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Az Allianz Csoport immár ötödik éve növekedési 
pályán van 
 
Az Allianz SE 2019-es éves és 4. negyedéves eredményeiről szóló közlemény 
11,9 milliárd eurós működési eredményt könyvelt el 2019-ben az Allianz SE – 
ezzel ötödik éve töretlen a növekedési trend 

 A belső bevétel növekedésének mértéke 2019-ben 5,9% volt 

 A 11,9 milliárd eurós működési eredmény a céltartomány felső határához közelít 

 A részvényesekre felosztható adózott eredmény 2019. harmadik negyedéves értéke 6,1 százalékkal, 
7,9 milliárd euróra nőtt; egyetlen részvényre jutó nyereség 18,90 euróra emelkedett, ami 8,4 százalékos 
javulás, ez szintén rekord; a tőkemegtérülés 13,6 százalék volt 

 A Szolvencia II irányelv szerinti tőkemegfelelési mutató 2019 végén 212 százalékon állt, ami 2019 
harmadik negyedéves eredményéhez képest 10 százalékpontos növekedést jelent 

 Az Igazgatóság az előző évi összeget 6,7 százalékkal meghaladó, részvényenként 9,60 eurós osztalék 

kifizetésére tesz javaslatot. Ez a hetedik év, hogy az osztalék mértéke folyamatosan emelkedik 

 Az Allianz 1,5 milliárd euró összeghatárú, új részvény-visszavásárlási programot jelentett be 

 2019 utolsó negyedévében a belső bevétel 5,5 százalékkal emelkedett, a működési eredmény stabilan 
2,8 milliárd eurón áll, a részvényesekre felosztható adózott eredmény pedig 9,5 százalékkal, 

1,9 milliárd euróra nőtt 

 A működési eredmény az esetleges váratlan események, vészhelyzetek vagy természeti katasztrófák 
hatásainak figyelembevétele nélkül meghatározott célösszege 2020-ra 12 milliárd plusz/mínusz 

500 millió euró, ami az előző évi célértéknél 4,3 százalékkal nagyobb 

 Az Allianz jó úton halad a 2018 novemberében bejelentett Megújulási Program 2.0-ban szereplő 
célkitűzések megvalósítása felé 

 
 

 

 

 

Vezetői összefoglaló: Az Allianz történetének eddigi legnagyobb összegű működési 

eredménye 

Az Allianz Csoport 2019-ben a tovább csökkenő kamatlábak ellenére is kitűnő eredményeket mutatott fel a 
bevétel, a működési eredmény és a nettó jövedelem tekintetében. A belsőbevétel-növekedés árfolyam- és 

konszolidációs hatásoktól megtisztított mértéke 5,9 százalék volt; ehhez az eredményhez minden üzletág 
teljesítménye hozzájárult. A teljes díjbevétel 7,6 százalékkal, 142,4 milliárd euróra nőtt (2018: 132,3 milliárd euró 

volt). A működési eredmény 3,0 százalékkal, 11,9 milliárd euróra nőtt (2018: 11,5 milliárd euró), azaz elérte a 
Csoport által előre jelzett 11–12 milliárd eurós céltartomány felső sávját. A működési eredmény növekedése 

elsősorban az élet- és egészségbiztosítás üzletág nagyobb befektetési nyereségrátájának, a vállalat Egyesült 
Államokban elért egyszeri nyereségének, és az üzletág növekedésének köszönhető. A harmadik felektől 
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származó teljes kezelt vagyonból (AuM) érkező bevételeink is meghaladták az átlagot. Ennek és a kedvező 
devizaátváltási hatásoknak köszönhetően a vagyonkezelési üzletágunk működési eredménye is jelentősen 

emelkedett. A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunkat alacsonyabb lebonyolítási eredmény jellemezte, 
részben az AGCS tartalékainak erősödése, részben pedig az alacsonyabb működési befektetési eredmény 

miatt. Ezeket részben ellensúlyozta a javuló költséghányad. A részvényesekre felosztható adózott eredmény 
6,1 százalékkal, az előző évi 7,5 milliárdról 7,9 milliárd euróra nőtt, elsősorban a működési és nem működési 

eredmények növekedésének, valamint az alacsonyabb adókulcsnak köszönhetően. 
 

Az egy részvényre jutó nyereség alapértéke (EPS) 2019-ben 8,4 százalékkal a korábbi 17,43 euróról 
rekordszintű 18,90 euróra emelkedett. A sajáttőke-arányos megtérülés (RoE) mértéke 13,2-ról 13,6 százalékra 

nőtt, ezzel az elmúlt tíz év legmagasabb eredményét érte el. A Szolvencia II irányelv szerinti tőkemegfelelési 
mutató 2019 végén 212 százalékon állt, a 2018 végi 229 százalékos értékhez képest. Az Igazgatóság 2019-re 

részvényenként 9,60 eurós osztalékra tesz javaslatot, ami 6,7 százalékkal haladja meg a tavalyi 9 eurós szintet. 
Az Allianz már a hetedik egymást követő évben könyvelhetett el növekedést e tekintetben. 

 
2019. július 30-án az Allianz befejezte negyedik, 1,5 milliárd euró értékű, 7,3 millió darab részvényre kiterjedő 

részvény-visszavásárlási programját. A visszavásárolt részvények teljes állománya törlésre került. Ezzel 
összhangban 2020. február 20-án új, akár 1,5 milliárd eurós összegről szóló részvény-visszavásárlási programot 

jelentett be, amely várhatóan az év végéig tart. 
 

Az Allianz globális üzleti tevékenységének 70 százaléka a piaci átlagot meghaladó ügyfél-támogatottsági 
értéket (NPS) ért el. Az előző évben ez 74 százalék volt. A cégünk által a vezetési kompetenciák és a 

teljesítményközpontú vállalati kultúra mérésére alkalmazott Inkluzív Meritokrácia-Index (IMIX) értéke 2019-ben 
minden idők legmagasabb szintjére, 73 százalékra emelkedett.  

 
„2019 egy újabb sikeres év volt az Allianz Csoport számára, kimagasló eredményekkel. Ez ügyfeleink és 

részvényeseink belénk vetett bizalmát, valamint kiváló munkatársaink elkötelezettségét tükrözi. 2019-ben is 
fontos stratégiai lépéseket tettünk. Sikeres üzletszerzési tevékenységet végeztünk az Egyesült Királyságban és 

Brazíliában, Kínában pedig miénk az ország első teljesen külföldi tulajdonban lévő biztosítási holdingcége. Ezek 
mellett a társadalmi jóléthez is hozzájárulunk: Az ENSZ által újonnan létrehozott Eszköztulajdonosok 

Szövetségének (Asset Owner Alliance) alapító tagjaként vállaltuk, hogy 2050-re saját befektetési portfóliónk 
üvegházhatású gáz-kibocsátását is nullára csökkentjük” – közölte Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. 

 
2019 negyedik negyedévében a működési eredmény összege az előző időszakhoz hasonlóan 2,8 milliárd euró 

volt. Az AGCS tartalékainak erősödése vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk működési eredményének 
csökkenését okozta, ezt azonban az élet- és egészségbiztosítási, valamint a vagyonkezelési üzletág növekedése 

csaknem teljes egészében ellensúlyozta. Élet- és egészségbiztosítási üzletágunk működési eredményének 
összege növekedést mutatott, elsősorban az emelkedő befektetési nyereségráta miatt. Vagyonkezelésből 

(AuM) származó bevételeink növekedésének és a kapcsolódó teljesítési díjaknak köszönhetően vagyonkezelési 
üzletágunk működési eredménye is erőteljesen bővült. A nem működési eredmény javulásának köszönhetően a 

részvényesekre felosztható adózott eredmény 9,5 százalékkal 1,7 milliárdról 1,9 milliárd euróra növekedett 
2019. negyedik negyedévében. 

 
„A Csoport céltartományának felső sávjába eső 11,9 milliárd eurós működési eredményével az Allianz kiválóan 

teljesített a 2019-es pénzügyi évben” – jelentette ki Giulio Terzariol, az Allianz SE pénzügyi vezérigazgató-
helyettese. „Aktív kockázatkezelésével a Szolvencia II irányelv szerinti tőkemegfelelési mutatója 212 százalék 

volt, ami egy igen pozitív eredmény, és egyértelműen bizonyítja a Csoport rugalmasságát napjaink negatív 
kamatlábú pénzügyi környezetében is, ennek köszönhetően biztos menedéket nyújthatunk ügyfeleinknek és 

részvényeseinknek. Az esetleges váratlan eseményeket, vészhelyzeteket vagy természeti katasztrófákat nem 
számítva 2020-ban 12 milliárd plusz/mínusz 500 millió euró működési eredményt célzunk meg.” 
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Vagyon- és felelősségbiztosítás: Erőteljes belső növekedés, folyamatosan erősödő 

termelékenység, növekvő AGCS-tartalékok 

 A teljes díjbevétel 2019-ben 55,4 milliárd euróról 59,2 milliárd euróra nőtt. Az árfolyam- és 
konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta összesen 4,7 százalék volt, amelyet a 2,6 

százalékos pozitív árhatás és a 2 százalékos pozitív mennyiségi hatás tettek ki. 

 2019-ben a működési eredmény az előző évhez mérten 11,9 százalékkal 5 milliárd euróra nőtt. Ezt 
elsősorban a biztosítástechnikai eredményünk okozta az AGCS tartalékainak erősödése miatt, amit 

részben ellensúlyozott a javuló költséghányad. A működési befektetési eredmény szintén csökkent. 

 Ennek eredményeként a kombinált hányad 1,5 százalékponttal romlott, és ezzel 95,5 százalékot tett ki. 

 
„A vagyon- és felelősségbiztosítási üzletágunk 2019-ben az elvártnál gyengébben teljesített. Ezt az AGCS 

tartalékainak erősödése okozta, ami negatív irányban mozdította el az egyébként meggyőző kárbekövetkezési 
évünket, bíztató jegyzési és termelékenységi eredményeinket.” – közölte Giulio Terzariol. „Ügyleteink jelentős 

része igen jól teljesített. Az Allianz továbbra is arra törekszik, hogy a kombinált hányad 2021 végére elérje a 
93 százalékot.” 

 
2019 negyedik negyedévében a teljes díjbevétel 12,1-ről 13,1 milliárd euróra emelkedett. A devizaátváltási és 

konszolidációs hatásoktól megtisztított belső növekedési ráta elérte az 5,6 százalékot, ezen belül az árhatások 
2,9, a mennyiségi hatások pedig 2,8 százalékot tettek ki. A működési eredmény a gyengébb biztosítási 

eredményből adódóan 2018-hoz képest 42,3 százalékos csökkenéssel együtt is 861 millió euró volt, ezért az 
eredményért elsősorban az AGCS tartalékainak említett erősödése felelős. 2019 negyedik negyedévében a 

kombinált hányad 5,5 százalékponttal, 99,6%-ra romlott. 
 

 

 

Élet- és egészségbiztosítás: A működési eredmény 2019-ben 13,4 százalékkal nőtt 

 Az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP)1 az előző év azonos időszakában 
elért 58,5 milliárd euróhoz képest 2019-ben 67 milliárd euróra nőtt. Ez elsősorban annak köszönhető, 
hogy a németországi életbiztosítási üzletágunkban, valamint az egyesült államokbeli nem 

hagyományos változó összegű évjáradékokkal foglalkozó üzletágunkban is bővítettük a tőkehatékony 
termékek értékesítését. 

 Az új értékesítés eredményhányada (NBM) 2019-ben az előző évi 3,6-ről 3,2 százalékra csökkent az 
alacsonyabb kamatlábak következtében, amit részben ellensúlyoztak a vezetőségi intézkedések és a 
kedvezőbb üzleti struktúra. A preferált üzletágakon belüli értékesítések bővülése, és az ilyen termékek 

irányában történő elmozdulás folytatódása következtében az új értékesítés értéke (VNB) 2019-ben az 
előző évi 2,1 milliárdról 2,2 milliárd euróra nőtt, ugyanis ezekkel a változásokkal sikeresen 

ellensúlyoztuk az egyre kedvezőtlenebb kamatkörnyezet hatásait. 

 A működési eredmény az előző évi 4,2 milliárd euróról 4,7 milliárdra nőtt. Ez elsősorban a javuló 
befektetési hányadnak volt köszönhető, amelyet a francia- és németországi alacsonyabb értékvesztési 

hányadokkal és magasabb realizált értékekkel sikerült megvalósítani. Hozzájárult továbbá a fix 
összegű életjáradékok halasztott szerzési költségeinek USA-beli változása, valamint az életbiztosítási 

üzletágak erőteljes növekedése a németországi, egyesült államokbeli, ázsiai és csendes-óceáni 
térségekben. 

 
„Bár a kamatkörnyezet továbbra is komoly kihívások elé állított bennünket, 2019-ben ennek ellenére is sikerült 

3,8%-kal gyarapítanunk új üzletágaink értékét. Ezek következtében bizakodóan tekintek jövőbeli üzleti 

                                                      
1 Eltérő jelzés hiányában, a közleményben az új értékesítésből származó díjbevétel nettó jelenértéke (PVNBP) a nem ellenőrző részesedések levonása utáni  

értéken szerepel. 
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kilátásainkra. Vezetőségi intézkedéseinkkel és termékkínálatunk módosításával továbbra is érdekelt feleink 
javát szolgáljuk, amit erős működési eredményünk is szavatol” – nyilatkozta Giulio Terzariol. 

 
2019 utolsó negyedévében a PVNBP az előző évi 16,1 milliárd euróról 18,1 milliárd euróra nőtt, elsősorban 

annak köszönhetően, hogy a németországi életbiztosítási üzletágunk bővítette a tőkehatékony termékek 
értékesítését. A működési eredmény – elsősorban a Franciaországban és az Egyesült Államokban elért javuló 

befektetési nyereség miatt – az előző évi 1 milliárd euróról 1,3 milliárdra nőtt. Az NBM 3,9 százalékról 
2,9 százalékra mérséklődött, aminek eredményeként az új értékesítés eredményhányada (VNB) a korábbi 

631 millióról 519 millió euróra csökkent. 
 

 

 

Vagyonkezelés: 2019. év végén a harmadik felektől származó kezelt vagyon minden idők 

legmagasabb szintjén állt 

 A vagyonkezelésünk alatt álló, harmadik felektől származó eszközök állománya (AuM) 2018 
végéhez viszonyítva 250 milliárd euróval nőtt, értéke meghaladja a 1686 milliárd eurót, ezzel 

minden korábbinál magasabb összeget mutat. Minden ezt befolyásoló külső hatás pozitív irányú 
volt: a piaci környezet változása 138,6 milliárd euróval, a nettó tőkebeáramlás 75,8 milliárd eurós 

összeggel, a pozitív irányú deviza-átszámítási hatás 24,6 milliárd eurós értékkel, a konszolidációs 
hatás 11 milliárd euróval járult hozzá ehhez a növekedéshez. A teljes kezelt vagyon állománya 

2268 milliárd euróra nőtt. 

 A költség-bevétel arány (CIR) 2019-ben enyhe, 0,2 százalékpontos csökkenést mutatott, és 
62,3 százalékra esett vissza, ugyanis a működési bevételek növekedési üteme meghaladta a 

működési költségek növekedését. 

 A működési eredmény az előző évi 2,5 milliárd euróhoz mérve 6,9 százalékkal nőtt, értéke 2019 

végén 2,7 milliárd euró volt. Ezt elsősorban a harmadik felektől származó kezelt vagyon 
elsősorban a PIMCO-nál megfigyelhető magasabb átlagértéke okozta, ami pedig az erős piaci 

hatásoknak és a nettó tőkebeáramlásnak, illetve a pozitív irányú deviza-átszámítási hatásoknak 
volt köszönhető. 

 
„Vagyonkezelési üzletágunk igen erős teljesítményt nyújtott az évben, kiemelkedő növekedést tapasztaltunk a 

harmadik felektől származó kezelt vagyonok terén” – közölte Giulio Terzariol. „A magas nettó tőkebeáramlás is 
tanúsítja, hogy kedvező értékajánlatot biztosítunk ügyfeleink számára, vagyonkezelési üzletágunk pedig szilárd 

alapot nyújt teljesítménycéljaink eléréséhez.” 
 

2019 negyedik negyedévében a működési eredmény – főképp a harmadik felektől származó kezelt vagyonnal 
kapcsolatos magasabb bevételek és teljesítménydíjak következtében – 18,5 százalékos növekedéssel 750 millió 
euróra emelkedett. A költség-bevétel arány 1,0 százalékponttal, 62,7 százalékra csökkent. A harmadik felektől 

származó kezelt vagyon értéke 5 milliárd eurós növekedést mutatott: a harmadik féltől származó, 19,7 milliárd 
euró értékű nettó tőkebeáramlást és a 17,2 milliárd euró értékű pozitív piaci hatásokat összesen 32,1 milliárd 

euró értékű negatív deviza-átszámítási hatás mérsékelte. 
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Allianz Csoport – a 2019-es pénzügyi évnek és 4. negyedévének főbb előzetes adatai 
 

    2019. IV. 
negyedév 

 2018. IV. 
negyedév 

 Változás  2019. év  2018. év  Változás 

Teljes díjbevétel  Mrd EUR  35,5  33,2  7,0%  142,4  132,3  7,6% 

Vagyon- és felelősségbiztosítás1  Mrd EUR  13,1  12,1  7,5%  59,2  55,4  6,8% 

Élet- és egészségbiztosítás  Mrd EUR  20,5  19,4  5,9%  76,4  70,4  8,5% 

Vagyonkezelés  Mrd EUR  2,0  1,7  15,4%  7,2  6,7  6,4% 

Vállalati és egyéb  Mrd EUR  0,0  0,1  -22,4%  0,2  0,3  -12,9% 

Konszolidáció  Mrd EUR  -0,2  -0,2  -6,9%  -0,6  -0,6  7,3% 

Működési eredmény  M EUR  2.751  2.770  -0,7%  11.855  11.512  3,0% 

Vagyon- és felelősségbiztosítás  M EUR  861  1.493  -42,3%  5.045  5.725  -11,9% 

Élet- és egészségbiztosítás  M EUR  1.298  955  35,8%  4.708  4.152  13,4% 

Vagyonkezelés  M EUR  750  633  18,5%  2.704  2.530  6,9% 

Vállalati és egyéb  M EUR  -158  -243  -35,0%  -602  -831  -27,6% 

Konszolidáció  M EUR  0  -68  -99,8%  0  -64  n,m, 

Adózott eredmény  M EUR  1.954  1.758  11,2%  8.302  7.703  7,8% 

nem ellenőrző részesedések  M EUR  96  61  58,1%  387  241  60,7% 

részvényesekre jutó  M EUR  1.858  1.697  9,5%  7.914  7.462  6,1% 

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke  EUR  4,46  4,01  11,3%  18,90  17,43  8,4% 

Egy részvényre jutó eredmény hígított 
értéke 

 €  4,44  3,93  13,2%  18,83  17,30  8,9% 

Egy részvényre jutó osztalék összege  €  –  –  –  9,60 2  9,00  6,7% 

További KPI-ok               

– Csoport Tőkearányos 
jövedelmezőség3,4 

 %  –  –  –  13,6%  13,2%  0,4% -p 

– Vagyon- és 
felelősségbiztosítás 

Kombinált hányad  %  99,6%  94,1%  5,5% -p  95,5%  94,0%  1,5% -p 

– Élet- és 
egészségbiztosítás 

Új értékesítés 
eredményhányada 

 %  2,9%  3,9%  -1,0% -p  3,2%  3,6%  -0,3% -p 

– Élet- és 
egészségbiztosítás 

Új értékesítés értéke  M €  519  631  -17,6%  2.167  2.087  3,8% 

– Vagyonkezelés Költség-bevétel 
arány 

 %  62,7%  63,6%  -1,0% -p  62,3%  62,4%  -0,2% -p 

          2019.12.31.  2018.12.31.   

Saját tőke4  Mrd EUR        74,0  61,2  20,9% 

Szolvencia II irányelv szerinti 
tőkemegfelelési mutató5 

 %        212%  229%  -17% -p 

Harmadik felektől származó teljes kezelt 
vagyon 

 Mrd EUR        1.686  1.436  17,4% 

Megjegyzés: Az adatok egészen addig millió euróban értendők, amíg ettől a táblázat külön el nem tér. A kerekítések miatt az itt szereplő 

számok, illetve a százalékos értékek összege nem feltétlenül egyezik meg az összesítésnél szereplő abszolút számadatokkal. 

1_ A teljes díjbevétel tartalmazza a bruttó biztosítási díjbevételt és a díj- és jutalékbevételeket. 

2_ Javaslat. 

3_ A részvényesekre felosztható adózott eredmény és az átlag saját tőke arányát mutatja, a kötvényeken nem realizált árfolyam-

differencia és az adózott árnyékelszámolás nélkül, az év elején és végén. 

4_ Nem ellenőrző részesedések nélkül. 

5_ A kockázatitőke-értékek 99,5%-os megbízhatósági szintű csoportdiverzitást tükröznek. 

 
München, 2020. február 21. 
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További információ, elérhetőségek: 
Dorn Gabriella Csilla 

Marketing és kommunikációs osztály 
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52. 

Mob.: +36 30 370 2048 
e-mail: gabriella.csilla.dorn@allianz.hu 

 
Horváth András Béla 

Marketing és kommunikációs osztály 
Allianz Hungária Zrt. 

1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52. 
Mob.: +36 30 817 2951 

e-mail: andras.bela.horvath@allianz.hu 
 

 
 

 
Az Allianzról 

Az Allianz Csoport a világ egyik vezető biztosítója és vagyonkezelője, a világ több mint 70 országban több mint 100 millió lakossági és 

vállalati ügyféllel. Az Allianz a vagyon-, élet- és egészségbiztosítástól az assistance szolgáltatásokig és a hitelbiztosításig, valamint a 

globális üzleti biztosításig széles körű személyi és vállalati biztosítási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Az Allianz a világ egyik 

legnagyobb befektetője, biztosítási ügyfelei megbízásából több mint 754 milliárd eurót kezel. Emellett vagyonkezelői, a PIMCO és az 

Allianz Global Investors közel 1700 milliárd euró értékű, harmadik felektől származó vagyont kezelnek. Az ökológiai és társadalmi 

szempontok üzleti gyakorlatba és befektetési döntésekbe való szisztematikus beépítésének köszönhetően az Allianz vezető helyen szerepel 

a biztosítótársaságok között a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben. 2019-ben az Allianz 147 ezer alkalmazottal 142 milliárd euró teljes 

díjbevételt és 11,9 milliárd euró működési eredményt ért el. 

 

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembevételével értelmezendők. 

 

 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban 

Ez a dokumentum jövőre vonatkozó állításokat, köztük a vezetés aktuális véleményét és feltételezéseit tükröző, ugyanakkor ismert és 

ismeretlen kockázatok és bizonytalanságok által érintett várakozásokat és előrejelzéseket tartalmaz. A tényleges eredmények, 

teljesítményadatok vagy események jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban kifejezetten vagy hallgatólagosan jelzettektől. 

Eltérések merülhetnek fel egyebek között – de nem kizárólagosan – az alábbi tényezők változása miatt: 

i. az általános gazdasági feltételek és versenyhelyzet az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységei és fő piacai terén 

ii. a pénzügyi piacok teljesítménye, különös tekintettel a piac változékonyságára, a likviditásra és a hitelezési eseményekre 

iii. a biztosított káresemények (különösen a természeti katasztrófák) gyakorisága és súlyossága, valamint a károkkal kapcsolatos kiadások 

alakulása 

iv. a halálozási és megbetegedési szintek és tendenciák, 

v. a megújítási arányok, 

vi. a hitel-nemteljesítések mértéke, különösen banki ügyletek esetén, 

vii. kamatszintek, 

viii. valutaárfolyamok, ideértve elsősorban az EUR/USD árfolyamot, 

ix. a jogszabályok, többek között az adóügyi szabályok változásai, 

x. az akvizíciók hatása, ideértve a kapcsolódó integrációs és átszervezési intézkedéseket, és 

xi. általános versenyfeltételek, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális szinten. Az említett változások jelentős részét 

terrorcselekmények is súlyosbíthatják. 

 

 

Nincs frissítési kötelezettség 

mailto:gabriella.csilla.dorn@allianz.hu
mailto:andras.bela.horvath@allianz.hu
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A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségünk eseteit kivéve az Allianz Csoport nem vállal frissítési kötelezettséget egyetlen jövőre 

vonatkozó kijelentéssel kapcsolatban sem. 

 

 

Egyéb információk 

A nettó eszközállományra, a pénzügyi helyzetre és a működési eredményre vonatkozó adatok számítása a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardoknak megfelelően történt. Az információk előzetes adatokon alapulnak. A 2019-es pénzügyi évre vonatkozó 

végleges eredményeket 2020. március 6-án (az éves jelentésben) tesszük közzé. 

Ez a közlemény az Allianz Csoport negyedéves és egész éves eredményeiről szóló német nyelvű közlemény fordítása. A két szöveg közötti 

bármely eltérés esetén a német nyelvű eredeti az irányadó. 

 

 

Adatvédelmi tájékoztatás 

Az Allianz SE elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt. Bővebb tájékoztatás adatvédelmi nyilatkozatunkban található. 


