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Ma van az Internet Napja
Október 29. az Internet Napja, amely során az első létrejött internetes kapcsolatra emlékezünk. Az internet
forradalmasította a számítógép használatot és kommunikációt, átalakította társadalmunkat és a gazdasági
életet. Mára odáig jutott az internetes rendszerekbe vetett bizalom, hogy a személyes ügyeinket és a
pénzügyeinket is online intézzük. A biztosítási szektorban is egyre fontosabb online kiszolgálás. Az Allianz
Hungária ezért folytatja digitalizációs és innovációs törekvéseit, szem előtt tartva az ügyfelek igényeit.
Internet Napja
Az Internet Napja arra emlékeztet minket, hogy mennyire rohamosan fejlődik a technológia. Az első
internetes hálózat két számítógépből állt, melyek között sikerült az „L” és az „O” betűket továbbítani.
Ma az Internet of Things (továbbiakban IoT) eszközök világát éljük, ami olyan hálózati környezetet jelent,
amiben a fizikai eszközök a hálózati kapcsolat segítségével gyűjtik és megosztják a felhasználókkal a
rendelkezésre álló összes adatot. Az IoT eszközözök jellemzője, hogy képesek kapcsolatba lépni egymással,
illetve kapcsolódni a világhálóra. Ennek megfelelően például a mindennapos vérnyomásmérést nem az
orvosnál, hanem akár munka közben az okostelefonhoz csatlakoztatható vérnyomásmérő segítségével is
elvégezhetjük és továbbíthatjuk az orvosunknak. A lehetőségek tárháza végtelen.
Az egymással virtuális kapcsolatban álló dolgaink különféle célt szolgálhatnak: kontroll, komfort, biztonság,
vagy kommunikáció. Megteremthetik az élet- és vagyonbiztonságot, az idősek és gyermekek
távfelügyeletét, az elektronikus kommunikáción alapuló diagnosztikát. A technológiai optimisták szerint a
technológia fejlődése a társadalom hajtóereje, és az internet megjelenése rengeteg lehetőséget teremt.
Digitalizáció az üzletben
Az üzleti életben is a digitalizáción alapuló innováció jelenti a versenyelőnyt. Az mutatja legjobban, hogy
az internet mára mekkora tömegekhez ért el, hogy a szolgáltatók által összegyűjtött felhasználói
visszajelzések alapján napjainkban elég néhány paraméter megadása egy új ajánlatkérés esetén. Az
Allianz honlapján található gyorstarifáló alkalmazások segítségével például tájékozódhatunk a várható
díjakról.
A gyors technológiai fejlődés és a biztonság
Az internet több évtizedes története során ugyanazon az elfogadási folyamaton esett át, mint minden más
új technológiai vívmány. A kezdeti határtalan lelkesedést nagymértékben visszavetették az egyre
gyakrabban megjelenő internetes visszaélésekről szóló rémhírek, ezáltal a technológiai pesszimisták
kritikái kerültek előtérbe és az internet társadalomra gyakorolt negatív hatásait próbálták ellensúlyozni a
szakértők.
Megbízható pénzügyi szolgáltatóként az Allianz Hungária számára kiemelten fontos az adatvédelem
tudatos tervezése az üzleti folyamatok, eljárások és informatikai alkalmazások kialakításánál. Ügyfeleink
személyes adatkezelésénél minden esetben a jogszabályi előírásokat és a legnagyobb gondosság elvét
tartjuk szem előtt.
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Az utóbbi időben a díjfizetési lehetőségeinket három technikai újítással bővítettük. A fehér csekk és a rajta
található QR kód bevezetésével ügyfeleink már okostelefonon keresztül is intézhetik befizetéseiket. A
mobil POS révén tanácsadóinknál lehet egyszerűen, gyorsan és biztonságosan kártyával rendezni az első,
az esedékes vagy akár a késedelmes díjat. Ha pedig ügyfelünk a telefonos ügyintézést részesíti előnyben,
akkor a magyar biztosítási piacon elsőként az Allianznál élhet a telefonon keresztüli bankkártyás fizetési
lehetőséggel.
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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. 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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