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Szeptember a motor casco kárbejelentés hónapja
Az őszi időjárás arra ösztönözi a motorosokat, hogy még a zord tél előtt kivigyék a szabadba
vasparipájukat. Ezért nem árt megfogadni pár jótanácsot, hogy elkerüljük az őszi baleseteket,
valamint felkészüljünk a téli tárolásra.
„Ősszel már a tavasz óta megszerzett rutinnal motorozhatunk, de nem árt odafigyelni, hiszen közeleg a
téli hideg idő, amikor fokozottan kell figyelniük a motorosoknak a rájuk leselkedő veszélyekre. Sajnálatos
tény, hogy 2014-ről 2015-re több mint 15 százalékkal növekedett az Allianz Casco motorkerékpárbiztosítás terhére bejelentett károk mennyisége” – hívja fel a figyelmet Szőke Tamás, az Allianz Hungária
Zrt. termék- és portfoliómenedzsment igazgatója. Az Allianznál az elmúlt két évben rögzített
káresemények alapján elmondható, hogy az évszakot tekintve nyáron van a legtöbb kárbejelentés a
megnövekedett motorkerékpár használat következtében, az összes kárbejelentés közel 37 százaléka.
Nyáron viszonylag kiegyenlített a kárbejelentés, azonban a kárdarabszámok havi tendenciájában a
szeptemberi és októberi hónapok sem maradnak el. Sőt ha a 2014-es és 2015-ös statisztikát
összességében vizsgáljuk, akkor láthatjuk, az Allianz Hungária Zrt. szeptemberben regisztrálta a legtöbb
motor casco kárbejelentést. Szeptemberben és októberben keletkezik a káresemények több mint 26
százaléka.
Az Allianz Hungária Zrt. összegyűjtött 4 jótanácsot a motorosoknak az ősz kezdetére:
1. Nem csak stílusos, hanem létfontosságú a megfelelő motoros öltözet.
Kizárólag a motoros védőöltözéket viselő vezetők tesznek eleget a személyes biztonságukat illető
alapkövetelménynek, ezek használatával bukás esetén az elszenvedett sérülések súlyossága csökkenthető.
Az ízületek – így a reakcióidő – érdekében érdemes meleg aláöltözetet hordani.
2. Figyeljünk a hőmérsékletváltozásra.
Az ősz beköszöntével egyre hidegebbek a nappalok. Plusz 7 fok alatt már nem érdemes motorra ülni,
amennyiben nincs kifejezetten téli motorgumink, ugyanis ekkor már nem tapadnak olyan jól az
abroncsok. Nem beszélve arról, hogy most már nem szárad fel olyan hamar a csapadék.
3. A jármű ellenőrzését lehetőleg szakszervizben végeztessük el.
Azok, akik nem szeretnek vacogni a motorkerékpáron, már ősszel felkészülnek a téli tárolásra. Nekik
ilyenkor érdemes szervizbe is elvitetni a járművet, ahol hasznos tanácsokat kaphatnak. A rendszeres
szerviz a motoroknál is fontos, a járművet teljes körűen szakszervizben ellenőriztessük. A gyakorlott
szakemberek képesek olyan rejtett károsodásokat is felfedezni, amelyek befolyásolhatják a motorkerékpár
egyenes futását, illetve kezelhetőségét. Ősszel és télen érdemes ellenőriztetni a motorok állapotát, hogy
ne kora tavasszal érjenek bennünket meglepetések, amikor már önfeledten motoroznánk.
4. A biztosítási védelemről is gondoskodjunk.
Ősszel fokozottan kell figyelnünk motorunk és önmagunk biztonságára is. „Fontos, hogy a motorunkat
biztosítással is óvjuk az előre nem látható veszélyektől. Komoly értéket jelent egy motorkerékpár és a téli
időszakban a garázsban állva is érdemes gondoskodni a megfelelő biztosítási védelemről, ezt jelenleg
több ezer ügyfelünk tudatosan kezeli” – hangsúlyozta Szőke Tamás.
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Az Allianzról
Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.
A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél
támaszkodik az Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.
2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési
eredményt ért el.
Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Egészség- és Önsegélyező
Pénztár, valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária
Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok
szerint 15 százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.
A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség
jelenlegi elképzelésein és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket,
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog",
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. 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, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke,
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) 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.
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