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Ismerje meg Ágostont!  
Az Allianz virtuális tanácsadója megkönnyíti a pénzügyi tervezést  
 
Az Allianz egyik korábbi kutatása szerint a magyarok 41 százaléka úgy gondolja, hogy nagyobb 
kihívás egy stabil pénzügyi terv készítése, mint a Himalája megmászása. Bár a hegymászásban 
nem, a pénzügyeinkben jelentős segítséget tud nyújtani Ágoston, az Allianz fiatal és tettrekész 
virtuális tanácsadója.    
 

Mindenkinek vannak álmai, amiket el szeretne érni. Így van ez Ágostonnal is, az Allianz honlapján 
nemrégiben életre hívott virtuális tanácsadóval. Ágoston célja nem más, mint hogy segítsen 
nekünk tájékozódni a pénzügyek és a megtakarítások világában. Tanácsaival és iránymutatásaival 
elhivatottan támogat minket abban, hogy megvalósíthassuk kitűzött céljainkat, legyen az egy új lakás, 
családalapítás vagy akár a nyugdíjas évekre való felkészülés. 
 
 
Ha a pénzügyek, vagy a számolás nem 
tartozik az erősségeink közé, különösen nagy 
hasznát vehetjük Ágostonnak, aki pár 
egyszerű kérdés segítségével, tájékoztató 
jelleggel megmutatja nekünk, hogy nyugdíjas 
korunkig vagy céljaink eléréséig mennyi 
pénzt kellene félretennünk. Várhatóan 
elfoglalt lesz az elkövetkező hónapokban, 
hiszen az Allianz és a Gfk Hungária Kft. közös 
kutatása szerint a magyarok jelentős része 
nem tekinti elégségesnek és kielégítőnek a 
pénzügyi tudását. A válaszok alapján több 
mint 10 százalékuk egyáltalán nem konyít a 
pénzügyekhez, míg mindössze 1 százalék 
vallja magát pénzügyi zseninek.  Egy korábbi kutatás szerint a magyarok 41 százaléka úgy gondolja, hogy 
nagyobb kihívás egy stabil pénzügyi terv készítése, mint a Himalája megmászása. 
 
Amiben pedig Ágoston igazán egyedülálló és különleges, az a rugalmassága. Mindenki számára bármikor, 
bárhonnan elérhető, sőt egyszerre több embert is képes tanácsaival ellátni. Így kényelmesen, akár 
otthonról, a fotelünkben üldögélve is felkereshetjük őt az Allianz weboldalán. Nagyon fontos szerepet 
játszhat azok életében, akik valamilyen cél eléréséhez takarékoskodni kezdenének, de igényelnek némi 
segítséget a pénzügyi tervezés terén, ráadásul rendszeresen tájékozódnak az interneten a pénzügyekkel 
és a biztosítási lehetőségekkel kapcsolatban.  Bár a hagyományos pénzügyi tanácsadó kulcsfontosságú 
szerepét Ágoston nem helyettesíti, egy rövid „beszélgetés” után, aktuális élethelyzetünket és céljainkat 
figyelembe véve ad kiindulópontokat a tudatos pénzügyi tervezéshez.  
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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. 
 


