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Sajtóközlemény
Az
Allianz
és
a
nemzetközi
SOS
Gyermekfalvak mozgalom közös vészhelyzeti
segélyprogramot indít
• Az Allianz munkatársai 1,37 millió kilométert futottak a 2. Allianz
World Run rendezvényen
• Futóink 500 000 euró összegben adományoztak az SOS
Gyermekfalvak javára
• Katasztrófa esetén 10 Gyermekfalu lakói juthatnak azonnali
segítséget és védelmet jelentő segélycsomaghoz
Az Allianz munkatársai 500 000 eurót gyűjtöttek az SOS Gyermekfalvak részére egy olyan
adománygyűjtő akció keretében, amelyen az Allianz futói összesen 1,37 millió kilométert
„gyűjtöttek össze”.
Az adománnyal elindult az Allianz és az SOS Gyermekfalvak mozgalom nemzetközi
partnerségének keretében vészhelyzeti segélyprogram. A 2. Allianz World Run
rendezvényen 55 országból az Allianz több mint 10.000 munkatársa vállalta, hogy részt vesz
a 90 napos megmérettetésben.
A közös kezdeményezés célja, hogy az SOS Gyermekfalvak olyan segélycsomagokat
kaphassanak, amelyeket kimondottan az adott országra jellemző kockázatok alapos
elemzése után állítottak össze. A csomagok így azonnali segítséget és támogatást
jelentenek a katasztrófák érintettjei számára. A projekt kidolgozásához az Allianz
kockázatkezelési szakértelmével járult hozzá.
A 2017-es Allianz World Run részeként Bangladesben, Ecuadorban, Maliban, Mozambikban,
Nicaraguában, Nigerben, Szomáliában, Dél-Szudánban, Szíriában és Ukrajnában 10
Gyermekfalu kaphat egyedi mentőcsomagokat. Ezek mindegyike fontos felszereléseket –
sátrak, csónakok, élelmiszerek, víztisztító berendezés és orvosi műszerek – tartalmaz.
„Büszke vagyok, hogy az Allianz munkatársai odaadásukkal és tettrekészségükkel idén is
támogatták a World Run programot” – nyilatkozta Oliver Bäte, az Allianz SE
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vezérigazgatója. „Hihetetlen volt látni, ahogy az emberek munka után, hol egyedül, hol
csoportosan, futócipőt húztak, és szó szerint futásnak eredtek. Tele voltak motiváltsággal, és
személyesen is részt akartak venni a programban. Az Allianz munkatársai számára
személyes üggyé vált, hogy az SOS Gyermekfalvakat megvédjék az olyan kockázatoktól,
mint pl. az éghajlatváltozás következményei.”
Meder Norbert, az SOS Gyermekfalvak vezérigazgatója szerint: „Az Allianzcal kötött
globális partnerségnek köszönhetően megvalósíthatjuk legfontosabb küldetésünket, azaz
biztonságos otthont teremthetünk és gondoskodást nyújthatunk az SOS Gyermekfalvak lakói
számára. Szeptemberben örömmel látjuk vendégül az idei Allianz World Run egyik
résztvevőjét a quitói (Ecuador) SOS Gyermekfaluban, hogy személyesen is
megmutathassuk neki, hogy adományaikkal hogyan járultak hozzá a projektjeinkhez.”
Összesen az Allianz több mint 20 000 munkatársa közel 3 millió kilométert tett meg az
Allianz World Run 2016. és 2017. évi rendezvényein, és ezzel 1,1 millió euró adományt
gyűjtöttek össze. Az Allianz World Run révén a cégcsoport új világrekordot állított fel a „90
nap alatt megtett Legnagyobb Távolság” kategóriában.
München, 2017. augusztus 11.
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Az Allianzról:
Az Allianz Csoport a világ egyik vezető biztosítója és vagyonkezelője, több mint 86 millió lakossági és vállalati
ügyféllel. Az Allianz az ingatlan-, élet- és egészségbiztosítástól 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 1300 milliárd eurót kezel. Az ökológiai és
társadalmi szempontok üzleti gyakorlatba és a befektetési döntésekbe való szisztematikus beépítésének
köszönhetően az Allianz vezető szerepet tölt be a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben. 2016-ban az Allianz
a világ több mint 70 országában 140 ezer alkalmazottal 122 milliárd eurós bevételt és 11 milliárd eurós
működési eredményt ért el.
SOS Gyermekfalvak:
Az SOS Gyermekfalvak mozgalom társadalmi fejlődéssel foglalkozó, önálló civil szervezet, amelyet 1949-ben
alapított Hermann Gmeiner Ausztriában. Hitvallása ma is igaz: minden gyermeknek anyára és testvérekre van
szüksége, és a lehetőségre, hogy szerető otthonban, közösségben nőhessen fel, ezáltal megtapasztalva az
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összetartozást és biztonságot. E négy egyszerű alapelv alapján az SOS Gyermekfalvak mozgalom az éves során
olyan nemzetközi szervezetté vált, amely gyermekeknek és családjaiknak segít világszerte.
Az SOS Gyermekfalvak mozgalom 134 országban 571 Gyermekfalut működtet, elsősorban magánszemélyek
adományaiból, emellett több mint 1900 létesítményt – óvodákat, iskolákat, ifjúsági házakat, szakképző- és
egészségügyi centrumokat (kórházakat) – üzemeltet. Az SOS Gyermekfalvak mozgalom emellett vészhelyzeti
segélyprogramokkal igyekszik segítséget nyújtani a természeti katasztrófák, háborúk vagy válságok áldozatainak.
www.sos-childrensvillages.org
A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembevételével 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 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, ideértve 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
A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettség eseteit kivéve a társaság nem vállal frissítési kötelezettséget
egyetlen jövőre vonatkozó kijelentéssel kapcsolatban sem.
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