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A májusi viharok óvatosságra intenek
Budapest és Hatvan környéke, a Jászság, Bács-Kiskun megye északi része és Nyíregyháza környéke volt
leginkább érintett a keddi viharkárokban az Allianz Hungária Zrt. statisztikái szerint. A kárbejelentések
alapján azonban az ország minden régiójában voltak a keddi napon jégverések, viharok, felhőszakadások
és villámcsapások. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem árt felkészülni, hiszen az Allianz Hungária Zrt.
kárstatisztikái szerint májusban többször annyi viharkár történik, mint az év többi hónapjában, és úgy néz
ki, hogy ez alól az idei év sem lesz kivétel.
A májusi eső aranyat ér – sokan ismerjük ezt a népi mondást. A májusi eső régen a jó mezőgazdasági
termés ígéretét hozta magával, azonban manapság egyre gyakoribbak a hirtelen lecsapó, nagyerejű
viharok, a korábbi évekkel összevetve némi emelkedés tapasztalható a vihar jellegű károk volumenét
illetően. 2009 és 2014 között összesen közel 29 ezer májusi viharral kapcsolatos kárbejelentés érkezett az
Allianz Hungária Zrt.-hez, ami a hat év alatt bekövetkezett összes viharkár egynegyedét tette ki.
A május 24-i viharos időjáráshoz kapcsolódóan közel 1000 db kárbejelentés érkezett ma reggelig, de
várható, hogy még nagy mennyiségű bejelentést regisztrál az Allianz. A bejelentések több mint 30
százaléka beázáskár, a kárigények 23 százaléka mögött villámcsapás, vagy villámcsapás indukciós hatása
áll, és a károk közel 20 százaléka viharkár. Alapvetően Budapestet, Hatvan környékét, a Jászságot, BácsKiskun megye északi részét és Nyíregyháza környékét sújtotta koncentráltan a május 24-i vihar, de az
Allianz az ország minden területéről fogadott kárbejelentéseket vihar-, felhőszakadás- és jégkárokkal
kapcsolatban. Hogy elkerüljük a komolyabb károkat vagyontárgyainkban, érdemes pár tanácsot
megfogadni.
Az Allianz jó tanácsai a viharos időjárásból származó károk megelőzésére:


A híradásokban, illetve az interneten érdemes nyomon követni a várható időjárást és a kiadott
figyelmeztetéseket.



Viharos időjárás esetén ügyeljen arra, hogy a nyílászárók zárt állapotban legyenek.



Erős széljárásnál célszerű a teraszokon, erkélyeken minden könnyen mozdíthatót rögzíteni, vagy
szélvédett helyre rakni.



Évente legalább egy alkalommal és az erős széllel járó időjárást követően javasolt a tetőburkolatok,
tetőcserepek áttekintése, mellyel megelőzhetjük, hogy a már sérült tetőben további károk
keletkezzenek, illetve elkerülhetjük, hogy a sérüléséből eredő nyíláson keresztül az eső az épületbe
jutva további károkat okozzon.



Zivatar idején ajánlott az elektromos készülékek csatlakozóit kihúzni a konnektorból a villámlás
okozta túlfeszültségből eredő károk megelőzése érdekében.



Mélyebben fekvő helyiségek, domboldali, hegyoldali ingatlanok esetében célszerű gondoskodni a
megfelelő vízelvezetésről, nem csak a saját, hanem a közterületről bezúduló víz esetén is.



Viharjelzés esetén célszerű az autót garázsba, vagy fedett helyre vinni, ha ez nem megoldható,
kerüljük a fák alatti parkolást.



A kényes mezőgazdasági növényzetet lehetőleg fóliázza le, a mezőgazdasági gépeket pedig állítsa
be a tárolóba.
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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. 2015-ben az Allianz a világ több mint 70 országában
148 ezer alkalmazottal 125,2 milliárd eurós díjbevételt és 10,7 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, az Allianz Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt., valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű
pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 119,55 milliárd forint bruttó
díjbevételt ért el 2015-ben, a Mabisz által közzétett adatok szerint 13,72 százalékkal az első számú szereplők között található a biztosítási piacon,
19,55 százalékkal 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.
Nincs frissítési kötelezettség
Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére.

