösségének tagjaiig.

is tovább kívánunk szélesíteni mindazokkal, akik hisznek ebben az együttműködésben. A Magyar Posta menedzsmentjével és munkavállalóival
stratégiai partnerségben továbbra is
a haladásnak azt a módját választjuk
majd, amelyet Eötvös József oly egyszerűen, mégis találóan fogalmazott
meg aforizmájában.
A holnap minden sikere a ma erőfeszítéseiben gyökerezik. Ezért a 2013-as
esztendő üzleti eredményeiről szóló
transzparens beszámolás lehetősége
és kötelezettsége mellett társaságunk
idei éves jelentésével az is célunk,
hogy ezúttal a szép számok mögött
meghúzódó emberi teljesítményekbe

és a siker kovácsait jelentő közösségek
munkájába is bepillantást nyújtsunk.
Így képletesen bár, de igyekszünk kinyitni minél több olyan ajtót is, amely
mögött mindazok dolgoznak, akikre
emberi és szakmai teljesítményük
okán is tisztelettel és megbecsüléssel tekintünk.
Bízom benne, hogy éves jelentésünket megismerve a jövőben minden
munkánk iránt érdeklődő kedves olvasóval együtt építhetjük tovább a
siker immár több mint egy évtizedes
szövetségét.
Pandurics Anett,

Kenesei János

az Igazgatóság elnöke

igazgatósági tag
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BEMUTATKOZÁS
A Posta Biztosítót két biztosítótársaság alkotja: a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
és a Magyar Posta Biztosító Zrt. Társaságunk 2013-ban ünnepelte fennállásának
10. évfordulóját. Mára a biztosítási piac fontos tényezőjévé váltunk, az életbiztosítási
szegmensnek pedig az egyik legerősebb szereplője vagyunk. Alapító tulajdonosunk
az ország legnagyobb hálózatával, kiemelkedő ismertséggel és bizalmi tőkével
rendelkező Magyar Posta Zrt. és a nemzetközi biztosítási piac egyik meghatározó
szereplője, a német Talanx International AG.

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS

Péli Árpád

Pandurics Anett

Kenesei János

A Magyar Posta Biztosító Zrt.

A Magyar Posta Biztosító Zrt.

A Magyar Posta Biztosító Zrt.

és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.

és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.

és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.

Igazgatóságának tagja.

Igazgatóságának elnöke

Igazgatóságának tagja.

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:
Szauer Tamás, elnökhelyettes
Norbert Kox, elnökhelyettes
Filep József
Gombos László
Utassy Zsuzsanna
Günther Weiß

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:
Szauer Tamás, elnökhelyettes
Norbert Kox, elnökhelyettes
Stephan Spital
Szóráth Attila
Utassy Zsuzsanna
Günther Weiß
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és első számú vezetője.

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 és a Magyar Posta Életbiztosító vezető aktuáriusa, 2007-től igazgatósági
tagja. Társadalmi tisztségei: a Magyar
Aktuárius Társaság minősített tagja,
a Nemzetközi Aktuárius Társaság és a
Mabisz GKI Intéző Testületének tagja.
Öt fiúgyermek édesapja.

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. Társadalmi tisztségei: a Mabisz informatikai bizottságának tagja.
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VEZETŐ MUNKATÁRSAK

Ákoshegyi Katalin

Bánházi Zsuzsanna

Dr. Hangyási István

Jutasi Yvette

Szopkó György

Takács Péter

Wéber József

értékesítési vezető

vagyonkezelési vezető

vagyonkár-rendezési vezető

kontrollingvezető

ügyfélszolgálati vezető

belső ellenőrzés vezető

aktuáriusi terület vezető

Dr. Loós Kárin

Meixner Ferenc

Mester Péter

Pap Ferenc

Zánkai Attila

Zolnayné dr. Jokkel Edit

Zsiga Ágnes

vezető jogtanácsos

vállalatfejlesztési

marketingvezető

gazdasági vezető

informatikai és

vagyonbiztosítási termék

személybiztosítási termék

általánosellátás-vezető

menedzsment-vezető

menedzsment-vezető

és személyzeti vezető
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Működési
környezetünk

2013-as sikereinkben a kedvező hazai és globális
környezetnek is szerepe volt, de az, hogy növekedésünk ismét
meghaladta a piac fejlődését, elsősorban postai értékesítőink
és munkatársaink teljesítményének köszönhető.

MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETÜNK
2013-BAN
A 2008-as pénzügyi világválság
éveken át tartó recessziós hullámai
2013-ra világszerte csillapodtak.
Végre fellélegzett a világgazdaság.
A fellendülést számos kedvező változás jelezte szerte a világon, az
Egyesült Államokban épp úgy, mint
az Egyesült Királyságban és Németországban. A nemzetközi szinten jelentkező gazdasági élénkülés és a
pénzpiacok relatív megnyugvása a
magyar gazdaság számos iparágára
is kedvezően hatott, tovább erősítve a belső stabilitás és növekedés
feltételeit.
Mindez ráadásul a gazdasági élénkülést támogató külső kamat- és
inflációs körülmények között történt:
szinte a világ összes bankja igyeke-

zett valamilyen hathatós módszerrel
támogatni a növekedési folyamatokat és mérsékelni a kötvényhozamokat. A globális inflációs folyamatok a
jegybanki alapkamatok további mérséklését is lehetővé tették . A Magyar
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az
év során 5,75%-ról 3,00%-ra csökkentette a hazai alapkamatot.
KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK
A MAGYAR GAZDASÁGBAN
2013-ban összességében a vártnál
jobban erősödött a magyar gazdaság. Az ország CDS-felára 277 pontról
257 pontra csökkent, a GDP pedig a
recessziót követő stagflációs előrejelzésekhez képest csökkenő inflációs
adatok mellett 1,1%-ot emelkedett.
A lakossági közüzemi szolgáltatá-
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A VEZETŐ BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK PIACI
RÉSZESEDÉSE AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIACON 2013-BAN
A DÍJBEVÉTELEK MABISZ-ADATAI ALAPJÁN

A VEZETŐ BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK PIACI RÉSZESEDÉSE
A BIZTOSÍTÁSI PIACON 2013-BAN
AZ ÉLET- ÉS NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI DÍJBEVÉTELEKET IS
FIGYELEMBE VÉVE A MABISZ-ADATOK ALAPJÁN

Magyar Posta
Életbiztosító

Posta Biztosító (MPB + MPÉ)
Union

UNIQA
Allianz

12%
ING

11%

16%

ING

A BIZTOSÍTÁSI PIAC
NÖVEKEDÉSE
A gazdasági és pénzügyi makrokörnyezet összességében kedvező
hatással volt a biztosítási termékek
piacára, így az előző év hasonló időszakához képest a biztosítási piac
egésze mintegy 5,5%-ot növekedett.
Az előző év hasonló időszakához képest az életbiztosítási díjbevételek
8,5%-kal növekedtek, míg a nem életbiztosítások területét 2,3%-os növekedés jellemezte. Az állománydíjas
életbiztosítások díjbevételének csökkenése az előző évek után 2013-ban
is folytatódott, ugyanakkor lényegesen nőtt az egyszeri díjas termékek
díjbevétele.
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ÚJABB JELENTŐS
LÉPÉSEK A POSTA BIZTOSÍTÓ
FEJLŐDÉSÉBEN
Kooperációs partnerünkkel, a Magyar
Posta Zrt.-vel közösen sikeres üzleti
évet zártunk. Termékeink értékesítésébe immár a postahelyek több mint
80%-a sikeresen kapcsolódott be, az
aktív postai értékesítők száma pedig
az életbiztosítások tekintetében elérte a 9 257, nem életbiztosítási termékek esetén pedig a 15 377 főt.
2013-ban 60 ezernél is több életbiztosítást kötöttünk. Új szerződéseink
és a meglévők összesen 50 486 millió
Ft bruttó díjbevételt eredményeztek.
A teljes életbiztosítási piacon 11,7%-os
piaci részesedésünkkel, 50,5 milliárd
forintos bevételünkkel előreléptünk a
2. helyre. Ez az eredmény 40,0%-os
díjbevétel-növekedést jelent az előző
évhez képest.

A POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ
PIACI RÉSZESEDÉSÉNEK
EMELKEDÉSE
AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIACON
12%

K&H

6%
4%

CIG összesen

4%

Groupama
Aegon

soknál bevezetett jelentős hatósági
árcsökkentés történelmi mélységbe, 0,4%-ra nyomta le a pénzromlás
mértékét.
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A POSTA BIZTOSÍTÓ (MPB+MPÉ)
ÖSSZESÍTETT PIACI
RÉSZESEDÉSÉNEK EMELKEDÉSE
A BIZTOSÍTÁSI PIACON
7%
5,7%
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2013

Az életbiztosítási szegmensben elért kimagasló eredményünk mögött
az egyszeri díjas termékkörben elért
jelentős, 41,1%-os növekedésünk áll.
Ezzel az eredménnyel az egyszeri
díjas piacon első helyen zártuk az
évet. Bár a folyamatos díjas piac az év
során mintegy 3,1%-ot csökkent,
ezzel szemben a Posta Biztosító
29,4%-os díjbevétel-növekedést ért
el. Ez a jelentős részpiaci teljesítmény
is azok közé tartozik, amelyekre értékesítőinkkel együtt méltán vagyunk
büszkék.

A nem életbiztosítási piacon 2,0%-os
piaci részesedéssel a 9. helyen álltunk
az év végén. A KGFB-szegmensben
a részesedésünk 5,2%-os volt. Az év
során 33%-os növekedés mellett közel 40 ezer új lakásbiztosítást kötöttünk, átdolgoztuk balesetbiztosítási
termékünket, és új kockázatokat is
bevezettünk.
2013-ban összességében 241 ezer új
nem életbiztosítási szerződést kötöttünk, a bruttó díjelőírások össze-

2014-es üzleti tervünket a 2013-as
eredmények és működési környezetünk gazdasági-pénzügyi prognózisainak és jogszabályi változásainak
figyelembe vételével állítottuk össze.
Stratégiánk megalkotáskor arra törekedtünk, hogy a kedvező gazdasági és törvényi környezet adottságait
megfontoltan kezelve olyan tervet alkossunk, amely minden körülmények
között jó teljesítményt és növekedést
garantál, s további kölcsönösen előnyös szinergiákat biztosít stratégiai

ge pedig elérte a 7 703 milló forintot.

partnerünk, a Magyar Posta számára is.
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A POSTA BIZTOSÍTÓ (MPB+MPÉ ZÁRÓ ÁLLOMÁNYDÍJ) 2013-AS TELJESÍTMÉNYÉNEK
ÁTTEKINTÉSE A MABISZ ADATAI ALAPJÁN

AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIAC DÍJBEVÉTELÉNEK
ALAKULÁSA A MABISZ ADATAI ALAPJÁN 2013-BAN
BRUTTÓ DÍJBEVÉTEL

Piac

Piac Posta Biztosító

2012

2013

Növekedés

M Ft

M Ft

M Ft

3 695

4 748

1 052

28,5%

3 151

4 275

1 124

35,7%

544

473

–72

–13,2%

Nem élet

7 512

7 245

–267

–3,5%

41,1%

KGFB

5 042

4 362

–680

–13,5%

27,3%

14,5%

Vagyon

2 122

2 514

392

18,5%

47,5%

53,8%

Egyéb

348

370

21

6,1%

MPB + MPÉ ZÁRÓ
ÁLLOMÁNYDÍJ

2013 (Mrd Ft)

2013 vs 2012

2013 vs 2012

Életbiztosítások összesen

514

8,5%

40,0%

Folyamatos díjas

257

–3,0%

29,0%

Hagyományos

Unit-linked

148

–2,3%

–17,4%

Unit-linked

Klasszikus

109

–3,9%

37,8%

Egyszeri díjas

176

31,2%

Unit-linked

137

Klasszikus

39

Folyamatos díjas élet

A NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI PIAC DÍJBEVÉTELÉNEK
ALAKULÁSA A MABISZ ADATAI ALAPJÁN

A POSTA BIZTOSÍTÓ 2013-AS PIACI RÉSZESEDÉSE
A MABISZ ADATAI ALAPJÁN

Piac

Piac

Posta Biztosító

2013 (Mrd Ft)

2013 vs 2012

2013 vs 2012

377

2,3%

–2,4%

Ebből KGFB

82

–1,7%

–13,8%

Nem KGFB

295

3,5%

15,2%

BRUTTÓ DÍJBEVÉTEL
Nem élet biztosítások összesen

A BIZTOSÍTÁSI PIAC 2013-AS TELJESÍTMÉNYÉNEK
ÁTTEKINTÉSE A MABISZ ADATAI ALAPJÁN
2012

2013

Növekedés

M Ft

M Ft

M Ft

280 601

273 210

–7 392

–0,1%

Hagyományos

113 285

107 233

–6 052

–5,3%

Unit-linked

167 316

165 977

–1 340

–0,8%

Nem élet

333 845

342 592

8 747

2,6%

KGFB

83 043

83 828

785

0,9%

Vagyon

144 342

150 019

5 677

3,9%

Egyéb

106 460

108 744

2 284

2,1%

PIAC ZÁRÓ
ÁLLOMÁNYDÍJ
Folyamatos díjas élet
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Növekedés

PIACI RÉSZESEDÉS

2012

2013

Változás
% pontban

Folyamatos díjas élet

1,3%

1,7%

0,4% p.

Hagyományos

2,8%

4,0%

1,2% p.

Unit-linked

0,3%

0,3%

0,0% p.

Nem élet

2,3%

2,1%

–0,1% p.

KGFB

6,1%

5,2%

–0,9% p.

Vagyon

1,5%

1,7%

0,2% p.

Egyéb

0,3%

0,3%

0,0% p.

Növekedés
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BESZÉDES SZÁMOK A NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZEGMENSBEN
Új szerzés és állomány
POSTAFÉSZEKŐR

2012

2013

POSTACASCO

darab

Változás

darab
POSTATESTŐR

darab

darab
POSTAUTASŐR

darab
POSTAAUTÓŐR

darab

darab

371

–54%

122

107

–12%

darab

2 174

1 951

–10%

2012

2013

Változás

47

21

–55%

991

406

–59%

46

51

11%

941

983

4%

30 353

40 211

32%

statisztikai éves díj (millió Ft)

2 115

2 508

19%

POSTAMENTŐÖV

90 462

106 807

18%

ÚJ SZERZÉS

2012

2013

Változás

statisztikai éves díj (millió Ft)
darab

64

65

1%

7 381

6 596

–11%

ÁLLOMÁNY
statisztikai éves díj (millió Ft)
darab

162

169

4%

17 254

17 595

2%

2012

2013

Változás

616

730

18%

POSTAHASZONŐR

101 950

113 668

11%

ÚJ SZERZÉS

2012

2013

Változás

BESZÉDES SZÁMOK AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZEGMENSBEN
Új szerzés és állomány
2012

2013

Változás

egyszeri díj (millió Ft)

19 664

25 056

27%

darab

22 583

24 586

9%

2 873

1 471

–49%

ÁLLOMÁNY

170 515

79 707

–53%

egyszeri díj (millió Ft)

53 138

63 878

20%

darab

75 490

83 476

11%

2012

2013

Változás

373

388

4%

3 449

3 822

11%

1 616

1 650

2%

19 269

18 782

–3%

ÁLLOMÁNY
statisztikai éves díj (millió Ft)

807

ÁLLOMÁNY

ÚJ SZERZÉS
statisztikai éves díj (millió Ft)

9%

29%

ÚJ SZERZÉS
díjbevétel (millió Ft)

36

872

ÁLLOMÁNY
statisztikai éves díj (millió Ft)

33

statisztikai éves díj (millió Ft)

675

ÚJ SZERZÉS
statisztikai éves díj (millió Ft)

Változás

darab

ÁLLOMÁNY
statisztikai éves díj (millió Ft)

2013

ÚJ SZERZÉS

ÚJ SZERZÉS
statisztikai éves díj (millió Ft)

2012

5 042

4 362

–13%

POSTAÉRTÉKŐR

286 580

253 041

–12%

ÚJ SZERZÉS
éves díj (millió Ft)
darab
ÁLLOMÁNY
éves díj (millió Ft)
darab

18
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BESZÉDES SZÁMOK AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZEGMENSBEN
Új szerzés és állomány
POSTAHOZAMFIX

2012

2013

Változás

ÚJ SZERZÉS

POSTAŐR

2012

2013

Változás

1

1

–2%

82

92

12%

50

46

–9%

ÚJ SZERZÉS

egyszeri díj (millió Ft)

10 515

10 498

0%

darab

8 618

8 301

–4%

ÁLLOMÁNY

éves díj (millió Ft)
darab
ÁLLOMÁNY

egyszeri díj (millió Ft)

27 056

23 556

–13%

éves díj (millió Ft)

darab

24 285

19 865

–18%

darab

5 337

4 830

–9%

2012

2013

Változás

POSTAHOZAMHALMOZÓ

2012

2013

Változás

POSTAHORIZONT
ÚJ SZERZÉS

ÚJ SZERZÉS

egyszeri díj (millió Ft)

0

1 388

–

éves díj (millió Ft)

278

427

53%

darab

0

1 173

–

darab

392

674

72%

ÁLLOMÁNY

ÁLLOMÁNY

egyszeri díj (millió Ft)

0

1 379

–

éves díj (millió Ft)

257

480

87%

darab

0

1 157

–

darab

358

848

137%

2012

2013

Változás

2012

2013

Változás

11

22

96%

444

854

92%

10

26

159%

426

1 089

156%

2012

2013

Változás

71

137

93%

6 519

11 707

80%

68

175

159%

6 258

15 235

143%

POSTANYUGDÍJ PROGRAM STABIL
ÚJ SZERZÉS
éves díj (millió Ft)
darab

ÚJ SZERZÉS
716

945

32%

éves díj (millió Ft)

6 574

8 224

25%

darab

ÁLLOMÁNY
éves díj (millió Ft)
darab
POSTANYUGDÍJ PROGRAM AKTÍV

ÁLLOMÁNY
1 145

1 828

60%

10 952

16 564

51%

2012

2013

Változás

ÚJ SZERZÉS
éves díj (millió Ft)
darab

darab
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éves díj (millió Ft)
darab
POSTATAKARÉKOSKÖNYV
ÚJ SZERZÉS

93

119

28%

éves díj (millió Ft)

783

901

15%

darab

ÁLLOMÁNY
éves díj (millió Ft)

POSTAÉLETŐR

ÁLLOMÁNY
252

295

17%

éves díj (millió Ft)

2 446

2 574

5%

darab

21

Jövőképünk

Hagyományaink,
az elmúlt tíz év
sikerei a jövő

JÖVŐKÉPÜNK

tekintetében
is köteleznek
és inspirálnak
bennünket:

Büszkék vagyunk rá, hogy növekedésünk 2013-ban, csakúgy, mint a korábbi évben, meghaladta a biztosítási
piac átlagos bővülését. Célunk, hogy
stabilitást és biztonságot nyújtó hátterünk, egyedülálló hálózatunk, termékfejlesztéseink stratégiai előnyeire
építve célpiacainkon a jövőben is piaci
átlagot meghaladó növekedést érjünk
el. Ennek biztosítása – figyelembe
véve a működési környezetünkben
bekövetkező változások hatásmechanizmusait és a biztosítási piac
növekvő szenzibilitását – évről évre
egyre nagyobb figyelmet, körültekintést és a piaci folyamatokra gyorsan
reagálni képes professzionalitást
igényel minden munkatársunktól és
értékesítőnktől.
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Céljaink biztonságos elérése érdekében a Postával közösen 2014-re is
értékesítéstámogatási programokat
és marketing-akciótervet dolgoztunk
ki. Az alapcél változatlan: szeretnénk
a lakosság egyre szélesebb körében
evidenciává tenni, hogy a Magyar
Posta mindenütt elérhető, megbízható hálózatát biztosítások kötése
céljából is érdemes igénybe venni.
Fontos, hogy a postákra betérő ügyfeleket évről évre egyre színvonalasabban tudjuk kiszolgálni. Ennek érdekében további 600 értékesítő postás
munkatárs beiskolázását tervezzük
2014-ben. Az érintettek e képzés
nyomán biztosításközvetítői hatósági
vizsgát is tehetnek majd. Ezzel az év

új termékek
megalkotására,
egyre korszerűbb
szolgáltatások
bevezetésére
és folyamatos
megújulásra
az oktatás és
a kommunikáció
terén.

Ügyfeleink visszajelzése alapján közelségünk
és közvetlenségünk fontos előny minden más
pénzügyi vagy biztosítási szolgáltatóhoz képest.
Az elmúlt tíz évben több mint kétmillió szerződést
kötöttünk sok százezer családdal. Ez a siker a jövő
tekintetében további fejlődésre kötelez bennünket.

Terveink szerint 2014-ben is folytatódnak majd a már megkezdett hatékonyságnövelő folyamatoptimalizációs alkalmazásfejlesztéseink. Reményeink
szerint ez is nagyban elősegíti majd,
hogy a Magyar Posta Zrt. értékesítési
hálózatából eredő versenyelőnyünket
a magyar biztosítási piacon tartósan
megőrizzük, és annak előnyeit még
jobban kiaknázzuk.
végére az MNB-regiszterben nyilvántartott postai üzletkötőink száma várhatóan átlépi majd a 2 100 főt.

minden postáján elérhető a szolgáltatásminőség szempontjából stratégiai jelentőségű MPB Online (biztosításértékesítést támogató) rendszer

HATÉKONYSÁGNÖVELŐ
LÉPÉSEINK
A Magyar Posta 2013-ban óriási lépést
tett az informatikai infrastruktúra-fejlesztés területén, olyan elismerésre
méltó informatikai fejlesztéseket
hajtott végre hálózatában, amelyek
megteremtették az alapját annak,
hogy ma már az ország csaknem

is. 2014-ben az újonnan a rendszerbe
bekapcsolt postahelyek munkatársai
képzésben részesülnek, hogy elsajátítsák a rendszer használatát, és az
így szerzett tudásuknak, valamint a
rendszer által nyújtott támogatásnak
köszönhetően még magasabb színvonalon tudják kiszolgálni a postahe-
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lyekre betérő ügyfeleket.

Stratégiai partnerünk
és egyik tulajdonosunk,
a Magyar Posta az ország egyik legnagyobb
fizikai hálózatával és
munkavállalói közösségével egyedülálló
előnyök birtokosa.

díjára igénybe vehető 20 százalékos
adójóváírás várhatóan hozzájárul a
nyugdíjbiztosítások széles körű elterjedéséhez, ezen keresztül pedig a
nyugdíjjövedelmek kiegészítéséhez.
Mindez kiváló alkalmat jelentett a
Posta Biztosító számára is egy a
nyugdíjcélú megtakarítást kereső
ügyfelek részére vonzó termék be-

TERMÉKFEJLESZTÉS 2014:
IZGALMAS ÚJDONSÁGOK
ÉS NAGY ÚJJÁSZÜLETÉSEK
A 2014. január 1-jétől érvényes adójogszabályoknak köszönhetően – évi
legfeljebb 130 ezer forint összegben –
személyi jövedelemadó-kedvezményt
vehetnek igénybe a nyugdíjbiztosítással rendelkezők. Ezzel a törvényi változással megvalósult a nyugdíj-előtakarékossági termékek versenysemleges
adózása. A 2014. január 1-jétől meg-

vezetésére. Az adótörvények 2013.
novemberi elfogadása óta dolgoztunk
azon, hogy 2014 januárjában elsőként
léphessünk piacra új nyugdíjbiztosítási termékünkkel. A termék, mely a
PostaNyugdíj Aranytartalék nevet
kapta, garantált elérési összeggel
rendelkező nyugdíjbiztosítás, amely
várhatóan két célcsoport számára is
vonzó lehet. Kiváló lehetőséget jelent
a majdani nyugdíj kiegészítésére a
jelenleg 55+-os korosztály számára,
amelynek tagjai kevesebb mint 10 év-

kötött nyugdíjbiztosítások befizetett

vel vannak a nyugdíjba vonulás előtt.
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Nagyon kedvező kondíciókat biztosít
ugyanakkor a jelenleg 35 év körüliek
számára is, akik akár alacsonyabb
összegű rendszeres befizetésekkel
(futamidőtől függően akár már havi
5000 Ft-tal) is megkezdhetik az előtakarékoskodást.
E fontos termékbevezetés mellett
jelentős változást eredményez majd
a folyamatos díjas termékpalettánk
felfrissítése is. A változás több korábbi életbiztosítási termékünket érinti: a PostaNyugdíj Stabil módozat új
néven, PostaMozaik Megtakarításként szerepel majd az értékesíthető
termékek között. A termék nevének
megváltoztatása kifejezi azt is, hogy
ez a biztosítás számos különböző

megtakarítási céllal rendelkező ügyfelünk számára nyújthat majd megoldást.
A biztosító 2003-as indulásakor bevezetett termékei közé tartozik a PostaÉrtékŐr folyamatos díjas vegyes
életbiztosítás. 2014. február 10-én ez
a termék is újjászületik: új neve PostaSzemünkfénye lesz, és azok számára
nyújt segítséget, akik előre terveznek, és időben szeretnének elkezdeni
pénzt félretenni gyermekeik/unokáik
jövőjének biztosítása érdekében, legyen szó akár az életkezdés, akár a
tanulmányok támogatásáról.
2014-ben működésünk szabályozási környezetében fontos változások

történnek: 2014. március 15-én lép
életbe a módosított Polgári törvénykönyv. Ennek egyes rendelkezései
a termékeink szerződéskötéseihez
kapcsolódó dokumentumokat, ügyfélleveleket is érintik, ezért már 2013
folyamán elkezdtük nyomtatványaink
és kiadványaink felülvizsgálatát és
módosítását.
Fontos változást jelent továbbá, hogy
2013 januárjától a biztosítók már év
közben is módosíthatják az új szerződők számára kialakított kötelező
gépjárműfelelősség-biztosítási tarifákat, így 2014-ben az aktuális piaci
helyzethez alkalmazkodva társaságunk is él az évközi tarifahirdetés lehetőségével.
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Együtt
szárnyaltunk

2013-ban már éves értékesítési versenyünk címével is az egekbe
emelkedtünk. A „Szárnyaljunk együtt!” cím kitűnő inspirációs
forrásnak bizonyult, remek évet zártunk, a munka jó hangulatban telt,
értékesítőink ezúttal várakozáson felül teljesítettek.

EGYÜT T SZÁRNYALTUNK !
Sokan, sokféleképpen próbálták már
meghatározni, mi is a marketingkommunikáció. Vannak, akik szerint
az eladás ösztönzése, mások szerint
termékek, szolgáltatások népszerűsítése, vagy egyszerűen a hatékony
figyelemfelkeltés eszköze. A mi filozófiánkban azonban ez a hatékony
értékesítés mellett az értékteremtés
művészete is.
Marketingkommunikációnk nem más,
mint vállalati kultúránk egyik fontos
közvetítője. Olyan híd, amelynek tartópillérei biztonságot nyújtó termékeinkből, felelősen kimondott szavainkból és megannyi bizalmat építő
találkozásból épülnek fel. Ez az a híd,
amely megbízható kapcsolatot jelent

a jövő biztonságára vágyó magyar
családok és elhivatott termékfejlesztőink és értékesítőink között, miként
ez az a híd, amely alkotó értékteremtést biztosítva kapcsolja össze a biztosítási szakmát és a Magyar Posta
tekintélyes, tradícióira megújulásában is vigyázó, közbizalomnak örvendő hálózatát.
A kezdetektől ez a magatartás sikereink alapja. Olyan termékeket kínálunk, amelyeket mi magunk is szívesen igénybe veszünk. Maximális
biztonságra törekszünk, hiszen vállalatunk értékesítőire, biztosítottjaira
és partnereire családtagokként, mindenki iránt személyes felelősséget
érezve tekintünk.
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A 10 ÉV SIKERÉT EGYÜTT
ÜNNEPELTÜK
2013-ban volt fennállásunk 10. évfordulója. A megtett út, stratégiai partnerünkkel, a Magyar Postával elért
közös sikereink még több munkára,
még nagyobb teljesítményre ösztönöztek bennünket egész évben.
Ezzel együtt az ünneplésre is időt
szakítottunk, szerettük volna értékesítőink és a külvilág felé is méltó módon közvetíteni a megtett út
eredményeit.

20-án került sor 603 postavezető, körzeti támogató, díjazott értékesítő és
sikereinkben kulcsszerepet játszó fontos partnerünk részvételével a Vasúttörténeti Parkban. Ez alkalommal
történt meg „Teljes gőzzel a győzelemért!” éves értékesítési versenyünk
eredményhirdetése is. Társaságunk
történetének eddigi legnagyobb létszámú, s egyik legfeledhetetlenebb
rendezvényének házigazdája Gundel
Takács Gábor volt.

A tavaszt egy nagyszabású jubileu-

2013-as vállalati borítékjainkon jubileumi logó és az évforduló jelentő-

mi gálával kezdtük, amelyre március

ségéhez méltó aranynyomás jelezte,
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EGYSZERI DÍJAS ÉLETBIZTOSÍTÁSOK
DÍJBEVÉTELE – MPÉ (MRD FT)
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hogy ünnepi év vette kezdetét társaságunk történetében. A neves évfordulóra nívós kiadvány is készült,
amely emlékkönyv és szakmai beszámoló is volt egyben az elmúlt 10

Magyar Posta vezetői vettek részt.
Ez alkalommal aktuális akcióinkat
tekintettük át, kiemelt figyelemmel
megtakarítási termékeinkre, és kitekintettünk a második negyedév

év legjobb fotóival. A jubileumi évben a Magyar Postával való partneri
együttműködésünk tiszteletre méltó
teljesítménye és az elmúlt 10 évben
elért eredményeink szakmai megismertetése érdekében a 2013-as portfolio.hu Biztosítási Konferencia névadói szerepére is vállalkoztunk.

kiemelt feladataira is.

2013 FŐBB RENDEZVÉNYEI
Évindító Postavezetői Klubunkat

Májusban rendeztük meg egyre nagyobb népszerűségnek örvendő
kézbesítői Foci Kupánk elődöntőit.
A három selejtezőre az ország három egymástól távol eső városában,
Keszthelyen, Debrecenben és Budapesten került sor. Ezeket az egész
napos, vidám hangulatú, közösségformáló sporteseményeket összesen

január 11-én rendeztük meg. A rendezvényen 165 kiemelten sikeres
nagyposta vezetője, valamint a

mintegy 600 játékos, férfi és nő kézbesítő tisztelte meg jelenlétével. Az elődöntőkből területi igazgatóságonként

Marketingkommunikációs
munkatársaink feladataikat
az értékesítéssel, a
termékmenedzsmenttel és a jogi
területtel szorosan együttműködve
látják el. A külső és belső
kommunikációs feladatok a
mindennapokban egyazon mérleg
két serpenyőjeként azonos fajsúlyú
feladatokat jelentenek számukra a
stratégiai tervezéstől a megvalósításon
át az utókövetésig, önellenőrzésig.
Külső kommunikációnk részben a
vállalat általános stratégiai jelentőségű
re- és proaktív sajtókommunikációs
feladatainak ellátásából áll, részben
pedig a termékekhez és promóciókhoz
kapcsolódó klasszikus és online
reklámkommunikációs aktivitásból.
A sokrétű belső kommunikációban
az értékesítés sikerét segítő oktatási
anyagoknak és segédleteknek,
valamint a saját know-how alapján
fejlesztett, évről évre nagyon várt
ösztönző-elismerő értékesítői
rendezvényeknek van
a legnagyobb jelentőségük.
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2013-ban fennállásunk 10. évfordulóját
ünnepelhettük. A megtett út, stratégiai
partnerünkkel, a Magyar Postával elért közös
sikereink még több munkára, még nagyobb
teljesítményre ösztönöztek bennünket egész évben.

5-5 férfi- és 2-2 női csapat, összesen
mintegy 300 fő jutott tovább az őszi
budapesti döntőbe. Ezt a tornát már
főzőversennyel is összekötöttük, melyen a 3 területi igazgatóság 2-2 csapata vett részt. Az elkészült ételeket
neves sztárszakács vezetésével felállt
zsűri véleményezte.
Az ősz a teljesítmények elismerésének jegyében telt. Ekkor került sor
„Szárnyaljunk együtt!” című éves értékesítési akciónk félévzáró ünnepségére és a 2013. augusztus 26-án
elindult „Őszi pont-szüret!” értékesítési akció indító rendezvényére is
egyazon helyszínen és időpontban,
szeptember 4-én a Budaörsi repülőtéren. A szakmai program keretében
a legjobb értékesítők díjat kaptak, és
az eredményekről, tervekről prezentációkat is láthattak. A rendezvényen
több mint 300 fő vett részt, körzeti
postavezetők, támogatók, díjazottak
és szakmai partnerek egyaránt.

Vállalatunk szélesebb környezetére,
a társadalomra is saját közösségként
tekint, ezért fontosnak tartjuk, hogy a
sokakat érintő nagy tekintélyű eseményeket támogatásunkkal is segítsük.
Ezért lettünk 2013-ban a magyar olimpiai csapat utasbiztosítója. Együttműködésünk értelmében ez a kapcsolat
egészen 2016-ig folyamatos lesz, s addig kommunikációs anyagainkon szintén állandó elemként szerepel majd a
magyar olimpiai csapat logója is.
KORSZERŰ ÉS VONZÓ
BIZTOSÍTÁSI PORTFÓLIÓ
Személybiztosítási termékkínálatunkat
klasszikus folyamatos és egyszeri díjas
életbiztosítások, balesetbiztosítások,
betegségbiztosítás, népszerű egyéni
és csoportos utasbiztosítások alkotják.
A vagyonbiztosítások terén lakásbiztosításokkal, valamint gép
járműbiztosításokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.
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Termékeink sikereinek kulcsa a proak-

alkalmazkodó többszöri tarifahirde-

tív termékfejlesztés, a piacelemzés, az
értékesítési edukációs tevékenység és
a bizalmi alapokon nyugvó együttműködés értékesítőinkkel, kárrendezőinkkel, valamint ügyfélszolgálatunkkal.

tések kezelésére is. Büszkék vagyunk
arra, hogy a 2013-as év végi kötelező
felelősségbiztosítási kampányt sikerrel zártuk: több mint 30 000-rel nőtt
ügyfeleink száma.

2013 ÚJDONSÁGAI, VÁLTOZÁSAI
A VAGYONBIZTOSÍTÁSOK TERÉN
A gépjármű-felelősségbiztosítási
területen a tarifaliberalizáció meg
jelenésével párhuzamosan új, korszerűbb informatikai háttérrendszert fejlesztettünk ki, mely alkalmas

A lakásbiztosítások területén az év
során több sikeres értékesítési akciót
hajtottunk végre, és az értékesítési,
valamint a kárrendezési tapasztalatok alapján kidolgoztuk a FészekŐr
lakásbiztosítási terméknek az új polgári törvénykönyvvel is kompatibilis
megújított változatát.

az évközi, a piachoz rugalmasan
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Akik ismernek
bennünket, tudják:
a Posta Biztosító
valójában a Postás
család része, amelynek
tagjai tisztelik és
becsülik egymást, és
mindig tudnak örülni
egymás sikerének.

Az év egyik innovációjaként a casco
biztosításunknál megkezdtük a vezetéstechnikai paraméterek által befolyásolt speciális kedvezmény- és
feltételrendszerünk kialakítását.
A 2013-as év a termékfejlesztések
mellett a felkészülés éve is volt a
2014 márciusában hatályba lépő új
Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek alkalmazására is: az ennek

való megfelelés érdekében minden
termékünket felülvizsgáltuk és módosítottuk.

ötszörösen meghaladó mértékű növekedésünket tartjuk az egyéni lakás
biztosítási piacon.

LEGNAGYOBB
VAGYONBIZTOSÍTÁSI SIKERÜNK
A legnagyobb kihívást számunkra
jelenleg csökkenő piacon való eredményes növekedés elérése jelenti.
Éppen ezért a 2013-as év legnagyobb

2013 ÚJDONSÁGAI, VÁLTOZÁSAI
AZ ÉLETBIZTOSÍTÁSOK TERÉN
2013 elején bevezettük az új HaszonŐr 2.0, egyszeri díjas, teljes életre
szóló klasszikus életbiztosításunkat,
amelybe választható kockázati kie-

szakmai sikerének a piaci átlagot

gészítő biztosítás került.
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Az elmúlt tíz évben sok minden megváltozott
bennünk és körülöttünk is: lelkes kis csapatból
a piac fontos szereplőjévé váltunk. Egyvalami
azonban nem változott: legfőbb erősségünk
ma is értékesítőink és munkatársaink összetartó
közössége. Büszkék vagyunk rájuk!

Szintén újdonság, hogy PostaHorizont
egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításunknál már
tőkevédett eszközalap is értékesítésre
kerülhet.
Az egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött PostaHozamFix és PostaHorizont termékek esetében 2013ban már havi jegyzési lehetőségeket
biztosítottunk ügyfeleink számára,
balesetbiztosítási termékünket pedig
a kor és a piac kívánalmainak megfelelően átdolgoztuk, felfrissítettük.
Az életbiztosítások terén a legfontosabb stratégiai célunk a folyamatos
díjas életbiztosítási állományunk növelése. Ennek előfeltétele a meglévő
ügyfelek megtartása és a megfelelő
számú és minőségű új szerződés. Úgy
véljük, ezen cél teljesülése a jövőben
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az egész vállalat tartós sikerének
egyik legfőbb záloga lehet.
ELŐTTÜNK A JÖVŐ
Az elmúlt tíz évben sokat változott a
vállalatunk, s a bennünket körülvevő
világ is. A piac új szereplőjéből meghatározó biztosítási vállalattá váltunk
számos népszerű termékkel, az ügyfelek körében bizalomnak örvendő
márkákkal. Ügyfeleink és partnereink
technológiai prioritásai, stiláris preferenciái is sokat változtak az idők során,
s ezek a változások a mi célcsoportjainkat sem hagyták érintetlenül, ezért
az ügyfelek számára is fontos üzeneteket, kommunikációs anyagokat
folyamatosan meg kellett újítanunk.
A közeljövő legizgalmasabb termékkommunikációs kihívását a 2014. január
1-jétől érvényes adójogszabályoknak

köszönhetjük. A jogszabály-módosí
tás hatására – évi legfeljebb 130
ezer forint összegben – a jövőben
szja-kedvezményt vehetnek igénybe
a nyugdíjbiztosítással rendelkezők. Ez
a változás új lehetőséget kínál arra,
hogy a Posta bizalmi tőkéjére és országos hálózatára támaszkodva ügyfeleinkkel hosszú távú nyugdíjbiztosítási szerződéseket kössünk. Azért,
hogy a termék minél előbb a postai
hálózatba kerülhessen, egészen a novemberi törvénymódosítástól kezdve
azon dolgoztunk, hogy elsőként léphessünk e módozattal a piacra. Ám
ezzel még nem zárultak le a termékhez kapcsolódó feladataink, mert szeretnénk a termék előnyeit minél szélesebb körben hirdetni. Ezért terveink
között szerepel az is, hogy 2014-ben
reklámfilmet forgatunk a PostaNyugdíj Aranytartalék népszerűsítésére.

Munkavállalóinknak
és értékesítőinknek
igyekszünk
minden képzési
és technológiai

EGY VÁLLALAT ARCAI

támogatást megadni
ahhoz, hogy egyre
sikeresebbek

Ahogyan az emberi szervezet egészének egészséges működéséhez elengedhetetlen, hogy a test motorja,
a szív jól működjön, úgy a vállalatok
sikerét is az ott örömmel dolgozó
emberek szavatolják. Az ő kitartásuk,
lelkesedésük és kreativitásuk által valósulnak meg céljaink, nekik köszönhetőek sikereink.
A Posta Biztosító esetében is igaz,
egy jó vállalatnak olyannak kell lennie, mint egy nagy családnak, ahol
az együtt dolgozók saját és közös
sikerük igazi szövetségeseként tekintenek egymásra. Postahelyi értékesítőink és közvetlen munkatársaink büszkék arra, hogy egy családias,
összetartó, egymás iránt felelősséget érző közösséghez tartoznak, ahol
az együttműködés alapját egymás

tisztelete, megbecsülése és segítése
jelenti. Teljesítményünk fontos forrása ez a légkör. Abban pedig, hogy ezt
az alapértéket 10 esztendő múltán,
immár a piac egyik fontos szereplőjévé válva is sikerült megőriznünk,
meghatározó szerepe van a humán
szakterületünknek.

lehessenek.

A HR-stratégiánkat két egyszerű
alapelv határozza meg: legyen minél
könnyebb pontosan és jól végezni a
munkát, s mindenki számára jó érzést jelenthessen a Posta Biztosító
közösségéhez tartozás. Tudjuk, hogy
ügyfeleink elégedettségét is csak
attól remélhetjük, ha értékesítőink
és munkavállalóink is elégedettek.
HR-szakembereinkből álló csapatunk
ezért speciális programokkal igyekszik elősegíteni, hogy évről évre egyre
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több fejlesztéssel, hatékonyabb háttértámogatással segítse, fejlessze a
minőségi ügyfélkiszolgálást is.
Mindehhez a tanulás motiválása, képzések szervezése épp úgy hozzátartozik, mint az egyéni igények, problémák nyomon követése és szükség
esetén a rugalmas problémamegoldás és segítségnyújtás.
HUMÁNERŐFORRÁSFEJLESZTÉSI
EREDMÉNYEINKRŐL
Vállalatunk 2013 év végén immár 164
főt foglalkoztatott. Új munkatársakkal
bővült az élet- és vagyonkár-rendezési
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terület, a kontrolling, az ügyfélszolgálat, valamint az értékesítési és a pénzügyi terület is.
2013-ban az egyik legfontosabb HR-feladatunk a képzés volt. Büszkék vagyunk
arra, hogy ebben az évben minden
munkavállalónk legalább egy képzésen (iskolarendszerű képzés, e-learning
képzés, konferencia, tréning) részt vett.
Ebben az évben két alkalommal rendeztük meg immár hagyományos
InfoNapunkat, melynek célja munkatársaink átfogó tájékoztatása a vállalatról, piaci helyzetünkről, eredményeinkről, terveinkről.

Már meglévő e-learning képzésünk
kiegészítéseként sikeresen elindítottuk TermékTudor nevű belső online
oktatási programunkat is, melynek
célja, hogy minden munkavállaló
rendszeresen felfrissíthesse termékismereteit. E program keretében
immár 5 termékünk oktatása valósult meg.
2013-ban is tovább folytattuk az
ügyfélközpontú kommunikációs
kompetenciák továbbfejlesztésével
kapcsolatos képzésünket májusban
és szeptemberben, melyen 23 fő
ügyfélszolgálati és 13 fő kárrendezési
munkatárs vett részt.

A munkatársaink számára 2008-ban
elindított karriermenedzsment-rendszerünk is folytatódott, ezzel is biz-

informatikai oktatást, angolnyelvoktatást, vezetői továbbképzést és
értékesítési területen kompetencia-

tosítva a vállalaton belüli tanulási és
továbblépési lehetőséget.

fejlesztést. Ezeken a képzéseken öszszesen 59 munkavállaló vesz részt.

2012-ben a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtotta „Kompetenciafejlesztés a Magyar
Posta Életbiztosító Zrt.-nél” című
TÁMOP-2.1.3.C-12/2-2012-0027 jelű
pályázatát, és az elbírálást követően
egyszeri támogatási összegben részesült. A TÁMOP-pályázat kereté-

FÓKUSZBAN AZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Különösen fontosnak tartjuk ügyfélszolgálatunk ügyfélbarát és hatékony
működését. Ez a csoport telefonon és
személyesen már jelenleg is évi 300
ezer hívást bonyolít le, 60 ezer e-mailt
válaszol meg, és 17 termékünkhöz kapcsolódóan 2013-ban 400 ezer esetben
dolgozta fel az új ajánlatokhoz kap-

ben munkavállalóink részére tartunk

csolódó dokumentumokat, miközben

HR-stratégiánkban
az immár
hagyományos
erősségünknek
számító
közösségépítő
rendezvények
mellett kiemelt
jelentősége van a
belső- és értékesítői
edukációnak.
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KÁRRENDEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAINK MINŐSÉGE
a vállalatunknál végzett 2013-as minőségi felmérés alapján
Minőségi mutató

PSZÁF-ajánlás

Posta Biztosító

100%

100%

>=95%

97,7%

✓
✓

>=95%

99,1%

✓

>=95%

96,3%

✓

>=95%

99%

✓

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

KÁRRENDEZÉSI
SZOLGÁLTATÁSKULTÚRÁNK
Hitvallásunk szellemében mindennapi
tevékenységünk során kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az
ügyfélszolgálatunkat felkeresők zökkenőmentesen, gyorsan és közérthető
formában jussanak a szükséges infor200 ezernél is több esetben nyújtott
ügyfeleinknek segítséget szerződéssel kapcsolatos ügyeik intézésében.
Munkájukat nagyban segítette az
újonnan bevezetett e-Termék Tudor
rendszerünk és a már korábban megkezdett e-learning programunk használata, továbbfejlesztett MonDoc dokumentumkezelő és folyamatvezérlő
rendszerünk. A Posta Elektronikus
Központjába kiszervezett, törvényi
előírásoknak megfelelő szkennelési
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folyamatban a papíralapú dokumentumokról előálló elektronikus másolatoknak köszönhetően hamarosan
csökkenthetjük az irattárba küldendő
dokumentumok mennyiségét.
A még hatékonyabb és gyorsabb ügyfélkiszolgálás érdekében a jövőben
szeretnénk a lehető legteljesebb körűen automatizálttá tenni az ajánlatok
feldolgozását, és a nyomtatványokon intelligens vonalkódot tervezünk
használni.

MUNKATÁRSAINK
SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE
AZ ELMÚLT 3 ÉVBEN
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mációkhoz. A biztosítás a bizalomról szól, így a legfontosabb, hogy baj
esetén ügyfeleink professzionális és
méltányos kárrendezési szolgáltatásban részesüljenek. Büszkék vagyunk
arra, hogy szolgáltatásaink minősége
e téren meghaladja az MNB-ajánlásokat. Úgy véljük, ez a teljesítmény a
bennünket körülvevő tartós bizalom
egyik fontos záloga. A megbízható,
korrekt, gyors kárrendezés az egyik
legjobb eszköze a bizalomépítésnek,
és az értékesítők számára is a legfontosabb háttértámogatások egyike.

A piacon kialakult jó hírünket a gépjármű- és lakástulajdonosok körében
is tartósan szeretnénk megőrizni,
ezért mindennap azon dolgozunk,
hogy ezt színvonalas kárrendezéssel elősegítsük.
2013 KÁRRENDEZÉSI
SZEMMEL
Az elmúlt esztendőben jelentős természeti károk sújtották az országot.
A dunai árhullám, a márciusi autópálya-tömegbalesetek, majd a nyári
viharok és jégesők rengeteg kárbejelentéssel jártak, de a kihívásoknak
ezúttal is sikerült megfelelnünk.

átlagos leterheltség, s jelentősen
nőtt a károsult ügyfelek kiszolgálására jutó idő, ezzel együtt pedig az
elégedettség szintje is.
A lakáskárok rendezésében olyan
villámlekérdezési rendszert vezettünk be, amely 100 méteres pontossággal meghatározza, hogy
az adott kockázatviselési helyen
volt-e földet érő villámcsapás, így
pontosan tudjuk ellenőrizni a villámcsapássokkal kapcsolatos káreseményeket.

2013 egyik legnagyobb minőségi
előrelépése a kárrendezés terén egy
munkaszervezési újításnak köszönhető, aminek következtében egyen-

Kárrendezési csoportunk munkáját a
call center, panaszkezelő és jogász
munkatársakkal szoros együttműködésben végzi. Tapasztalataikat megosztják a termékmenedzserekkel is,
így azok folyamatosan beépülnek a

letesebb lett az egy személyre jutó

termékfejlesztésekbe.
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Informatikán
innen és túl

Fejlesztéseink
három alappillére

INFORMATIKÁN
INNEN ÉS TÚL
Korunk gazdaságkultúrájában az informatikának messze önmagán túlmutató jelentősége van. Egy olyan
vállalat estében pedig, mint amilyen
a miénk, korántsem csupán a működés üzembiztos hátterét jelenti,

együttműködés-kultúrának, valamint
az értékesítő kollégák egyéni szakmai
fejlődésének motorjává is vált.

hanem a tervek, álmok inspirációs
forrása és egyben megvalósításuk
előfeltétele is.

ként tekintünk.

a költséghatékonyság
és a maximális
üzembiztonság.

2013-as informatikai fejlesztéseinkre
e modellértékű folyamat betetőzése-

A Posta Biztosító és a Magyar Posta több mint egy évtizedes múltra
visszatekintő sikertörténetében az
informatika sosem csupán hideg
technológiai háttér volt, sokkal inkább szinergikus fókuszpont, amely
az évek során egyre inkább az értékesítés, a folyamatmenedzsment,
a szolgáltatáskultúra katalizátorává

ISMERJE MEG INFORMATIKAI
TEAMÜNK MUNKÁJÁT!
Informatikai tevékenységünk 3 alap
pillére a rugalmasság, a költséghatékonyság és a maximális üzembiztonság. Számítástechnikával foglalkozó
kollégáink minden más szakterület
képviselőjével folyamatos, napi kapcsolatban állnak. Napi üzemeltetési
rutinfeladataik mellett kiemelt, stratégiai jelentőségű szerepet vállalnak

lett, s egyben példaértékű elmélyült

az MPB Online (értékesítési rendszer)
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a rugalmasság,
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folyamatos, magas színvonalú fejlesztésében és karbantartásában. A dinamikusan változó termékfejlesztések
és értékesítési folyamatok nyomon
követése, valamint a vállalat profiljából következően igen sokrétű ügyvitel
zökkenőmentessé tétele érdekében
munkájukat a termékmenedzsmenttel, értékesítéssel, marketinggel és az
ügyfélszolgálattal szoros kapcsolatban végzik.
EREDMÉNYEINK
Jövőnk szempontjából stratégiai
jelentőségű mérföldkövet jelent,
hogy 2013. év végére 1840 postahelyen vált lehetségessé az elektronikus díjkalkuláció és ajánlatkészítés.

A rendszert immár közel 6000 üzletkötőnk használja nagy megelégedéssel. A rendszeren keresztül
2013-ban mintegy 180 000 szerződéskötés történt közel 32,8 milliárd
forint értékben.
A Posta Biztosító korszerű, interaktív
informatikai eszközei ma már nem
csupán a gyors díjkalkulációt és hibátlan ajánlatkitöltést segítik, de okos
segédleteik és súgóik által a termékek
közötti keresztértékesítésnek is hatékony támogatói. Pontossá és megbízhatóvá teszik a jutalékelszámolást és a
címközvetítést, csökkentik az ügyfélpanaszok és az adminisztrációra fordított back-office munkaórák számát.

A LEGFONTOSABB INFORMATIKAI PROJEKTEK

2005. 11. 01.
Az MPB online
rendszer indulása
a három első
termékkel (AutóŐr,
Casco, TestŐr)

2006. 07. 01.
HozamŐr
bevezetése és
összekapcsolódás
az IPH
ügyfélkosarával

2006. 05. 01.
További három
termék (FészekŐr,
UtasŐr, ÉrtékŐr)
bevezetése

2006. 11. 01.
BM adatlekérés
és díjátsorolás
funkció

2006. 08. 01.
HozamŐr
visszavásárlás és
újrabefektetés

2008
Összekapcsolódás
állományi rendszerekkel – „azonnali
kötvényesítés”
AutóŐr, UtasŐr,
FészekŐr,
Életbiztosítások

2007. 01. 01.
Állományápolási
funkció,
késedelmes díj
befizetése

2010. 03. 15.
Távoktatás (Biztos
tudás) funkció
bevezetése

2009. 03. 05.
HozamFix termék
bevezetése

2011. 03. 10.
Lejáró HozamFix
szerződések
újrabefektetése,
átforgatása

2010. 03. 16.
Nyugdíj Program
bevezetése

2013
MPB Online
rendszer
kiterjesztése

A jelenlegi rendszer az elmúlt 8 esztendőben több fázisban bővült és
alakult, míg mai, felhasználóbarát és
megbízható formáját elnyerte.
A JÖVŐ A FOLYAMATOS
MEGÚJULÁSÉ
2013-ban a biztosítási szerződéskötések 60%-a már online módon történt,
sőt, ma már több olyan termékünk is
van, amely kizárólag online értékesíthető. Értékesítő kollégáink személyes beszámolóikban rendszeresen
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kiemelik a rendszer gyorsaságát,
pontosságát és felhasználóbarát
működését. Úgy vélik, munkájukban
a rendszer sok segítséget jelent. Célunk, hogy 2014 végére ezek az előnyök a teljes postai hálózatban elérhetőek legyenek.
SZINERGIKUS FEJLESZTÉSEK
Amellett, hogy az MPB Online rendszerünk a biztosításértékesítés sikerét
sokrétűen segíti, azt is lehetővé te-

969 postahelyen
4500 üzletkötő
131 000 szerződés
35 Mrd Ft érték

szi, hogy más kapcsolódó területen
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A POSTA BIZTOSÍTÓ INFORMATIKAI RENDSZERÉT AKTÍVAN* HASZNÁLÓ
POSTÁK ÉS ÉRTÉKESÍTŐK SZÁMÁNAK EMELKEDÉSE
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* Aktív felhasználónak az a posta vagy értékesítő tekinthető, amely/aki az adott év során legalább
1 szerződést a rendszer használatával kötött.

is elősegítsük szakmai szövetségesünk, a Magyar Posta üzleti céljainak
teljesülését. Ez a rendszer teremtett
lehetőséget a napi pénzforgalmi elszámolásra és hibakezelésre, a pontosabb dolgozói jutalékszámításra,
a hibaközlő rendszerbe megbízható
adat- és dokumentumszolgáltatásra,
a távoktatási rendszer fejlesztésére, hogy csak néhányat említsünk a
mindkét fél számára fontos járulékos
előnyökből.

informatikai infrastruktúránk. Ez tette lehetővé többek között azt is, hogy
levélforgalmunkat zökkenőmentesen
bonyolíthassuk az Elektronikus Postaközponton keresztül.

Mindezen előnyök mellett azonban
azt is lényegesnek tartjuk, hogy az
informatikával érintkező területeken
első pilot ügyfélként szerepet vállalunk a Magyar Posta induló szolgáltatásainak bevezetésében. Ehhez
úgyszintén nélkülözhetetlen meglévő

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS
A FOLYAMATMENEDZSMENT
TERÜLETÉN
2013 számos izgalmas informatikai kihívást is tartogatott a Posta Biztosító
számára. Informatikusaink csapatmunkájának köszönhetően ezeknek
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Informatikai hátterünk mindezen túlmenően további jövőbeni, kölcsönösen
előnyös lehetőségeket is tartogat. Módot adhat például integrált banki-biztosítási keresztértékesítésekre vagy ügyfélhűségre alapozó fejlesztésekre is.

A LEGFONTOSABB 2013-AS
INFORMATIKAI PROJEKTEK
| KGFB-tarifageneráció bevezetése;
| Termékbevezetések,
termékfejlesztések, pl.
folyamatautomatizálás, új
kedvezmények, új eszközalaptípus,
kamatadó-változások
menedzselése;
| Új vagyonkezelési
kockázatmenedzsment-rendszer;
| Új üzletkötői jutalékrendszer;
| Lakásbiztosítás internetes
kötésének bevezetése;
| Adattisztítási rendszer üzembe
állítása;
| Infrastruktúra-fejlesztések, kiemelt
fejlesztés: adatbázisszerverek
cseréje;
| SAP-verzió-frissítések;
| Elektronikus másolatkészítés
tanúsítása;
| Értékesítési rendszer integrációja
a Központi Kárnyilvántartással.

egytől egyig sikerült megfelelnünk.
A unit-linked eszközalap-lejáratok
zavartalan kiszolgálásához sikeresen
optimalizáltuk az év során informatikai hátterünk teljesítményét, jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre az
életbiztosítási és értékesítési rendszerben is, s annak érdekében, hogy
az üzleti eredményeink fejlődésében

sikeresen le tudjuk bonyolítani, minden esetben pontosan, megbízhatóan, a megadott határidőre végrehajtottuk a szükséges informatikai
átalakításokat is.

kulcsfontosságú értékesítési akciókat

az informatikai háttér előkészítése

Az év vége egy fontos, stratégiai jelentőségű új nyugdíjtermék bevezetését hozta, aminek egyik első lépése
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Hagyomány
és modernség:
informatikai
fejlesztéseink
a Magyar Posta
világában további
hozzáadott értéket
képviselnek.

volt. A rendelkezésre álló igen szűkre szabott időn belül igazi szakmai
bravúrt jelentett e feladat sikeres
teljesítése.
Úgy véljük, az üzembiztos, gyors és
felhasználóbarát informatikai infrastruktúrának az egész vállalat jövője szempontjából döntő jelentősége van, hiszen a mai, kiélezett piaci
versenyben csak az üzleti igények
gyors implementálása által tudunk
helytállni, élenjárni. Ennek érdekében a jövőben is nagy figyelmet
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szentelünk a termékfejlesztési tervek megvalósításához szükséges fejlesztéseknek. Ugyancsak fontosnak
tartjuk mihamarabb automatikussá
tenni a kockázatelbírálást az értékesítési pontokon, továbbfejleszteni
a rendszer ügyfélmegtartási és intervenciós funkcióit, valamint a call
center infrastruktúrát. Mindemellett
kiemelt feladatunknak tekintjük a
szabályozásokkal, valamint a hatékonyabb munkavégzéssel és rendszer-adminisztrációval kapcsolatos
fejlesztéseket.

Sikereink
kulisszatitkai

Úgy véljük, egy
biztosítótársaság
csak akkor lehet

SIKEREINK
KULISSZATITKAI

tartósan sikeres,
ha a kockázatokat
pontosan ismerve
mindig az optimális
konstrukciókat,
megoldásokat

Kimagasló teljesítmény és tartós
eredményesség az élet egyetlen
területén sem képzelhető el maximális figyelem és fegyelem nélkül. Így
van ez a biztosítások világában is.
A mi sikereink hátterében ezt kiváló kontrolling, aktuárius, jogász és
pénzügyi szakembereink biztosítják.
Ők vállalatunk megbízhatóságának
kulcsfontosságú háttéremberei. Tevékenységük a külvilág számára ritkán látható, de annál izgalmasabb és
fontosabb résztevékenységeket fog
közre. Munkájuknak kulcsszerepe volt
2013-as sikereinkben is.
KEVESEBB KOCKÁZAT –
KISZÁMÍTHATÓBB JÖVŐ
Vagyonkezelési területünkön 2013
egyik legnagyobb kihívása, s egyben
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legnagyobb mérvű előrelépése a nemzetközi szakmai elvárásoknak megfelelő Varitron kockázatkezelési rendszer bevezetése volt. Ez a módszer a
fejlett országokban már bevált kockázatkezelési tapasztalatokat adaptálja
a hazai tőkepiac egyedi jellemzőire,
használatával immár napra pontosan azonosítani és ellenőrizni tudjuk
a kockázatokat, így ügyfeleinknek és
tulajdonosainknak az eddigieknél is
nagyobb biztonságot tudunk nyújtani.
2013 legnagyobb vagyongazdálkodási sikere a benchmark feletti hozamok
elérése volt, ami ügyfeleink számára az egyik legfontosabb eredmény,
hiszen ez a teljesítmény magasabb
kiígérhető hozam formájában jelent
meg.

választja.

Mi a Szolvencia II.?
Egy olyan uniós irányelv, amely egységes szerkezetbe foglalja és
harmonizálja az uniós biztosítási szabályozásokat. Elsődleges célja
a fogyasztók védelme, s az, hogy a biztosítottak minden egyes
tagállamban hasonló feltételekkel szerződhessenek.

A számoszlopok számunkra álmokat, terveket is jelentenek, s ennek
szellemében kezeljük pénzügyeinket
is – gondosan, felelősen és jövőorientáltan.
NAVIGÁCIÓ FELSŐFOKON
A kontrolling olyan szerepet játszik
vállalatunk életében, mint egy hajón a kapitány jobbkezének számító
navigátor, akinek az a feladata, hogy
tudása legjavát nyújtva segítse a kaMAGABIZTOSSÁG
ÉS GONDOSSÁG A PÉNZÜGYEK
TERÉN IS
Pénzügyi tevékenységünkben a legmesszebbmenőkig megfelelünk a
magyar számviteli és adójogszabályok, valamint a nemzetközi IFRS (International Financial Reporting Standards) előírásainak is.
E téren 2013-ban a legnagyobb előrelépést az új SAP-verzióra való váltás
jelentette, ami a dinamikusan változó adójogszabályokhoz való még
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zökkenőmentesebb alkalmazkodást
teszi lehetővé. A pénzügyi területen
dolgozó kollégáink számára komoly
feladatot jelentett a dinamikusan növekvő befektetési portfólióhoz és a
folyamatosan fejlődő termékkínálathoz való alkalmazkodás.
A számokra lefordítható anyagi javak mögött számunkra mindig ott az
ember: az ügyfél, aki biztonságra vágyik, az értékesítő, aki bízik bennünk,
a szakember, aki a hivatásban való
kiteljesedését velünk képzeli el.

pitányt kormányozni, a hajót pedig
révbe érni.
Kontrollingmunkatársaink ennek szellemében végzik a munkájukat: az év
minden napján gondosan őrködnek
kitűzött céljaink megvalósíthatósága
felett. Ők stratégiai elképzeléseink
legfigyelmesebb kritikusai és megvalósulásuk figyelmes segítői.

tervezési folyamatokat, a beszámolók, elemzések készítését, csakúgy,
mint az értékesítési teljesítmény értékelését.
2013-ban e téren az egyik legfontosabb célunk az volt, hogy jutalékrendszerünket minél átláthatóbbá és
megbízhatóbbá tegyük.
Az év másik nagy kihívása a korábban már megkezdett Szolvencia II.
szabályozásra való felkészülés folytatása volt. Ezt a fontos európai uniós harmonizációs kötelezettséget
hosszú távú elkötelezettségünk bizonyságaként kiemelt feladatunknak
tekintjük.

Szoros együttműködésben dolgoznak a pénzügyi-számviteli és aktu-

Az ezzel kapcsolatos előkészítő munka a különféle szakmai műhelyekben
már évek óta folyik, minek eredményeképpen már ma is ennek megfelelő
alapokon, egységes kockázatazonosítással, számszerűsített adatokkal,

áriusi teammel, összefogják az üzleti

folyamatos nyomon követéssel és
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SZAVATOLÓTŐKE-FEDEZETTSÉGÜNK
A legfrissebb (QIS6 2012) számítások alapján mind a Magyar Posta Biztosító, mind pedig
a Magyar Posta Életbiztosító szavatolótőke-fedezettsége magasabb a Szolvencia II.
alapján a jelenlegihez (Szolvencia I.) képest:
Magyar Posta Biztosító Zrt.
fedezettsége

Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
fedezettsége

332,07%

175,36%
161,98%
120,82%

SI

SII

nyilvántartással, valamint rendszeres kockázatmenedzsment-jelentéssel működünk. Fel vagyunk készülve
ugyanakkor arra is, hogy a rendszer
finomhangolása a pénzügyi és kontrollingteamekre további komoly munkát ró majd a következő két évben is.
FŐ A BIZTONSÁG!
Az elmúlt években aktuáriusaink
számára is fontos feladatot jelentett
azoknak az előzetes hatástanulmányoknak az elkészítése, amelyeket
a Szolvencia-felkészülés jegyében
európai felügyeleti hatóságunkhoz,
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SI

SII

az EIOPA-hoz és tulajdonosainkhoz
is eljuttattunk.
Aktuárius szakembereink mindemellett sok más rendszeres és eseti
háttérelemzéssel segítették biztonságos működésünket az év folyamán,
gondoskodtak a megfelelő árazásról,
tartalékmeghatározásról, s a viszontbiztosítási partnerekkel való zökkenőmentes együttműködés feltételeiről is.
Tudásuk nélkülözhetetlen hozzájárulást jelentett az új KGFB-tarifa kialakítása során is, aminek

A pénzügyek,
vagyonkezelés és
kockázatkezelés
terén számos
fontos kihívásról és
pozitív változásról
számolhatunk be
2013-ban: új SAPverzióra váltottunk,
bevezettük a Varitron
kockázatkezelési
rendszert, befektetési
portfóliónk
dinamikusan
növekedett, termékeink
folyamatosan
frissültek, benchmark
feletti hozamokat
értünk el, amiből
az ügyfeleinknek is
magasabb hozamokat
tudtunk nyújtani,
s a vállalat is jobban
proﬁtált.

eredményeképpen ma már egy a
korábbinál sokkal szegmentáltabb
árazással tudunk dolgozni. Év végi
hajrájuk nélkül pedig elképzelhetetlen lett volna, hogy 2014 januárjában elsőként léphessünk piacra egy
új, nyugdíj biztosítási termékkel, a
PostaNyugdíj Aranytartalékkal.

kárrendezés, panaszkezelés, külső kommunikáció segítése, vállalati
képviselet mellett jogászaink az év
során arról is gondoskodtak, hogy
termékeinket és szerződéseinket
időben összhangba hozhassuk a 2014
márciusában életbe lépő új Polgári
törvénykönyv vonatkozó előírásaival.

MŰKÖDÉSÜNK JOGSZERŰSÉGE
2013 jogi tekintetben is tartogatott
fontos szakmai kihívásokat. A közgyűlések, változások jogi menedzselése,

Mindennek köszönhetően egy különösen sikeres év után az új évre jogi,
pénzügyi szempontból is felkészülten
tekinthetünk.
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Pénzügyi
jelentések

A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. ALAPADATAI

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

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

E.

EGYÉB ESZKÖZÖK

1.

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

2012. (E Ft)

2013. (E Ft)

5 168

6 658

239 798

833 811

Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

110 462

96 421

2.

Bankbetétek, pénztár

129 336

737 390

F.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

538 671

607 281

1.

Kamatok, bérleti díjak

242 200

175 995

2.

Halasztott szerzési költségek

163 828

197 019

3.

Egyéb aktív időbeli elhatárolások

132 643

234 267

11 048 198

12 436 434

2012. (E Ft)

2013. (E Ft)

1 847 518

1 940 765

754 625

754 625

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ 2013. ÉVI MÉRLEGE
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2012. (E Ft)

2013. (E Ft)

295 764

306 673

A.

SAJÁT TŐKE

I.

Jegyzett tőke

III.

Tőketartalék

2 579 905

2 579 905

IV.

Eredménytartalék (+)

-1 572 425

-1 487 012

VII.

Mérleg szerinti eredmény (+)

85 413

93 247

8 131 524

8 743 363

A.

IMMATERIÁLIS JAVAK

B.

BEFEKTETÉSEK

9 564 355

10 208 890

C.

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

III.

Egyéb befektetések

9 564 355

10 208 890

1.

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

654 722

816 147

750 000

0

a)

bruttó összeg

654 722

816 147

2.

Matematikai tartalékok

103 415

166 251

103 415

166 251

1.

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozásban

2.

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

5 978 630

5 683 954

d

felelősségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]

6.

Betétek hitelintézetnél

2 835 725

4 524 936

da)

bruttó összeg

550 257

711 380

D.

KÖVETELÉSEK

409 610

479 779

db)

viszontbiztosításra jutó tartalékrész (-)

446 842

545 129

I.

Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

242 983

260 470

3.

Függőkár tartalékok [a)+b)]

6 753 821

7 189 085

1.

Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

224 442

162 511

a)

tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

5 841 170

6 259 888

2.

Követelések a biztosítási közvetítőktől

18 541

14 144

aa)

bruttó összeg

11 625 667

11 912 583

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

18 541

14 144

ab)

viszontbiztosításra jutó tartalékrész (-)

5 784 497

5 652 695

3.

Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

0

83 815

b)

IBNR tartalék [ba)+bb)]

912 651

929 197

II.

Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

16 456

124 224

ba)

bruttó összeg

1 630 042

1 606 080

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

16 456

57 560

bb)

viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

717 391

676 883

IV.

Egyéb követelések

150 171

95 085

5.

Káringadozási tartalék

25 381

25 381
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2012. (E Ft)

2013. (E Ft)

6.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

594 185

546 499

b)

törlési tartalék [ba)+bb)]

48 602

ba)

bruttó összeg

c)

MEGNEVEZÉS

2012. (E Ft)

2013. (E Ft)

1 626 748

1 659 633

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

38 534

ab)

kárrendezési költségek

522 236

553 847

48 602

38 534

ac)

bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

152 953

145 470

egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

545 583

507 965

b)

függőkárok tartalékainak változása (±)

708 526

435 263

ca)

bruttó összeg

545 583

507 965

ba)

tételes függő kár tartalék változása (±)

711 406

418 717

E.

CÉLTARTALÉKOK

14 763

10 192

1.

bruttó összeg

1 110 482

286 916

2

Céltartalék a jövőbeni költségekre

14 763

10 192

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

399 076

-131 801

G.

KÖTELEZETTSÉGEK

878 455

1 500 105

bb)

IBNR tartalék változása (±)

-2 880

16 546

I.

Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből ebből:

630 809

1 193 995

1.

bruttó összeg

-26 266

-23 962

a)

ebből:kapcsolt vállalkozással szemben

12 311

55 037

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

-23 386

-40 508

II.

Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

80 372

162 085

05

Matematikai tartalékok változása (±)

43 476

62 836

a)

ebből:kapcsolt vállalkozással szemben

0

162 085

c)

Felelősségbiztosítási járadéktartalék változása (±)

43 476

62 836

V.

Egyéb kötelezettségek

167 274

144 025

ca)

bruttó összeg

215 107

161 123

a)

ebből:kapcsolt vállalkozással szemben

6 064

10 233

cb)

viszontbiztosító részesedése (-)

171 631

98 287

H.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

175 938

242 009

08.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

132 650

-47 686

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

175 938

242 009

b)

törlési tartalék változása (±)

17 849

-10 068

11 048 198

12 436 434

ba)

bruttó összeg

17 849

-10 068

c)

egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (±)

114 801

-37 618

ca)

bruttó összeg

114 801

-37 618

09.

Nettó működési költségek

2 037 315

2 681 626

a)

tárgyévben felmerült szerzési költségek

1 239 272

1 309 281

b)

elhatárolt szerzési költségek változása (±)

41

33 191

c)

igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

1 471 124

1 743 996

d)

viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

673 040

338 460

68 398

69 519

-457 962

-509 283

544 825

603 923

719 410

605 517

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ 2013. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA
MEGNEVEZÉS

2012. (E Ft)

2013. (E Ft)

A)

NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

01.

Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

5 054 149

5 217 522

10.

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

a)

bruttó díj

7 896 075

7 703 091

A)

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

b)

viszontbiztosítónak átadott díj (–)

2 682 806

2 324 144

C)

NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK

c)

meg nem szolgált díjak tartalékának változása (±)

159 120

161 425

02.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

04.

Károk ráfordításai

3 230 272

2 960 510

04.

Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei

77 114

121 628

a)

kárkifizetések és kárrendezési költségek

2 521 746

2 525 247

aa)

kárkifizetések

2 152 463

2 116 870

07.

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

6 662

8 651

1.

bruttó összeg

3 779 211

3 776 503

09.

Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések
egyéb ráfordításai

55 779

48 733
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MEGNEVEZÉS

2012. (E Ft)

2013. (E Ft)

10.

Egyéb bevételek

30 020

43 250

11.

Egyéb ráfordítások

219 278

109 088

D)

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

86 863

94 640

E)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)

86 863

94 640

15.

Adófizetési kötelezettség

1 450

1 393

F)

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-15)

85 413

93 247

G)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+16-17)

85 413

93 247

72

A MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSE

73

A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. ALAPADATAI

1.

Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

2.

A társaság neve, székhelye:
Magyar Posta Életbiztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1022 Budapest, Bég utca 3–5.
Működésének kezdete: 2002. 05. 10.
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-044750
Statisztikai számjel: 12833625-6511-114-01

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

A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ 2013. ÉVI MÉRLEGE
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

2012.

2013.

152 552

164 659

93 868

81 858

Bankbetétek, pénztár

622 630

539 810

F.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 271 314

2 394 509

1.

Kamatok, bérleti díjak

1 793 063

1 672 893

2.

Halasztott szerzési költségek

133 661

127 379

3.

Egyéb aktív időbeli elhatárolások

344 590

594 237

109 460 936

130 432 884

2012.

2013.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
A.

SAJÁT TŐKE

3 998 108

4 781 328

I.

Jegyzett tőke

1 990 964

1 990 964

III.

Tőketartalék

2 052 432

2 052 432

IV.

Eredménytartalék (+)

-755 946

-45 287

VII.

Mérleg szerinti eredmény (+)

710 658

783 219

C.,

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK

70 635 924

91 717 656

1.

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

128 211

205 358

a)

bruttó összeg

128 211

205 358

2.

Matematikai tartalékok

69 651 349

90 419 772

a

életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]

69 651 349

90 419 772

69 651 349

90 419 772

A.

IMMATERIÁLIS JAVAK

B.

BEFEKTETÉSEK

71 884 775

94 932 135

III.

Egyéb befektetések

71 884 775

94 932 135

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozásban

aa)

bruttó összeg

1.

20 795 616

24 835 236

3.

Függőkár tartalékok [a)+b)]

729 887

899 782

2.

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

43 823 969

57 372 392

a)

tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

722 757

876 663

6.

Betétek hitelintézetnél

7 265 190

12 724 507

aa)

bruttó összeg

724 800

880 841

C.

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

32 732 319

31 002 595

ab)

viszontbiztosításra jutó tartalékrész (-)

2 043

4 178

b)

IBNR tartalék [ba)+bb)]

7 130

23 119

D.

KÖVETELÉSEK

1 703 478

1 317 318

ba)

bruttó összeg

8 371

24 707

I.

Közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

1 698 087

1 299 958

bb)

viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

1 241

1 588

1.

Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

83 376

92 571

4.

Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]

82 182

156 583

2.

Követelések a biztosítási közvetítőktől

1 614 711

1 207 387

a)

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

82 182

156 583

a)

ebből: kapcsolt vállalkozástól

1 614 711

1 207 387

aa)

bruttó összeg

82 182

156 583

IV.

Egyéb követelések

5 391

17 360

6.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok

44 295

36 161

E.

EGYÉB ESZKÖZÖK

716 498

621 668

b)

törlési tartalék [ba)+bb)]

44 295

36 161
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

2012.

2013.

44 295

36 161

c)

befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb
bevételei

1 170 895

1 557 337

d)

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

-145 805

-123 576

03.

Befektetések nem realizált nyeresége

690 464

358 733

1 365

1 375

ba)

bruttó összeg

D.

BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK A BEFEKTETÉSI EGYSÉGHEZ KÖTÖTT (UNITLINKED) ÉLETBIZTOSÍTÁS SZERZŐDŐI JAVÁRA

32 732 319

31 002 594

1

bruttó összeg

32 732 319

31 002 594

04.

Egyéb biztosítástechnikai bevétel

E.

CÉLTARTALÉKOK

10 998

10 153

05.

Károk ráfordításai

22 976 575

36 055 504

2

Céltartalék a jövőbeni költségekre

10 998

10 153

a)

kárkifizetések és kárrendezési költségek

22 636 778

35 885 609

G.

KÖTELEZETTSÉGEK

1 879 708

2 585 641

aa)

kárkifizetések

22 632 280

35 879 516

I.

Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből ebből:

1 822 616

2 470 951

1.

bruttó összeg

22 643 298

35 885 327

a)

ebből:kapcsolt vállalkozással szemben

36 467

215 380

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

11 018

5 811

II.

Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

5 906

11 215

ab)

kárrendezési költségek

4 499

6 093

a)

ebből:kapcsolt vállalkozással szemben

5 906

11 215

ac)

bevételek kármegtérítésből és kárrendezési költségtérítésből (-)

1

0

V.

Egyéb kötelezettségek

51 186

103 475

b)

függő károk tartalékainak változása (±)

339 797

169 895

a)

ebből:kapcsolt vállalkozással szemben

8 392

13 819

ba)

tételes függő kár tartalék változása (±)

339 449

153 906

H.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

203 879

335 512

1.

bruttó összeg

338 760

156 041

2

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

203 879

335 512

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

-689

2 135

109 460 936

130 432 884

bb)

IBNR tartalék változása (±)

348

15 989

1.

bruttó összeg

6

16 336

2.

viszontbiztosító részesedése (-)

-342

347

06.

Matematikai tartalékok változása (+-)

9 442 903

20 768 423

a)

Életbiztosítási díjtartalék változása (+-)

9 442 903

20 768 423

aa)

bruttó összeg

9 442 903

20 768 423

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

A MAGYAR POSTA ÉLETBIZTOSÍTÓ 2013. EREDMÉNYKIMUTATÁSA
MEGNEVÉZÉS

2012.

2013.

07.

Díj-visszatérítési tartalékok változása (±)

18 041

74 401

A)

NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

a)

eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék változása (±)

18 041

74 401

B)

ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁGNÁL

aa)

bruttó összeg

18 041

74 401

01.

Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül

35 965 562

50 377 654

09.

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±)

8 664

-8 134

a)

bruttó díj

36 067 550

50 485 752

b)

törlési tartalék változása (±)

8 664

-8 134

b)

viszontbiztosítónak átadott díj (–)

31 476

30 951

ba)

bruttó összeg

8 664

-8 134

c)

meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+-)

70 512

77 147

02.

Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből

7 686 817

7 948 521

10.

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

8 725 029

-1 729 724

a)

kapott osztalék és részesedés

610

3 490

a) a)

bruttó összeg

8 725 029

-1 729 724

b)

egyéb befektetési bevételek

6 661 117

6 511 270

11.

Nettó működési költségek

1 970 734

2 195 673

bb)

kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

6 661 117

6 511 270

a)

tárgyévben felmerült szerzési költségek

978 740

1 120 020

76

77

b)

elhatárolt szerzési költségek változása (+-)

16 613

-6 282

c)

igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)

1 023 158

1 083 297

d)

viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)

14 551

13 926

12.

Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből

369 596

284 280

a)

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

62 352

86 645

b)

befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+-)

0

-7 384

c)

befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

307 244

205 019

13.

Befektetések nem realizált vesztesége

164 350

415 803

14.

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

0

71 172

B)

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

668 316

558 885

C)

NEM BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI ELSZÁMOLÁSOK

60 910

249 603

02.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

191 394

191 432

04.

Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb
bevételei

21 740

48 935

05.

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

145 805

123 576

09.

Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb
ráfordításai

346

2 608

10.

Egyéb bevételek

9 504

14 622

11.

Egyéb ráfordítások

307 187

126 354

D)

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

729 226

808 488

E)

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+D+14)

729 226

808 488

15.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

18 568

25 269

F)

ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-15)

710 658

783 219

G)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+16-17)

710 658

783 219
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