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Mindannyiunkat a céljaink mozgatnak, ezek nél-
kül értelmetlen az emberi élet. Egy ember vagy 
egy család életének különböző szakaszaiban 
különböző céljai vannak. E célok többsége pénz-
ügyi forrásokon keresztül valósítható meg.

Az ehhez szükséges stratégia első alappillére 
(megtakarítások képzése) meglehetősen egyér-
telmű. Anyagi helyzetünknek megfelelő mérték-
ben és ütemben kell megteremtenünk ezeket a 
forrásokat.

A második pillér esetében (védekezés az előre 
nem látható eseményekkel szemben) a helyzet 
már korántsem ilyen könnyen belátható.

Gyakran hiányzik belőlünk a az előrelátás, mely 
abból az egyszerű tényből ered, hogy sokunk 
nem ismeri fel az előre nem látható események-
ben rejlő kockázatokat. 
Nem ismerjük fel, hogy ezeknek a kockázatok-
nak olyan negatív pénzügyi kihatásai is lehet-
nek, melyek alapjában képesek megrengetni 
egy nyugodt, kiegyensúlyozott család életét. 

tudatoSan 
kéSzülni  
a jövőre

Azok az emberek, akik tudatosan 
készülnek a jövőre, stratégiájukat 
két alappillérre helyezik.

–  megtakarításokkal készülnek 
az életük során elérendő célok 
megvalósítására,

  továbbá  

–  védekeznek az előre nem 
látható események negatív 
hatásai ellen.



Felmerülő 
kockázatok…

az anyagi javak elSőbbSége

Az a kijelentés, hogy nem ismerjük fel az előre nem 
látható kockázatokban rejlő veszélyeket, csak félig 
állja meg a helyét. Érdekes, hogy felismerjük ezeket 
a veszélyeket, ha anyagi javainkról van szó, de alig 
gondolunk rájuk saját életünkkel, egészségünkkel 
összefüggésben.

Szinte magától értetődő módon kötünk biztosítást 
kiemelt értékeinkre, vagyontárgyainkra. Biztosítjuk 
lakásunkat, nyaralónkat, autónkat.

Belátjuk, hogy ezek elvesztése és pótlása olyan  
anyagi megterhelést jelentene, mely rövid időn belül 
meg oldhatatlan lenne családunk számára.

mennyit ér az élet?

Az anyagi javaknál jól meghatározható azok értéke. 
A számla alapján látjuk, hogy mennyibe került az autónk, 
mennyibe került a lakásunk. De vajon mennyit ér az 
emberi élet?

Az életet, az egészséget nem lehet számszerűsíteni, ez 
azonban nem azt jelenti, hogy nincs értéke, sokkal inkább 
azt, hogy az értéke felbecsülhetetlen.

milyen kockázatokkal kell 
Szembenéznünk életünk Során?
Ha az emberi élet kockázatait vizsgáljuk, akkor ezeket 
alapvetően két részre oszthatjuk:
–  Betegségből eredő kockázatok;
–  Balesetből eredő kockázatok.

baleset

A szükséges baleset-biztosítási védelem nagysága 
életünk egyes szakaszaiban

egészség

A szükséges egészségbiztosítási védelem nagysága az 
élethelyzet változásával

  

Az egészséggel kapcsolatos kockázatok ellen 
szükséges védelem az életkor növekedésével 
párhuzamosan folyamatosan emelkedik.
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A baleseti kockázatok ellen szükséges védelem 
folyamatosan magas szinten van, majd idősebb korban 
az aktívitás csökkenésével együtt mérséklődik.

Életkor
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Az előző ábrákon jól látható, hogy ezek a kockázatok az 
életünk különböző szakaszaiban, eltérő mértékben vannak 
jelen. Ezeken a kategóriákon belül tovább részletezhetjük 
a kockázatokat például a következők szerint:
–  Haláleset;
–  Baleseti halál;
–  Rokkantság;
–  Úgynevezett kritikus betegségek megjelenése  

(szívinfarktus, agyvérzés);
–  Betegségből, balesetből eredő műtétek;
–  Kórházi ápolás.

Jól látható, hogy számtalan kockázatnak, veszélynek 
vagyunk kitéve és ezek súlyosan befolyásolhatják az éle-
tünket. Bár azt mondtuk, hogy az emberi élet és az egész-
ség értéke nem számszerűsíthető, a kockázatoknak komoly 
pénzügyi kihatásai vannak. Mik ezek pontosan?
Ha haláleset következik be, akkor a hátrahagyott csa-
lád nehéz helyzetbe kerülhet. Véglegesen kiesnek azok 
a bevételek, melyek korábban az elhunyt tevékenysége 
révén folytak be a családi kasszába, miközben fenn kell 
tartani a család életvitelét, a gyerekeket fel kell nevelni, 
életkezdésüket segíteni kell és még sorolhatnánk. Mivel 

a kereső családtagok általában nem azonos mértékben 
járulnak hozzá a családi költségvetéshez, a problémákat 
tovább fokozza, ha a nagyobb jövedelemmel rendelkező 
keresőt veszíti el a család.

Különösen kritikus helyzet adódhat baleseti eredetű esemé-
nyek bekövetkeztekor. A balesetek közös jellemzője, hogy 
váratlanul történnek és így a családnak nincs lehetősége fel-
készülni az ebből eredő következményekre.

A betegségeknél és a baleseteknél általában megváltozik 
az emberek munkaképessége. Ez a megváltozott munka-
képesség gyakran csökkenő jövedelemtermelő képesség-
ben, ezáltal csökkenő jövedelemben ölt testet.

A lecsökkent jövedelemmel párhuzamosan gyakran meg-
jelennek olyan többletkiadások (kórházi költségek, rehabi-
litáció), melyek tovább nehezítik a helyzetet.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy bár az élet és az 
egészség nem forintosítható, az életünkkel kapcsolatos 
kockázatoknak olyan komoly pénzügyi vonatkozásai van-
nak, melyeket kezelni kell.

Nyugat-európai példák azt mutatják, 
hogy egy embernek az éves nettó 
jövedelme öt-hétszeresét kitevő biz-
tosítási védelemre van szüksége. 
Magyarországon sajnos ma ennek a 
töredékét sem érik el a biztosítási szerző-
désekben szereplő összegek.

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy 
mindannyiunk esetében az aktuális élet-

helyzet dönti el azt, hogy milyen össze-
tételű és milyen szintű biztosítási véde-
lemre van szükség. Mert, hogy szükség 
van rá, azt láttuk a korábbiakban.

A következőkben azt vizsgáljuk meg, 
hogy milyen tipikus élethelyzetekben 
élhetünk, ezek milyen kockázatokat rej-
tenek, és hogyan lehet ezekre a kocká-
zatokra felkészülni.

mekkora biztoSítáSi védelemre van SzükSég?
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Az ábrán jól látszik, hogy az egyes élethelyzetekben eltérő 
biztosítási fedezetre van szükségünk. A szükséges védelem 
szintjét nagyban befolyásolja az, hogy baj esetén kikről 
kell gondoskodnunk.

Az életpálya kezdeti szakaszában az ember gyakorlatilag 
csak önmagának tartozik felelősséggel. Ekkor még nem 
számítunk betegségekre, erősnek és sebezhetetlennek 
érezzük magunkat.
Később a családalapítás fázisában már nő a felelősség, 
hiszen a házastársaknak egy vagy több gyermekről is gon-
doskodniuk kell és nem engedhetik meg maguknak, hogy 
egy előre nem látható esemény felborítsa a megszokott 
mindennapokat.

A középkorúak esetében a megnövekvő biztosítási fede-
zet arra mutat rá, hogy ebben az életszakaszban a szü-
lőkre nehezedő teher megnövekszik. A gyermek olyan kor-
szakba ér, amikor gondoskodni kell a továbbtanulásáról, 
az életkezdéséről. Egy esetleges tragédia tönkre teheti a 
gyermek jövőjét. Mindezek mellett a kor előrehaladtával 
már fokozottabban vannak jelen a betegségi kockázatok, 
amelyekre szintén gondolnunk kell.

Az életpálya ötven év feletti szakaszában a szülők már 
útnak indították a gyermekeket. Az anyagi felelősség súlya 
csökken. A figyelem saját magunk irányába fordul és saját 
egészségünk megóvása kerül előtérbe.

biztoSítáSi védelem  
különböző  
élethelyzetekben

a SzükSégeS biztoSítáSi védelem nagySága az élethelyzet változáSával 

A biztosítási védelem 
meredeken emelkedij

A biztosítási védelem folyamatosan 
magas szinten van

A biztosítási védelem fokozatosan 
csökken a megtakarítások 
növekedésével párhuzamosan

Gyerekkor Nagykorúság, 
önálló 
életkezdet 

Családalapítás,  
gyermekek

Saját kereset nélküli tanuló  
gyermekek a családban

A gyermekek  
önálló  
életkezdete 
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milyen konkrét 
biztoSítáSi védelemre 
van SzükSég az egyeS 
élethelyzetekben?

Az Allianz Életprogram szerződésekben a kockázatok 
kezelése az alábbi szempontokkal jellemezhető: 

–  Az Allianz Életprogram nem hisz az általános megoldá-
sokban. Minden ember számára személyre szabott, az 
aktuális élethelyzetnek megfelelő megoldásokat kínál;

–  Teret ad a változtatásoknak, így a változó élethelyze-
teknek megfelelően, a biztosítási védelem az első év 
elteltével bármikor módosítható;

–  Lehetőséget teremt arra, hogy egy szerződésen belül 
több ember biztonságáról is gondoskodhassunk. Ennek 
köszönhetően az Allianz Életprogram révén a teljes csa-
lád biztosítási védelemben részesíthető.

Ezek tükrében nézzünk meg különféle élethelyzeteket és 
az Allianz Életprogram válaszait.  

nagykorúvá váláS, önálló életkezdet  

Ebben az élethelyzetben az ember még egyedülálló, nem 
nehezedik rá komoly felelősség. Csak magával, esetleg 
szüleivel kell törődnie.  

A biztosítási védelem megfelelő szintje ebben az esetben 
még alacsony. A kor miatt nincs szükség komoly betegségi 
kockázatokat is tartalmazó biztosítási védelemre.

Javaslat:
–  Bármely okból bekövetkező halál
–  Baleseti halál
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cSaládalapítáS, gyerekek

A biztosítási védelem szintje ebben az élethelyzetben 
meredeken emelkedik, és ezzel párhuzamosan bővül 
a szükséges fedezetek köre. Mi ennek az oka?
A családalapítás fázisa az egyik legfontosabb élethely-
zet. Fiatal párként megkezdjük a közös életet, megszü-
letnek a gyermekek, belevágunk az első közös lakás 
megvásárlásába.
Ezeknek a nagy volumenű dolgoknak a következménye-
ként megnő a családot érintő kockázatok köre. De mik is 
ezek pontosan?

Az egyik szülő elvesztése komoly veszélybe sodorhatja 
a család életét. A gyermekekről való gondoskodás, a 
fennálló hiteltartozások rendezése, az életvitel fenntar-
tása komoly – gyakran megvalósíthatatlan – erőpróba 
lehet egy ilyen szituációban. Érdemes tehát előre gon-
dolnunk ezekre a lehetőségekre.

A fiatal kor miatt itt elsősorban a baleseti kockázatokra 
kell koncentrálnunk, az előre nem látható, hirtelen 
bekövetkező veszélyeket kell kezelnünk.

Javaslat:
–  Bármely okból bekövetkező halál
–  Baleseti halál
–  Baleseti rokkantság
–  Műtét

Saját kereSet nélküli, tanuló 
gyerek a cSaládban

Az ábrán jól látszik, hogy ebben az élethelyzetben 
kiemelt védelemre van szüksége a családnak. Ez alap-
vetően annak köszönhető, hogy gyermekünk elérte azt 
az életkort, amikor fokozott szülői támogatásra van 
szüksége. Támogatnunk kell abban, hogy tovább tudjon 
tanulni, meg tudja vásárolni élete első lakását. Ezek 
megvalósulása nem múlhat a véletlenen, előre kell gon-
dolkodnunk.

Vannak azonban más kockázatok is.  Ebben az élet-
korban már fokozottabban vannak jelen a betegségi 
kockázatok, nő a valószínűsége egy esetleges műtétnek 
is. Amikor biztosítási fedezetet választunk, ezekre a 
tényezőkre is gondolnunk kell, gyermekünk jövőjének 
érdekében is.
Ebben az élethelyzetben olyan biztosítási fedezetekre 
van szükségünk, melyek az élet-és baleseti védelmen 
túl választ adnak a betegségi kockázatokra is.

Javaslat:
–  Bármely okból bekövetkező halál
–  Baleseti halál
–  Baleseti rokkantság
–  Kritikus betegségek
–  Műtét
–  Kórházi napi térítés



munka a Saját vállalkozáSban

Magyarországon nagyon gyakori a vállalkozói forma. 
Ebben a helyzetben gyakran jellemző ránk, hogy 
egyedül visszük hátunkon teljes vállalkozásunkat. 
Ekkor az esetleges kiesés a munkából akár a teljes 
vállalkozás létét és ezen keresztül akár több család 
anyagi biztonságát is veszélyeztetheti.

Keresetünk jelentős részt képvisel a családi költ-
ségvetésben, ezért amikor családunk védelméről 
gondoskodunk ezt érdemes figyelembe vennünk. 
Vállalkozóként a társadalombiztosításon belül kép-
ződő felhalmozásaink is alacsonyabbak lehetnek, 
mint egy alkalmazotti formában dolgozó embernél, 
így náluk a rokkantsági kockázatok kezelésének külö-
nösen fontos szerepe van.

Javaslat:
–  Bármely okból bekövetkező halál
–  Baleseti halál
–  Baleseti rokkantság
–  Kritikus betegségek
–  Rokkantsági ellátás

gyermek a cSaládban

A gyermek minden élethelyzetben a család közép-
pontja. Egészsége, egy esetleges betegség ese-
tén gyógyulása mindennél fontosabb. Az Allianz 
Életprogramban lehetőség van arra, hogy ő is 
testreszabott biztosítási fedezetben részesüljön.

Javaslat:
–  Bármely okból bekövetkező halál
–  Baleseti halál
–  Baleseti rokkantság
–  Műtét

a gyermekek önálló életkezdéSe

A gyermek elhagyja a családot, és önálló család-
alapításba kezd. Ekkor szülőként figyelmünk ismét 
önmaguk felé fordulhat. Fokozottan kell ügyelnünk 
a betegségi kockázatok megnövekedett jelenlétére. 
Ebben az élethelyzetben ajánljuk, hogy válasszon kri-
tikus betegségekre szóló, műtéti térítés, kórházi napi 
térítés vagy rokkantsági ellátás fedezetet.

ha ön már rendelkezik biztoSítáSi 
védelemmel

Sokan már endelkezünk ilyen-olyan biztosítási véde-
lemmel. Az esetek többségében ezek a biztosítási 
szerződések már régen kötődtek és nem is igazán 
emlékszünk rá, hogy pontosan mire is nyújtanak fede-
zetet.

Ahogy az előbbiekben láttuk, a különböző élethelyze-
tek eltérő biztosítási védelmet követelnek meg tőlünk. 
Meg kell vizsgálni a már meglévő szerződésünket 
ebből a szempontból. Megfelelő biztosítási összege-
ket tartalmaz? Megfelelő összetételű a meglévő biz-
tosítási védelem? A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a korábban kötött szerződések jelentős része – főként 
rugalmatlanságuk miatt – alacsonyabb biztosítási 
összegeket tartalmaz az indokoltnál, és összetételét 
tekintve meglehetősen szegényes. 

E problémák kezelésére ajánljuk, hogy új fedezetek-
kel bővítse szerződését, melyek révén a korábbi bizto-
sítás védelmi szintje kiegészíthető.

Javaslat:
–  Baleseti rokkantság
–  Kritikus betegségek
–  Rokkantsági ellátás
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„egéSzSégvédelem”

Megromlott egészségi állapotunk megnehezítheti a min-
dennapos munkavégzést, egy műtét vagy kórházi kezelés 
pedig jelentős kiadással járhat. Az Allianz Életprogramok 
kiegészítő biztosításai segíthetnek a megelőzésben, és 
akkor is, ha már megtörtént a baj. Hiszen a megfelelő 
pénzügyi biztonság lelkileg is támogatást nyújthat.

orvoSi ellátáS

Az Orvosi ellátásra szóló kiegészítő egészségbiztosításunk 
egy, – a kockázatviselési időszakban bekövetkezett – eset-
leges baleset, vagy egy valószínűsíthető betegség esetén 
kínál gyors és szakszerű segítséget. A szolgáltatás járóbe-
teg-szakellátásra, laborvizsgálatokra, valamint képalkotó 
és nagy értékű diagnosztikai vizsgálatokra terjed ki. Az 
egészségügyi ellátáson kívül költségmentes Allianz Call 
Center szolgáltatásunk is igénybe vehető. 

rákdiagnoSztika éS orvoSi 
betegvezetéS

A Rákdiagnosztika és orvosi betegvezetés biztosítás 
egy már felmerült daganat gyanú esetén nyújt segítséget 
azáltal, hogy egy szakértői csoport állít össze kezelési és 
terápiás javaslatot, illetve onkológiai szaktanácsadáson, 
valamint diagnosztikai vizsgálatokon is részt vehetünk.

genetika+

A Genetika+ kiegészítő egészségbiztosításban egy DNS 
teszt alapján személyre szabott étrend- és életmódtervet 
kapunk, mely abban is tanácsot nyújt, hogy milyen egész-
ségi kockázatokra érdemes odafigyelnünk. Ezen kívül 

második orvosi szakvélemény is igényelhető, meghatáro-
zott súlyos betegségek esetén.

„babaváráS”

Az Allianz Életprogramok lehetőséget adnak arra is, hogy a 
fiatal párok már a családtervezés időszakában gondoskod-
janak leendő gyermekük jövőjéről, valamint már a magzat 
számára is megteremtsék a szükséges biztosítási védelmet. 

Minden leendő szülőben felmerül a kérdés: felkészült-e 
megfelelően a születendő gyermek fogadására és képes 
lesz-e  megteremteni számára azokat az életkörülménye-
ket, amelyeket tervezett? Gondolt-e azokra a kockázatokra 
is, amelyek a gyermek életének első szakaszában jelent-
kezhetnek?

A Babaváró fedezetben a gyermek már születése előtt és 
csecsemőkorban élet- és egészségbiztosítási védelemben 
részesülhet. Mivel a születéssel kapcsolatban is többféle 
kiadás merülhet fel a család életében, a szülők a gyerme-
kük megszületése esetén is szolgáltatást vehetnek igénybe. 

hozamFigyelő SzolgáltatáS

Lehetőség van Hozamfigyelő szolgáltatás választására 
is – ebben az esetben a biztosító figyeli helyettünk az árfo-
lyamok alakulását. A szolgáltatás igénylésekor megadhat-
juk, mekkora árfolyam-elmozdulásról vagy milyen árfolyam 
érték eléréséről szeretnénk tájékoz tatást kapni. Ennek 
elérése esetén az Allianz értesítést küld, sms-ben és/vagy 
e-mailben. Ha igényeljük, az árfolyam csökkenése esetén 
a biztosító automatikusan át is váltja befektetésünket egy 
alacsony kockázatú eszközalapba. Így tehát nem kell tarta-
nunk az árfolyamok zuhanásától, biztonságban tudhatjuk 
megtakarításainkat a recesszió idején, és a következő fellen-
dülésnél újra átcsoportosíthatjuk portfoliónkat. 

további kiegéSzítő  
védelem az életprogram 
SzerződéSben
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Az Allianz Életprogrammal bárki nyugodt lehet a jövővel 
kapcsolatban, mert 
–  biztonságot nyújt az előre nem látható kockázatok 

ellen, miközben lehetőséget kínál a megtakarítások 
jövedelmező elhelyezésére is, 

–  az egész családládunk biztosítási védelemben része-
síthető,

–  mindig az aktuális élethelyzetnek megfelelő biztosítási 
védelemben részesülhetünk,

–  a kiválasztott biztosítási fedezetek többsége szabadon 
– az első év elteltével bármilyen időpontban – megvál-
toztatható,

–  rugalmas, nem kell befáradnunk egy ügyfélkapcsolati 
pontra ahhoz, hogy a szerződésünkről, annak aktuális álla-

potáról információkhoz jussunk, hiszen bármikor tájékozód-
hatunk akár telefonon (+36 (1/20/30/70) 421-1-421), akár 
Interneten (www.allianz.hu).

És ha mindez kevésnek bizonyulna, biztosítási tanácsadód 
bármikor készséggel áll rendelkezésedre. 

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A tájékoztatás nem teljes körű, bővebb információért 
keresd fel honlapunkat! 

www.allianz.hu

az allianz életprogram világa

Azok, akik az Allianz Életprogramot 
választják az emberi élet kockázata-
inak kivédésére, a teljes életre szóló 
biztonság érzésével ajándékozzák 
meg magukat és szeretteiket.
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Allianz Hungária Zrt.
+36 (1/20/30/70) 421-1-421
allianz.hu
facebook.com/allianz.hu
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