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A csőtörés a vezető káresemény az Allianznál 
 
Az Allianz Hungária statisztikái szerint 2014-ben az elemi károk közül az árvizek okozták a 
legkomolyabb károkat a háztartásokban, az összes káresemény közül pedig csőtörésre fizetett a 
legtöbbet a társaság – 2011 óta ez a vezető káresemény az Allianznál. Átlagosan havonta közel 
12 ezer kárbejelentés érkezett, a káreseményekben leggazdagabb hónapban, májusban pedig 
csaknem 20 ezer darab.  
 
Felhőszakadás, jégeső, szélvihar, ónos eső… Csak néhány, a 2014-es természeti csapás közül, amelyek 
Magyarországot sújtották; összességében elmondható, hogy az elmúlt évet a rendkívül esős, viharos 
időjárás jellemezte. Nem csak a természeti elemek okoztak azonban károkat, az év során megfigyelhető, 
hogy minden hónapban más-más káresemény képviseltette magát jelentősebb számban.  
 
Januárban történt az év során a legtöbb betöréses lopás és háztartási robbanás, az elemi károk közül a 
földrengés mutatta meg erejét. A február viszonylag nyugodtan telt, az év során ebben a hónapban 
történt a legkevesebb káresemény. A 2014-es szélsőséges időjárási periódus a március közepi szélviharral 
kezdődött, májusban pedig Ivett és a többi vihar okozott károkat, mindez azonban még csak bevezetője 
volt a nyári égi áldásoknak. Az Allianz lakossági kárstatisztikái alapján májusban 44-szer több viharral 
kapcsolatos kárbejelentés (csaknem 6500 db) érkezett az Allianzhoz, mint a viharok szempontjából 
legcsendesebb, januári hónapban (150 db). Ebben a májusi időszakban a második legviharosabb 
hónaphoz, márciushoz képest is több, mint kétszer annyi kár történt. 
 
Júliusban és augusztusban visszatértek a viharok és a felhőszakadások. Ezekben a hónapokban jelentős 
károkat okoztak a szélviharok az épületek tetőszerkezetében, de sok esetben betört ablakok, és 
megrongált redőnyök, homlokzatok árulkodtak a jégeső pusztításáról. A szeptember a vizek hónapja volt, a 
víz minden formájában megmutatta magát: nem csak felhőszakadások és ezzel összefüggésbe 
hozhatóan árvizek és beázások formájában, de a legtöbb csőtörés is ebben a hónapban történt (több mint 
3500 db). Az Allianz lakossági kárstatisztikái alapján a felhőszakadásokkal összefüggésbe hozható károk 
darabszáma kiemelkedően magas volt, az előző két év szeptemberi átlagának csaknem harmincszorosára 
ugrott. 
 
Októberben az üvegtörésre, decemberben pedig az elveszített kulcsok miatti zárcserére fizetett az Allianz. 
Meglepőnek tűnhet, de 2008-ig visszamenőleg megvizsgálva az előző éveket, azt látjuk, hogy minden 
évben decemberben történik a legtöbb zárcsere. A meghitt ünneplést sajnos nem csak az elhagyott 
kulcsok, de az adventi gyertyák és a karácsonyfával kapcsolatos tűzesetek tették emlékezetesebbé. 
 
Érdekességek az Allianz kárrendezése kapcsán: 
 

 Ha a 2014. szeptemberben bekövetkezett vizes károkkal (felhőszakadás, árvíz, beázás, csőtörés) 
kapcsolatosan kifizetett összeget egymás mellé tett ötforintosokra bontjuk, akkor a vonal mentén 
eljutunk Budapestről Londonba; ezekre a károkra egész évben kifizetett ötforintosok mentén 
pedig Los Angelesig utazhatunk. 

 Ha minden csőtörés kárbejelentés után 1 méter vezetéket cseréltek volna ki 2014-ben, a csövek 
együttes hossza meghaladná a Föld legmagasabb pontjának, a  Mount Everestnek a négyszeresét. 

 A legtöbb káresemény Budapesten történt (csaknem 25.000 db), több, mint a 6 legkevesebb kárt 
jelentő megyében összesen (közel 22.000 db). 

 Ha az év közben az összes, Allianz által rendezett felhőszakadás károk során az 1 négyzetméterre 
lehullott csapadékot összeöntenénk, az nagyjából 930 kádat töltene meg, ebből csak 
szeptemberben 370 kád telt volna meg. 
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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.  
 
2013-ban az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 110,8 milliárd eurós díjbevételt és 10,1 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 1,3 millió ügyfelének. Az 
Allianz Hungária Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 128,45 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2013-ban, a Mabisz által 
közzétett adatok szerint 16 százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21,2 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. 

 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 
 


