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Sajtóközlemény
Az Allianz és az UniCredit a Közép- és
Kelet Európai (CEE) régióra hosszú távú
stratégiai együttműködési megállapodást
írt alá
 Az Allianz az UniCredit ügyfeleinek Bulgáriában, Horvátországban,
Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és
Szlovéniában élet-, vagyon-, gépjármű- és balesetbiztosítási
termékeit kínál
 Az új együttműködés tovább fokozza az Allianz terjeszkedését
ezeken a növekvő biztosítási piacokon
München, 2018. június 5. – Az Allianz Csoport és az UniCredit egy hosszú távú
együttműködési megállapodást írt alá a Közép- Kelet Európai régióra. Ezen megállapodás
alapján, amely 2018. második felében lép életbe, az UniCredit exkluzív együttműködő
partnere az Allianz lesz, így az UniCredit ügyfeleinek Bulgáriában, Horvátországban,
Csehországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában az Allianz
élet-, lakás-, gépjármű- és balesetbiztosítási termékeit kínálja majd.
A partnerségnek köszönhetően az UniCredit erős bankfiókhálózata és az Allianz kimagasló
biztosítási szakértelme ötvöződik. Az UniCredit Közép- Kelet Európai régiójának ügyfelei, a
bank fiókjaiban és a digitális platformokon könnyen hozzáférhetnek az Allianz biztosítási
megoldásaihoz. Az egyes országok együttműködési megállapodásait a helyi előírásoknak
betartásával kötik a felek.
„Az UniCredit ügyfelei - ahogy az igény egyre jobban növekszik az élet-, vagyon-, gépjárműés balesetbiztosítási termékek iránt - az Allianz kimagasló biztosítási szaktudásának előnyeit
élvezhetik a régióban. Mostantól az UniCredit ügyfelei számára is ott leszünk az életük
meghatározó pillanataiban”- hangsúlyozta Petros Papanikolaou az Allianz SE Regionális
vezérigazgatója.
„Az UniCredit és az Allianz is elkötelezte magát, hogy tovább folytassa növekedését a
régióban. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az UniCredit az Allianz-ot tartotta az
ügyfelei részére a legjobb szolgáltatónak. Ezt az együttműködést a sikeres régiós stratégiánk
visszaigazolásának tekintjük.”
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„A partnerség tovább szélesíti az UniCredit által kínált szolgáltatások körét az élet- és nemélet- biztosítások terén. A lakossági- és kisvállalkozási ügyfeleinknek ezáltal kimagasló
szolgáltatást tudunk nyújtani, így ügyfeleink a régióban betöltött vezető pozíciónkból és az
Allianz elismert brandjéből és szaktudásából is profitálhatnak” – mondta Carlo Vivaldi, az
UniCredit Közép- Kelet Európai régiójának vezetője.
A régió meghatározó növekvő piacot jelent a biztosítási szektor számára, míg a penetráció
jóval a Nyugat európai szint alatt van. Az együttműködésnek köszönhetően ez az
értékesítési csatorna is javítani fogja a penetrációs mutatót az elkövetkező időszakban.
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Az Allianz-ról
Az Allianz Csoport a világ egyik vezető biztosítója és vagyonkezelője, több mint 88millió 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, ügyfelei megbízásából több mint 650 milliárd eurót
kezel, míg vagyonkezelői, az Allianz Global Investors és a PIMCO további 1400 milliárd eurót kezelnek. Az
ökológiai és társadalmi szempontok üzleti gyakorlatba és a befektetési döntésekbe való szisztematikus
beépítésének köszönhetően az Allianz vezető szerepet tölt be a biztosítótársaságok között a Dow Jones
Fenntarthatósági Indexben. 2017-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 140 ezer alkalmazottal 126
milliárd eurós bevételt és 11 milliárd eurós működési eredményt ért el.

Az Allianzról Közép- Kelet Európában
Közép – Kelet Európa az Allianz számára egy stratégiailag fontos és attraktív piac, fenntartható-, profitabilis
növekedési potenciállal. Ma az Allianz 10 piacon van jelen Közép- Kelet Európában: Ausztriában, Bulgáriában,
Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és
1
Ukrajnában . Több mint 8 millió ügyfelet szolgál ki az Allianz a régióban, átfogó vagyon-, baleset-, élet és
egészségbiztosítási termékpalettájával, valamint nyugdíjbiztosítási és alapkezelési szolgáltatásaival.
Az UniCredit-ről
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki
szolgáltatásaival, valamint egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll 25 milliós ügyfélköre
rendelkezésére. Az UniCredit kínálatában a helyi szakértelem egyaránt elérhető ügyvelei számára, akiknek
globális támogatást nyújt – páratlan, 14 országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjain keresztül és további 18
országban világszerte. Az UniCredit európai bankhálózata Olaszország, Németország, Ausztria,
BoszniaHercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Oroszország, Románia,
Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország piacára terjed ki.
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Az Allianz Közép- Kelet Európában továbbá Szlovéniában fióktelepként is jelen van.
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A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembevételével értelmezendők.
Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban
A jelen dokumentumban szereplő kijelentések jövőbeni kilátásokra és várakozásokra hivatkozhatnak, amelyek
a vezetés aktuális véleményét és feltételezéseit tükrözik, ugyanakkor ismert és ismeretlen kockázatokat és
bizonytalanságokat is tartalmazhatnak. Utóbbiak nyomán a tényleges eredmények, teljesítmények vagy
események jelentősen eltérhetnek az itt hivatkozott kijelentésektől.
A tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban
szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: i. általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a
gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, ii. a pénzügyi piacok
teljesítménye, ideértve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési
eseményeket iii. a biztosított káresemények gyakorisága és súlyossága, többek között természeti
katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos kiadások alakulását, iv. halálozási és
megbetegedési szintek és tendenciák, v. a megújítási arányok, vi. a hitel-nemteljesítések mértéke, vii.
kamatlábak szintje, viii. devizaárfolyamok, ideértve az EUR/USD árfolyamot, ix. jogszabályok és szabályozás,
többek között az adórendeletek módosításai, x. az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs és
átszervezési intézkedések, és xi. általános versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti
és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy határozottabb lehet
terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen.
Nincs frissítési kötelezettség
A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettség eseteit kivéve a vállalat nem vállal frissítési kötelezettséget
egyetlen jövőre vonatkozó kijelentéssel kapcsolatban sem.
Adatkezelés
Allianz SE elkötelezett, hogy biztonságban tudhassa a személyes adatait.
További információt az adatkezelésről itt talál: https://www.allianz.com/en/info/privacy-statement/
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