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2015-ben utoljára fenyeget a péntek 13  

Újra péntek 13-a lesz ezen a héten, sokan gondolkodnak azon ilyenkor, hogyan tudnák elkerülni a 

balszerencsét ezen a napon. Az Allianz Hungária az elmúlt 10 éves kárstatisztikáját megvizsgálva 

megállapította, hogy péntek 13-án valóban több kár történik, mint egy átlagos pénteki napon. 

Vannak, akik nem értik, vannak, akik nem törődnek vele, s vannak, akik előre rettegnek tőle. 
Péntek 13-ról van szó, ami közismerten egy balszerencsés nap. 2015-ben harmadik alkalommal 
rághatjuk a körmünket a jeles nap miatt. Egyesek ekkor nem mernek kilépni a ház ajtaján, mások 
pedig legyintenek a népi babonákra. 

Több országban az épületek tervezésénél a 12-ik emelet után egyből a 14-ik következik, vagy az a 
hajó, aminek nincs biztosítása, nem fut ki ezen a napon a kikötőből. A Forma1-es 
autóversenyekben és több olimpiai sportágban – például a triatlonban – sem találkozunk a 13-as 
rajtszámmal. Sőt a babona szerint érdemes a péntek 13-ra tervezett manikűrt és pedikűrt is 
lemondani, ugyanis, ha ekkor vágjuk le körmeinket, nagy szerencsétlenséget hozunk magunkra! 
Valóban jogosan félünk, ha egy hónap 13. napja péntekre esik? Az Allianz statisztikái azt mutatják, 
hogy igen.  

Az Allianz Hungária munkatársai megvizsgálták a nem-élet ágazat kárstatisztikáját az elmúlt 10 
évből, ami eltérést mutat egy átlagos pénteki napon, és a péntek 13-án bekövetkezett károk 
száma között. Az elmúlt 10 évben 19 db péntek esett az adott hónap tizenharmadik napjára. Az 
egész időszakot alapul véve közel 17 ezer káreseményről beszélhetünk a lakossági szegmensben 
péntek 13-án (lakásbiztosítási és gépjármű-biztosítási károkat tekintve).  

Az elmúlt évek legsúlyosabb péntek 13-ája 2010 augusztusában volt, amikor egy hatalmas vihar 
miatt csaknem 3300 káreseményt regisztrált az Allianz nem-élet biztosítási kárrendezési területe. 
A TOP 3 közé 2006 októberének és 2008 júniusának sikerült még bejutnia.  

Azoknak, akik az otthonuk rejtekén próbálnak meghúzódni ilyenkor, rossz hír, hogy a károk 
jelentős többsége a lakásokban, házakban következett be. Több mint felét a károknak 
lakásbiztosítási kárként regisztrálta az Allianz Hungária. Gondolhatnánk, hogy a pénteki napokon 
amúgy is fáradtabbak és figyelmetlenek az emberek. Azonban visszanézve a statisztikát, egy 
péntek 13-án átlagban több mint 10 százalékkal több lakáskár következik be, mint az év más 
pénteki napjain. 

Éppen ezért érdemes ezt a napot is elővigyázatossággal, felkészültséggel várni, hiszen egy 
megfelelő biztosítás segítségével csupán csak halvány emlék marad a misztikus nap 
kellemetlensége. 
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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. 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 

 

 

 

 


