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A minőségi élet a génjeinkben rejlik
Az Allianz Hungáriánál elérhető DNS teszt segít géntérképünk
megismerésében
A magyarok 63 százaléka nem dohányzik, 58 százaléka sok zöldséget és gyümölcsöt eszik, 53
százalékuk pedig kerüli a gyorséttermi ételeket – az Allianz Hungária Zrt. és a GfK Hungária Kft.
egy közös kutatása szerint ezeket a megelőző intézkedéseket választják a legtöbben az
egészségük megőrzése céljából. Kevesen gondolnak arra, hogy az egészségesebb életmód
elérése érdekében először alaposan feltérképezzék az életkörülményeiket, és az elérhető
vizsgálatok segítségével megismerjék, milyen kockázatoknak van kitéve az egészségi állapotuk.
Ma már mindenki számára egyértelmű, hogy az egészséges életmód jobb közérzetet és egyben
megnyerőbb külsőt is eredményez. Van, aki sokat tesz ennek érdekében, és van, aki kevesebb
figyelmet szentel annak, hogyan él. Egyesek sok étel elfogyasztása mellett sem híznak, másoknak
sokkal jobban oda kell figyelniük a vonalaikra. A génjeinknek – számos más tényező mellett –
meghatározó szerepe van ezeknek az egyéni különbségeknek az alakulásában.
Bár az emberek génállománya 99,9 százalékban azonos, a maradék 0,1 százalékon hatalmas
eltérések múlnak. Ez az egytized százalék határozza meg az olyan szembetűnő külső jegyeinket,
mint például a haj- és szemszín, vagy a testmagasság. Ami azonban ennél is fontosabb, hogy
ezekben a génekben rejlenek azok a külsőleg nem látható személyes tulajdonságok, amik
befolyásolják a mindennapjainkat és az életmódunkat.
Gondoljunk csak bele, miért Afrikából kerülnek ki a világ legjobb hosszútávfutói, miközben más
földrészről származó társaik is megfelelően edzenek? Ez a genetikai hajlam eltéréséből és a
genetikai sokszínűségből fakad, ami népcsoportonként, családonként és egyénenként is tetten
érhető. Minél nagyobb az örökletesség mértéke, annál nagyobb hatással bírnak a génjeink, és
annál kevésbé hat ránk a környezetünk, életvitelünk.
A modern technológia segítségével ma már lehetőség van arra, hogy „olvassunk” a genetikai
információkat tartalmazó DNS szerkezetéből. Egy személyre szabott DNS teszttel megtudhatjuk,
hogy a saját génjeink alapján milyen ételek, italok vagy vitaminok fogyasztásával tehetünk a
legtöbbet egészségünk megőrzése érdekében, vagy melyik sportág felel meg legjobban
szervezetünk felépítésének, és milyen kockázatoknak vagyunk leginkább kitéve.
„Ez a technológia ma már Magyarországon is elérhető az Allianz Hungária Zrt. legújabb
egészségbiztosítási kiegészítő fedezeteként, Genetika+ néven. A DNS vizsgálatot követően egy
100 oldal hosszú, személyre szabott étrend- és életmódtervet kapnak az ügyfelek, amely egyben
tanácsokat is nyújt, hogy milyen egészségi kockázatokra érdemes odafigyelniük. Minél jobban
megismerjük saját szervezetünk működését és a génjeinkben rejlő információt, annál többet
hozhatunk ki azokból a tulajdonságokból, amivel a természet megajándékozott bennünket, és
annál többet tehetünk saját egészségünk megőrzéséért” – mondta Kozek András, az Allianz
Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese.
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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 Hungária Egészségpénztár,
valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak ügyfeleinek. 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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