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1.

Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra hozza a
negyedéves tájékoztatóját. Jelen tájékoztató célja, hogy a magyar számviteli törvény szerint készített, nem
auditált és nem konszolidált adatokat, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes
adatszolgáltatás keretében megosztandó adatokat a Biztosító a negyedéves jelentéssel egyidejűleg
nyilvánosságra hozza. A MABISZ számára szolgáltatott adatokat jelen tájékoztató 1. számú melléklete
tartalmazza.
A Biztosító jelen tájékoztatótól elkülönülten hozza nyilvánosságra 2012. évi harmadik negyedéves jelentését.
A jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti
konszolidált, nem auditált 2012. évi harmadik negyedéves adatait publikálja.
A 2012. év első három negyedévének főbb eredményei, eseményei:
-

A Biztosító 2012 első három negyedévében 15,139 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el, melyből
rendszeres díj: 13,212 milliárd forint, eseti díj: 1,927 milliárd forint. A bruttó díjbevétel 2011
hasonló időszakához viszonyítva 22 százalékkal csökkent elsősorban az új értékesítések és eseti
díjbevételek alacsonyabb volumene miatt, ugyanakkor a rendszeres díjakban a visszaesés mindössze
7%-os, köszönhetően annak, hogy a portfolió megújítási díjai a várakozásokkal összhangban
növekedtek és stabilan befolytak. A pénzügyi-gazdasági válság nagymértékben csökkentette a
háztartások elkölthető jövedelmét, mely az egész magyar biztosítási piac teljesítményét negatívan
befolyásolja. A piaci stagnálás még a harmadik negyedévben is folytatódott. A negatív piaci
környezetre válaszul a Biztosító költségracionalizálást hajtott végre és hatékonyságnövelő
intézkedéseket vezetett be, amelyek mellett továbbra is elkötelezett, illetve költségszerkezetét
folyamatosan hozzáigazítja az értékesítési szinthez. Az intézkedések hatására a bruttó működési
költségek jelentősen, 39%-kal csökkentek. Ezzel párhuzamosan folyamatban van az értékesítési
hálózat átszervezése, melytől jelentős teljesítményjavulást vár a menedzsment. A Biztosító meglévő
rendszeres díjas szerződésállománya ugyanakkor stabil alapokat teremt és a befektetési portfolió
növekedésével párhuzamosan költségviselő képessége egyre javul. Ennek, valamint a működési
költségek csökkenésének eredményeképpen a harmadik negyedéves veszteség 372 millió forint,
szemben az előző negyedév 1,261 milliárd forintjával. A Biztosító által elért mérleg szerinti
eredmény az első három negyedévben összesen 2,589 milliárd forint veszteség, mely a nehéz piaci
helyzet ellenére továbbra is összhangban áll a vezetőség várakozásaival és azzal a deklarált üzleti
céllal, hogy a Biztosító 2014-re nyereségessé váljon.

-

A Biztosító igazgatósága – a korábbi közgyűlési felhatalmazás alapján – döntött a kamatozó
részvények kibocsátásával megvalósuló zártkörű tőkeemelésről, a részvényesek 1,4 milliárd forintos
tőkeemelést hajtottak végre. A Biztosító 2012. augusztus 16. napján megtartott rendkívüli
közgyűlése többek között döntött a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények későbbi, „A”
sorozatú törzsrészvénnyé történő átalakításáról (2017. szeptember 11.).

-

A közgyűlési döntés értelmében az igazgatóság újonnan megválasztott tagjai: Barta Miklós, dr. Kádár
Gabriella és Birkás Balázs. A Biztosító felsővezetéséhez csatlakozott még 2012. október 1-jei
hatállyal Sallai Linda, termékfejlesztési és kockázatvállalási vezérigazgató-helyettes.

-

Szeptemberben a Biztosító belépett az egészségbiztosítási piacra a világ egyik legjobb orvosi
hálózatával büszkélkedő, és díjnyertes szolgáltatásairól híres Best Doctors Inc-del aláírt stratégiai
együttműködési megállapodás révén. A Biztosító négy új, innovatív termék árusítását kezdte meg,
ezáltal a magyar ügyfelek számára is elérhetőek és megfizethetőek a Best Doctors szolgáltatásai.
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-

A potenciális ügyfelek érdeklődésére és a megnövekedett igényre tekintettel a Biztosító
újraindította a Pannónia Alkony Életbiztosítás elnevezésű terméke értékesítését.

-

A Biztosító három unit linked terméke is díjat kapott a MoneyMoon gálán, melyen a pénzügyi
tanácsadó több kategóriában díjazta a kiemelkedő teljesítményű biztosítói eszközalapokat és a
legjobb vagyonkezelőt. A „forint alapú részvény unit linked eszközalap” kategóriában a CIG
Warren Buffett Pro eszközalapja lett a győztes, „kínai részvény unit linked eszközalap”
kategóriában a CIG Kínai Pro Részvény, míg a legjobb „latin-amerikai részvény unit linked
eszközalap” a CIG Amazonas Latin-Amerika lett.

Budapest, 2012. november 20.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

Pénzügyi kimutatások

A Biztosító eredménykimutatásának fő sorai
millió forint
Megnevezés

2012.09.30
(A)

2011.12.31
(B)

2011.09.30
(C)

%
(A/C)

Bruttó díjelőírás

15 139

28 063

19 487

78%

Bruttó szerzési költségek

-3 161

-10 781

-8 632

37%

Elhatárolt szerzési költségek változása

-2 344

-417

86

-2 726%

Károk és szolgáltatások

-4 739

-6 012

-4 367

109%

Bruttó tartalékváltozások

-5 162

-8 679

-3 792

136%

-411

-2 003

-2 822

15%

-2 084

-4 930

-3 808

55%

540

330

289

187%

-2 222

-4 429

-3 559

62%

-366

-258

443

-83%

-1

0

0

-

-2 589

-4 687

-3 116

83%

Biztosítástechnikai befektetési eredmény
Igazgatási költségek
Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai
eredmény
Biztosítástechnikai eredmény
Nem biztosítástechnikai befektetési eredmény
Járó osztalék és részesedés - kamatozó részvény
járó kamata
Mérleg szerinti eredmény
A Biztosító mérlegének fő sorai

millió forint
Megnevezés
Immateriális javak

2012.09.30
(A)

2011.12.31
(B)

2011.09.30
(C)

%
(A/C)

615

860

972

63%

5 278

5 317

5 480

96%

31 866

27 045

22 621

141%

Követelések

5 773

4 748

4 502

128%

Egyéb eszközök

2 266

2 556

1 720

132%

Aktív időbeli elhatárolások

1 401

3 755

4 301

33%

47 199

44 281

39 596

119%

Saját tőke

3 877

5 055

6 612

59%

Biztosítástechnikai tartalékok

2 733

2 395

1 937

141%

Befektetések
A befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések

Eszközök összesen

Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás
szerződői javára

31 866

27 045

22 621

141%

Kötelezettségek

4 229

4 808

3 469

122%

Passzív időbeli elhatárolások

4 494

4 978

4 957

91%

47 199

44 281

39 596

119%

Források összesen

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., 2012. harmadik negyedéves tájékoztató

4

3.

Biztosító pénzügyi helyzetének bemutatása - a Biztosító
magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és
nem konszolidált, 2012. évi harmadik negyedéves adatai

A beszámolási időszakban a Biztosító bruttó díjbevétele 15,139 milliárd forint volt, amely az előző év azonos
időszaki teljesítményének 78 százaléka. Ebből 14,935 milliárd forint a befektetéshez kötött életbiztosítások
díjbevétele, míg 204 millió forint a hagyományos életbiztosítások díjbevétele.
A portfolióban a korábbi években kötött szerződések megújítási díjai 47 százalékkal növekedtek, amely nagy
részben ellensúlyozta az új értékesítésből, illetőleg az eseti díjakból származó bevételek visszaesését. A
megújításokból származó 2012. évi első három negyedévben bruttó díjbevétel 10,971 milliárd forint,
szemben a 2011. év hasonló időszakának 7,463 milliárd forintjával. Az értékesített szerződések első éves
díjaiból származó bruttó díjbevétel a 2,241 milliárd forint, amely 67 százalékos csökkenés 2011 hasonló
időszakához (6,799 milliárd forint) képest. A változásban jelentős szerepet játszik egyrészt a biztosítási piac
helyzete, melyre erősen rányomja bélyegét az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válság, a végtörlesztések, illetve a
Biztosító értékesítési hálózatának jelenleg is folyamatban lévő átszervezése, amelytől jelentős
teljesítményjavulást vár a menedzsment. Az eseti díjak a 2011. azonos időszak eseti díjbevétel 37 százalékát,
1,927 milliárd forintot értek el, döntően a befektetési egységhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódóan. A
teljes 15,139 milliárd forintos díjbevételen belül az eseti díjak aránya 13 százalékos. Az eseti díjak
csökkenése nincs számottevő hatással a Biztosító eredményességére, mivel azok költségviselő képessége
nem jelentős.
A ráfordítások közötti egyik legjelentősebb tétel a károk és szolgáltatások (4,739 milliárd forint), amelyből
4,522 milliárd forint a befektetéshez kötött életbiztosítások részleges- és teljes visszavásárlása. Szintén
jelentős a bruttó tartalékváltozások ráfordítása (5,162 milliárd forint), amelyből 4,821 milliárd forint
kapcsolódik a befektetési egységekhez kapcsolt életbiztosítási tartalékok növekedéséhez. A törlési
tartalékok a kintlévőségek növekedésével párhuzamosan növekedtek mintegy 139 millió forinttal, az
eredménytől független díj-visszatérítési tartalékok pedig 186 millió forinttal növekedtek.
A Biztosító bruttó működési költsége 2012. első három negyedévében összesen 7,636 milliárd forint volt,
amelyből 5,505 milliárd forint szerzési költség, 2,084 milliárd forint igazgatási költség, 17 millió forint
kárrendezési költség és 30 millió forint befektetési költség. A megújítási jutalékok a portfolió
növekedésének megfelelően nőttek, a szerzési jutalékok az új szerzéssel párhuzamosan visszaestek. Az
igazgatási költségek jelentősen, 45%-kal csökkentek az előző év hasonló időszakához képest. A 2011. évi
első féléves igazgatási költségekben 1,147 millió Ft kapcsolódott dolgozói részvénykibocsátás zárásához
kapcsolódó adó és járulékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a tőzsdei bevezetéshez kapcsolódó
sikerdíj kifizetéséhez. A 2011. évi első három negyedévet a fenti egyszeri költségektől megtisztítva a
megtakarítás 22%-os, amely a Biztosító 2011 augusztusában bejelentett és azóta következetesen alkalmazott
költségracionalizálási intézkedéseinek és a szervezeti struktúra átalakításának eredménye.
A befektetési eredmény 411 millió forint veszteség. Ebből a befektetéshez kötött életbiztosítások nem
realizált vesztesége -179 millió forint, vagyis jelentősen (707 millió forinttal) javult az elmúlt negyedévhez
képest. A változást túlnyomórészt az eszközalapok teljesítményének javulása idézte elő. A megelőző
negyedévhez képest a HUF/EUR illetve a HUF/USD paritás kis mértékben tovább erősödött, ami az eurós
alapoknál a paritás miatt, másrészt a külföldi eszközök drágulásán keresztül veszteséget idéz elő. Ezzel
szemben a hazai eszközök, az észak-amerikai valamint egyes fejlődő piacok eszközeinek jelentős
teljesítményjavulása a teljes kezelt állomány összesített nettó eszközértéke kb. 2.5 %-ának megfelelő értéket
ért el. A teljesítmény javulásához hozzájárult, hogy 1 milliárd forinttal csökkent a tőkevédett alapokban lévő
tőke, mely főként kínai, indiai, latin-amerikai és Warren Buffet eszközalapokba került, ezek közül utóbbi
három jelentős teljesítményjavulást produkált. Kisebb volumenű, de jelentős arányú a hazai részvény és a
hazai valamint nemzetközi vegyes alapok tőkebeáramlása, melyek hozamjavulása szintén átlag feletti volt. A
befektetési eredményre jelentős hatással volt még a pénzügyi viszontbiztosítás kamatráfordítása 235 millió
forint értékben.
A Viszontbiztosítási és egyéb biztosítástechnikai eredmény soron alapkezelési díjak bevételeit, illetve
szerződések reaktiválásából fakadó biztosítástechnikai bevételeket, valamint a viszontbiztosítási eredményét
mutatja ki a Biztosító.
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A biztosítástechnikai eredmény összességében 2,222 milliárd forint veszteség, amelyet tovább csökkent a
nem biztosítástechnikai eredmény 366 millió forinttal, a kibocsátott kamatozó részvények járó kamata pedig
1 millió forinttal. Így a mérleg szerinti eredmény 2012.09.30-án 2,589 milliárd forint veszteség. A negyedéves
eredmény javulására jelentős hatással volt a költségcsökkentés, illetve a portfolió épülése. Az előző években
szerzett állományok éven belüli megoszlása nem egyenletes, a megújítási díjak inkább a második félévre
koncentrálódnak, ezáltal a biztosítástechnikai eredmény a menedzsment várakozásaival összhangban a
második félévben javuló tendenciát mutat.
A Társaság alaptőkéjének összege a kamatozó részvények kibocsátásával megvalósuló zártkörű tőkeemelést
követően 2,606 milliárd forint. Az alaptőke 63.283.203 db dematerializált, szavazati jogot biztosító,
egyenként negyven forint névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényből, 1.150.367 db
dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként negyven forint névértékű, névre szóló, "B" sorozatú
kamatozó részvényből, valamint 730.772 db dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként negyven
forint névértékű, névre szóló, "C" sorozatú kamatozó részvényből áll. A kamatozó részvények közül a "B"
sorozatúak után a kibocsátási értékre vetített éves fix 9%, azaz kilenc százalék mértékű kamat forint
összegben kerül meghatározásra. A "C" sorozatúak után pedig az éves fix 7%, azaz hét százalék mértékű
kamat az euró összegben nyilvántartott kibocsátási érték után euró összegben kerül meghatározásra. A
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint a kamatozó részvény kamatát a ,,Fizetett (fizetendő)
osztalék, részesedés'' sorban kell kimutatni. A kamatozó részvény feltételei szerint annak pénzügyi
rendezésére csak akkor kerülhet sor, amennyiben azt az osztalékfizetés feltételei fennállnak.
A Biztosító mérlegfőösszege 47,199 milliárd forint, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek
maradéktalanul eleget tett. A saját tőke nagysága 2012. szeptember 30-án 3,877 milliárd forint, amely
biztosítja a törvény által előírt szolvenciát és a működőképességet. A Biztosító rendelkezésre álló szavatoló
tőkéje 3,262 milliárd forint, ezzel a törvényi tőkeszükségletet 205%-ban fedezi.
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4.

Vezetői beszámoló

A Biztosító bevételeinek a piaci helyzetből fakadó visszaesése ellenére is számottevő része származik az új
biztosítások értékesítéséből. 2012. első három negyedévében 2011. hasonló időszakához képest 56
százalékkal kevesebb, 3,130 milliárd forint éves állománydíjú rendszeres díjas életbiztosítási szerződést
értékesített, amelyből 3,038 milliárd forint befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 92 millió forint
hagyományos életbiztosítás volt. Az előző év hasonló periódusában az új értékesítés állománydíja 7,066
milliárd forint volt, ebből 158 millió forint hagyományos és 6,908 milliárd forint befektetési egységhez kötött
szerződéshez kapcsolódott.
Új értékesítés

2012.09.30
(A)

2011.12.31
(B)

2011.09.30
(C)

Változás
(A - C)

Változás %
(A - C) / C

Befektetéshez kötött
életbiztosítások
Darab

5 747

15 090

11 902

-6 155

-52%

Állománydíj (millió Ft)

3 038

8 988

6 908

-3 870

-56%

635

5 704

2 425

-1 790

-74%

92

174

158

-66

-42%

Összes darab:

6 382

20 794

14 327

-7 945

-55%

Összes állománydíj (millió Ft):

3 130

9 162

7 066

-3 936

-56%

Hagyományos biztosítások:
Darab
Állománydíj (millió Ft)
Élet:

2012. első három negyedévében összesen 6 382 darab életbiztosítási szerződés került értékesítésre,
amelyből 5 747 darab befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 635 darab hagyományos életbiztosítás.
A 2011. év megegyező időszakához viszonyított változás a korábban már említett pénzügyi-gazdasági válság
biztosítási piacra gyakorolt hatásával és a végtörlesztéshez kapcsolódó rendelkezésekkel magyarázható, mely
jelentősen csökkenti a lakosság rendelkezésre álló elkölthető jövedelmét. A piaci stagnálás még a harmadik
negyedévben is folytatódott. A tárgyidőszaki új értékesítéssel a Biztosító záró életbiztosítási
szerződésállománya 39 642 darabra, záró állománydíja 21,088 milliárd forintra változott.
A 2012. első kilenc hónapjában eladott életbiztosítási szerződések esetében a BROKERNET Csoport
termelésének aránya közel 53,6 százalék, amelyből 45,6 százalék kapcsolódik a magyarországi-, 7,5 százalék
a szlovákiai és 0,5 százalék a romániai értékesítéshez. A saját hálózat teljesítménye 16,7 százalékot, míg az
egyéb értékesítési csatornák 29,7 százalékot tettek ki, vagyis az értékesítési csatornák diverzifikációja tovább
folytatódik, amely egybevág a Biztosító törekvéseivel.
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Piaci részesedési mutatók*
2012Q2
millió Ft
Életbiztosítási ág
díjbevétele alapján
Életbiztosítási ág korrigált
díjbevétele alapján

2011Q2

Piaci
részesedés

millió Ft

2010Q2

Piaci
részesedés

millió Ft

Piaci
részesedés

9,261

4,4%

12 642

5,6%

8 530

3,8%

8,088

5,8%

8 773

6,1%

5 307

3,7%

* Magyar számviteli törvény szerinti adatok, jelen negyedéves jelentés készítésekor 2012. harmadik negyedévre
vonatkozó MABISZ piaci adatok még nem állnak rendelkezésre

A 2011. év végétől a MABISZ nem közöl hivatalos új értékesítés adatokat a piacról, ezért ezen
összehasonlítás a továbbiakban nem áll a Biztosító rendelkezésére. A korrigált díjbevételeket vizsgálva
azonban elmondható, hogy a Biztosító meghatározó piaci szereplővé nőtt az életbiztosítási piacon: 5,8
százalékos piaci részesedéssel a 6. legnagyobb korrigált díjbevétellel rendelkező társaság.
A Biztosító és leányvállalata az Első Magyar Általános Biztosító Zrt. közös szolgáltató központot alakított ki,
hogy azonos szervezeti egységeinek önálló szolgáltatásait egységbe integrálja és olyan szinergiát hozzon
létre, amely alkalmas a kölcsönös előnyök kihasználására és a költségek ésszerű megosztására. A szolgáltató
központ 2012. május 1-től kezdődően elsősorban adminisztrációs, kárrendezési és informatikai
tevékenységeket lát el annak érdekében, hogy az összehangolt munkavégzéssel, hatékonyabb,
gördülékenyebb kiszolgálással ügyfelei megelégedettségét növelni tudja, továbbá költségmegtakarításokat is
el fog érni. A CIG Pannónia Szolgáltató Központ Kft-t a Biztosító a korábbi leányvállalata a CIG Pannónia
Tanácsadó Kft. átalakításával valósította meg.
A Biztosító tevékenységében továbbra is meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások értékesítése,
amelyben jelentős szerepe van a BROKERNET Csoporttal 2012 első negyedévében közösen kifejlesztett új
generációs, NOVA Befektetési Egységhez Kötött Életbiztosításnak is. A Biztosító a befektetéshez kötött
életbiztosítások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet tevékenységének diverzifikációjára, és kiemelt
céljaként kezeli a hagyományos életbiztosítási és egészségbiztosítási portfoliójának növelését.
A Biztosító szeptemberben belépett az egészségbiztosítási piacra a világ egyik legjobb orvosi hálózatával
büszkélkedő, és díjnyertes szolgáltatásairól híres Best Doctors Inc-del aláírt stratégiai együttműködési
megállapodás révén. A Biztosító négy új, innovatív termék árusítását kezdte meg, ezáltal a magyar ügyfelek
számára is elérhetőek a Best Doctors szolgáltatásai. A vállalat személyre szabott második orvosi
szakvéleményt (InterConsultationTM) biztosít ügyfeleinek, amelyet az adott betegség legjobbnak ítélt
szakértői állítanak fel, továbbá megszervezi a páciens kezelését a számára legjobbnak ígérkező egészségügyi
intézményben, bárhol is legyen az a világon (FindBestCare®). A CIG Pannónia Best Doctors
Egészségbiztosítások termékcsoportjába négyféle termék tartozik: az önálló terméket a magánszemélyek, a
forintos és eurós kiegészítő biztosításokat mind a magánszemélyek, mind a vállalatok igénybe vehetik, míg a
csoportos termékváltozat a cégek számára érhető el. A vállalatok számára további előny, hogy a Best
Doctors egészségbiztosításokat adómentes béren kívüli juttatásként adhatják alkalmazottaiknak és
költségként elszámolhatják, vonzó alternatívát kínálva a meglévő cafetéria juttatásokkal szemben.
A Biztosító meglévő rendszeres díjas unit-liked portfoliója már stabil alapokat teremt a működéshez és
költségviselő képessége egyre javul, amiből következően a harmadik negyedéves veszteség már csak 372
millió forint, szemben az előző negyedév 1,261 milliárd forintjával. A meglévő unit-linked portfolió, a
Biztosító hagyományos életbiztosítási termékeinek intenzívebb értékesítése és az új egészségbiztosítási
termék bevezetése is hozzájárul a 2014-es nyereségessé váláshoz. Szintén ezen célt szolgálják a már
végrehajtott és következetesen alkalmazott költségracionalizálási intézkedések és az operációban és a
hálózatban elindított átszervezési folyamat is.
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I. számú melléklet
A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén (darab)
Megnevezés

Nyitó állomány
2012.01.01

Új üzlet

Záró állomány
2012.09.30

Hagyományos életbiztosítások

3 954

635

3 836

Halál esetre szóló életbiztosítás

3 749

482

3 565

205

153

271

3 461

1 357

4 150

35 347

5 747

35 806

39 301

6 382

39 642

Vegyes életbiztosítás
Baleset és betegség kiegészítő biztosítások
Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
Élet üzletág összesen

A Biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidőszak végén
ezer forint
Megnevezés

Nyitó állomány
2012.01.01

Új üzlet

Záró állomány
2012.09.30

266 850

92 304

296 964

218 636

61 105

227 972

Vegyes életbiztosítás

20 436

20 522

35 854

Baleset és betegség kiegészítő biztosítások

27 778

10 677

33 138

21 466 669

3 037 964

20 790 905

21 733 519

3 130 268

21 087 869

Hagyományos életbiztosítások
Halál esetre szóló életbiztosítás

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
Élet üzletág összesen

A Biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidőszak végén
ezer forint
Megnevezés
Hagyományos életbiztosítások
Halál esetre szóló életbiztosítás

Díjbevétel
összesen
204 185

Eseti díjas
(top-up)
díjbevétel
3 552

A
megszolgált
díj
195 060

154 091

148 938

Vegyes életbiztosítás

23 377

20 048

Baleset és betegség kiegészítő biztosítások

26 717

26 074

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
Élet üzletág részösszesen:

14 935 102
15 139 287
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1 923 501
1 927 053

11 269 732
11 464 792
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Egyszeri/eseti díjas életbiztosítási szerződések matematikai tartaléka tárgyidőszak végén
ezer forint
Matematikai tartalék összege

Megnevezés

Egyszeri díjas

Eseti díj

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások (unit linked) tartaléka

0

0

Hagyományos összesen

0

9 737

A Biztosító költségei a tárgyidőszak végén
ezer forint
Megnevezés
Élet üzletág összesen
Ebből: befektetési egységekhez
kötött életbiztosítás

Szerzési
költség

Igazgatási Kárrendezési
költség
költség

Befektetési
költség

Összesen

5 505 525

2 083 923

16 539

29 932

7 635 919

5 420 301

2 061 663

15 426

29 573

7 526 963
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