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Elrajtolt az Allianz és az olimpiai és 
paralimpiai mozgalom nyolc évre szóló, 
globális együttműködése  
 
• Az olimpiai és paralimpiai mozgalmakkal kialakított globális 

partnerség hivatalosan is kezdetét vette 

• Az Allianz több mint 200 országban bővíti azon helyi 

kezdeményezéseit, melyeknek célja a sportolók, a csapatok, az 

önkéntesek és a szurkolók összekötése 

• Az Allianz csoport  termékekkel és szolgáltatásokkal támogatja az 

olimpiai és paralimpiai mozgalmakat  
 
München, 2021. január 11. 

Január 1-jén hivatalosan is kezdetét vette az Allianz, valamint az olimpiai és paralimpiai 
mozgalmak közötti nyolcéves globális együttműködés, amely a paralimpiai mozgalommal 
2006 óta fennálló közös munka örökségét viszi tovább. 
 
„Az Allianz büszke arra, hogy az olimpiai és paralimpiai mozgalmak »globális 
biztosítópartnere« lehet” – nyilatkozta Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója. – „Az 
Allianz számára fontos a sport ökoszisztéma támogatása, mert a vállalat és a sport világa 
ugyanazokat az értékeket, a kiválóságot, barátságot, befogadást és tisztelet tartja fontosnak. 
Az Allianz egésze, mind a 148 000 munkavállalónk és 100 000 biztosítási tanácsadónk 
egyaránt rendkívül lelkes, hogy tudását és szakértelmét a sportolók, a családtagjaik és a 
sportolói ambíciók szolgálatába állíthatja.” 

A biztosító az együttműködés 2018 szeptemberi bejelentése óta négy kísérleti piacon – 
Ausztráliában, Kínában, Franciaországban és Spanyolországban – szólította meg a 
szurkolókat, a sportolókat, a csapatokat és a munkavállalókat egészségmegőrzési 
kezdeményezésein keresztül. Az Allianz, az Ausztrál Olimpiai Bizottság jóllét tematikájú 
hetén ismertette, hogy mit tehetünk mentális egészségünk fejlesztése érdekében. Az Allianz 
a 2024-es párizsi olimpiai játékok szervezőbizottságával is együttműködött, és közösen arra 
ösztönözték a munkavállalókat, az ügyfeleket és a partnereket, hogy sétáljanak és fussanak 
a „Club Paris 2024” kezdeményezés zászlaja alatt. A program mozgásra buzdította az 
embereket, hogy a tömegsporton keresztül ők is részesei legyenek az olimpiai játékoknak. 
Az Allianz a világ minden táján bővíti helyi kezdeményezéseit, amelyeken keresztül 
kapcsolatba léphet a sportolókkal és a szurkolókkal egyaránt. A globális biztosító többek 
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között lehetőséget kínál ügyfelei és a munkavállalói számára, hogy fussanak az olimpiai 
fáklyával, amely majd a 2022-es Pekingi Téli Olimpiai Játékok nyitó ünnepségén az olimpiai 
lángot is fellobbantja majd. Emellett az Allianz sporttáboraiban a fiatalok különféle 
sportágakat próbálhatnak ki, barátságokat köthetnek, és a sportolókkal is találkozhatnak, 
melynek keretében megismerkedhetnek az olimpiai mozgalom szellemiségével és értékeivel. 
A vállalat ezenkívül egyedi biztosítási megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatja mindkét 
mozgalmat. 

„Csapataink az új megállapodás 2018-as bejelentése óta együttműködnek a legfontosabb 
kísérleti piacokkal a sportolók és az olimpiai mozgalom felkarolása érdekében” – számolt be 
a fejleményekről Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. – „Az új olimpiai év 
kezdetével mindannyiunkat nagy lelkesedéssel tölti el, hogy végre teljes lendülettel 
belevethetjük magunkat az Allianz-cal folytatott globális együttműködésbe.”  
 
„Az Allianz világméretű platformot biztosít a sportolók és a paralimpiai mozgalom értékei 
számára. Nagyon várjuk, hogy a közös munka új szakaszba lépjen” – tette hozzá Andrew 
Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke.  
 
Az együttműködés a 2021–2028-as időszakra szól. További részletek az Allianz weboldalán 
olvashatók. 
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Az Allianzról 

A világvezető biztosítóinak és vagyonkezelőinek egyikeként az Allianz Csoport több mint 70  országra kiterjedő 

magán- és vállalati ügyfelei a 100 milliót is meghaladják. Az Allianz személyi és vállalati biztosítási szolgáltatások 

széles körét nyújtja ügyfelei részére a vagyon-, élet- és egészségbiztosítástól kezdve az 

asszisztenciaszolgáltatásokon át egészen a hitelbiztosításig és globális üzleti biztosításig. A világ egyik 

legnagyobb befektetőjeként az Allianz mintegy 774 milliárd eurót kezel biztosítási ügyfelei megbízásából. 

Ezenkívül vagyonkezelőink – a PIMCO és az Allianz Global Investors – 1,7 billió euró értékben kezelik harmadik 

személyek vagyonát. Üzleti folyamatainkba és befektetési döntéseinkbe szisztematikusan beépítettük az 

ökológiai és a társadalmi szempontokat, így a Dow  Jones Fenntarthatósági Index biztosítóinak élvonalába 

tartozunk. 2019-ben 147 000-nél is több munkatársunkkal csoportszinten összesen 142 milliárd euró bevételt és 

11,9 milliárd euró üzemi eredményt realizáltunk. 

 

Ezen állításokra – mint mindig – a következő jogi nyilatkozat vonatkozik. 

 

Jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatos figyelmeztetés 

A jelen dokumentumban foglalt állítások tartalmazhatnak jövőre vonatkozó kilátásokat és várakozásokat, amelyek 

a vezetőség jelenlegi nézetein és feltételezésein alapulnak, és ismert, illetve ismeretlen kockázatok és 

bizonytalanságok övezhetik őket. Előfordulhat, hogy a tényleges eredmények, teljesítményszámok vagy 

események jelentősen eltérnek a jövőre vonatkozó állítások kifejezett vagy kikövetkez tethető tartalmától. Ilyen 

eltéréseket okozhatnak például a következő tényezők változásai: (i) az általános gazdasági és versenyhelyzet 

https://www.allianz.com/en/about-us/sports-culture.html
mailto:aurika.von-nauman@allianz.com
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változása az Allianz Csoport alapvető üzleti tevékenységében vagy főbb piacain, (ii) a pénzpiacok teljesítménye 

(különösen a piaci ingadozások, valamint a likviditási és hitelkockázati események), (iii) a biztosítási káresetek – 

beleértve a természeti katasztrófákból származókat is – gyakorisága és súlyossága és a kárköltségek alakulása, 

(iv) a halálozási és megbetegedési szintek és trendek, (v) a megtartási szintek, (vi) a hitelek nemteljesítésének 

mértéke, különösen a bankügyletek terén, (vii) a kamatszintek, (viii) a devizaárfolyamok, különösen az EUR/USD 

árfolyam, (ix) a jogszabályok és előírások – különösen az adózási szabályok – változásai, (x) az akvizíciók – 

beleértve a kapcsolódó integrációkat és reorganizációs intézkedéseket – hatásai, és (xi) az általános 

versenyfeltételek, amelyek minden egyes esetben helyi, regionális, országos és/vagy globális szinten 

alkalmazandók. A terrorista tevékenységek számos fent említett változást súlyosbíthatnak. 

 

Önkéntes naprakésszé tétel 

Az Allianz Csoport nem vállal kötelezettséget a jelen dokumentumban foglalt információk vagy jövőre vonatkozó 

állítások naprakésszé tételével kapcsolatban, kivéve, ha az adott információ közzétételét jogszabály írja elő 

számunkra. 

Adatvédelmi tájékoztató 

Az Allianz SE elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett. További információkért tekintse meg 

Adatvédelmi szabályzatunkat.

 

https://www.allianz.com/en/privacy-statement.html

