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Egyre tudatosabbak a magyar gazdák
Mától lehet pályázni a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásra. A korábbi évek
tapasztalatai alapján a jég és viharkárok jelentik a legnagyobb veszélyforrást a mezőgazdaságból
élők számára. Egyre több termelő köt biztosítást, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő fedezet a
bajban.
Az elmúlt évek megmutatták, hogy az extrém időjárási körülmények kellemetlen meglepetéseket
okozhatnak, ami komoly veszélyt jelenthet a mezőgazdaságból élők pénzügyi biztonságára. Kár
esetén a díjtámogatott növénybiztosítás jelentős anyagi kompenzációt nyújt, hiszen 2015-ben
több mint 2000 darab kárbejelentés érkezett a szerződések alapján az Allianzhoz. A
legjellemzőbb kár okot a jég jelentette.
„Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt években megnőtt azoknak a pénzügyileg tudatos
gazdáknak a száma, akik maguk szeretnének gondoskodni jövőjük biztonságáról – mondta Kozek
András, az Allianz Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese. – A 2012-ben bevezetett díjtámogatott
növénybiztosítás hatékony szerepét az öngondoskodási hajlandóság erősödésében mi sem
mutatja jobban, mint hogy a 3 milliárd forintos támogatási keretet több mint 1 milliárd forinttal
túligényelték.”
Pozitív hír, hogy az újonnan meghirdetett Pályázati felhívás alapján a 2016. évre rendelkezésre
álló támogatási összeg 4 milliárd forintra nőtt. A gazdálkodók a mezőgazdasági biztosítás díjához
nyújtott támogatásra március 16-tól pályázhatnak. Az Allianz tapasztalata szerint a nagyok
mellett egyre több kistermelő is köt biztosítást, hiszen az időjárás bizonytalanságából fakadó
veszélynek ők vannak leginkább kitéve. Kevesebb a felhasználható pénzállományuk, amivel
biztonságosan áthidalhatók a gazdálkodás veszteséges periódusai, vagy amivel újabb fejlesztésbe
foghatnak.
Kárnemek tekintetében a leggyakoribb a jégeső- és viharkárokra történő biztosításkötés, de az „A”
típusú csomagbiztosítás is egyre népszerűbb, melyben kilenc kárnem együttes kötésére van
lehetőség. Az Allianz Mezőgazdasági növénybiztosítás elnevezésű termékéből az „A”, „B”, „C”
szerződéstípusokra vehető igénybe díjtámogatás. Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás
csomag nyújtja a legszélesebb fedezeti kört. Idén bevezetett újdonság, hogy már őszi fagykárra is
fedezetet kínál a díjtámogatott növénybiztosítási szerződés.
A növénybiztosítási szerződések megkötésére - az üzletkötők számára - tavaly óta lehetőség van
az Allianz növénybiztosítási szerződés megkötésére és karbantartására alkalmas központi
elektronikus felületén is. „A felület segítségével a biztosított területre vonatkozó műholdas
képekből biomassza térképek készíthetők, melyek mutatják a vegetáció állapotát. A területekhez
rendelt satellite alapú nyilvántartás további előnye a kárrendezés területén is megmutatkozik a
korábbiaknál sokkal pontosabb, a műholdak által rögzített képek alapján történő kárérték
meghatározásával” – hangsúlyozta Kozek András.
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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.
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