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Köszöntő

tisztelt Partnerünk! tisztelt Ügyfelünk!

a 2014-es évet a biztosítók szempontjából egyértelműen pozitívnak tekinthetjük, hiszen 
minden fontosabb területen – az egészségbiztosítást kivéve - növekedést látunk. a díj-
bevétel 4 százalékot meghaladóan emelkedett, és a szektor adózott eredménye is nőtt.  
a szektor jól megfelelt a szabályozási elvárásoknak, a márciusban életbe lépő új Polgári 
törvénykönyv biztosítókat érintő kihívásainak.

a signal biztosító 2014-ben a toP 15 biztosító közül a legmagasabb növekedést mutat-
ta fel (31%), és ezzel az eredményével a díjbevételi sorrend stabil 10. pozícióját foglalja el a 
piacon. számunkra mindez azért fontos, mert innovatív, magas ár-érték alapú termékská-
lánknak és dinamikus értékesítési partnereinknek köszönhetően sikerült a piaci részese-
désünket, sőt a piaci elismertségünket is növelni.

a növekedésünket főként a befektetéshez kötött folyamatos díjas életbiztosítások gene-
rálták, amelynek a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó adójóváírás bevezetése új lendületet 
adott. négy minősített alapkezelő (Concorde, Pioneer, Raiffeisen, Dialóg) mintegy 20 portfóliójával állunk ügyfeleink rendel-
kezésére. Magas historikus hozamaik vonzzák az ügyfeleket, termékeink nagyon versenyképesek, tKM-értékei pedig  
a hosszú távú befektetést segítik.

Észleltük partnereink igényét a kockázati életbiztosítások területén, ezért egy új egyéni és családi kockázati életbiztosítást 
vezettünk be az év végén.

Külön említést érdemel egyik sikerágazatunk, az egyéni és csoportos balesetbiztosítás, ezen belül a signal exPRessz,  
díjbevételünk közel 50 százalékkal nőtt a tavalyi évben.

vállalkozási vagyonbiztosítás területén – a KKv-k körében – elismerést aratott a szakmákra fókuszáló, testre szabott meg-
oldásokat nyújtó biztosítási fejlesztésünk. ez esetben anyacégünk, a signal iDUna több mint 100 éves tradícióit igyekez-
tünk ötvözni a magyar KKv aktuális igényeivel. a német kézműves-kereskedői hagyományokhoz híven a vendéglátóipari, 
kereskedői és különböző szolgáltatói módozatainkat mind alkuszpartnereink, mind saját tanácsadói hálózatunk értékesíti.

társaságunk nagy hangsúlyt helyez a magas minőség biztosítására. a signal 2014-ben ismét kapott olyan elismeréseket, 
amelyekre méltán lehetünk büszkék, és amelyek munkánk minőségét igazolják. 

a biztositas.hu minden évben meghirdeti az „Év biztosítója” elnevezésű internetes szavazást az ügyfelek körében. társasá-
gunk eddig minden alkalommal dobogós helyen végzett, ezúttal a „szolgáltatás és Kárrendezés” kategóriában 2. helyezést 
értünk el.

először indultunk a telenor-transparency international által meghirdetett „etikus vállalat” díjért, és pályázatunkkal KKv 
kategóriában elnyertük a 2014. év „etikus vállalata” címet. Működési keretrendszerünk és folyamataink transzparensek, 
kiállják a magas szintű megmérettetést.

Összefoglalva tevékenységünket, megállapíthatjuk, hogy portfólió növekedésünkkel megteremtettük annak biztos alapját, 
hogy növekvő profitabilitással, tőkeerővel nézzünk az elkövetkező, remélhetően már 7 bő esztendő elé.

budapest, 2015. június

Üdvözlettel:

 dr. Kálózdi tamás
 elnök-vezérigazgató



Magyarország átfogó EgészségvédElMi szűrőprograMja 

immár 3. éve kiemelt támogatói voltunk Magyarország legnagyobb humanitárius átfogó egészségvédelmi szűrőprogram-
jának. a Program célja, hogy lehetőséget biztosítson a lakosság számára, hogy megtegyék az első lépést egészségi álla-
potuk javítása érdekében. ehhez nyújtott a signal anyagi támogatást, valamint a biztosítási kultúra növelése érdekében 
edukációs tanácsadói tevékenységet a szűrések során.

a Program eddig 851 helyszínen 3 375 095 vizsgálatot végzett és több mint 225 234 látogatót fogadott. 

sIGnAL társAdALmI FeLeLősséGváLLALás – 2014

transparEncy intErnational Hungary táMogatása

társaságunk 2013-ban – a biztosítók közül elsőként – csatlakozott a transparency üzleti támogatói köréhez, ezzel  
a közvélemény előtt hivatalosan is vállalva az átláthatóságot.

tElEnor Etikus vállalat díj 2014 – középvállalati katEgória

Pályázatunkkal elnyertük az etikus vállalat díjat, amely a transzparens működésünk egyik bizonyítéka.

„Együtt Egy jó ügyért” – kétHElyi értElMi fogyatékosok ottHonának táMogatása

2013-ban indítottuk útjára ezt a projektünket. Célunk, hogy az otthon rendszeres látogatása során a signal munkatársai 
megismerkedjenek egy nagyon hátrányos közösség hétköznapjaival, és önkéntesen, fizikai munkájukkal segítsék az otthon 
szépítését, takarítását, valamint a gondozottak számára pénzadományokat gyűjtsenek. 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020
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Eszközök

millió Ft
2013 2014

élet ág nem-élet ág összesen

a. immateriális javak 656 346 347 693

B. Befektetések 25 601 17 333 5 699 23 032

i. ingatlanok 0 0 0 0

ii. befektetések kapcsolt vállakozásokban 0 0 0 0

iii. egyéb befektetések 25 601 17 333 5 699 23 032

iv.
viszontbiztosításba vett bizt. ügyletből eredő letéti  
követelések

0 0 0 0

v. befektetések értékhelyesbítése 0 0 0 0

c.
a befektetési egységekhez kötött (unit-linked)  
életbizt. szerz. befekt-i

20 462 29 407 0 29 407

d. követelések 1 066 253 704 957

E. Egyéb eszközök 297 29 478 507

f. aktív időbeli elhatárolások 3 056 3 022 412 3 434

Eszközök összesen (a+B+c+d+E+f) 51 138 50 390 7 640 58 030

Források

millió Ft
2013 2014

élet ág nem-élet ág összesen

a. saját tőke (i.-vii.) 3 508 1 718 1 942 3 660

i. jegyzett tőke 1 838 1 417 421 1 838

ii. jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 0

iii. tőketartalék 4 163 1 442 2 721 4 163

iv. eredménytartalék (±) -2 437 -1 079 -1 414 -2 493

v. lekötött tartalék 0 0 0 0

vi. Értékelési tartalék 0 0 0 0

vii. Mérleg szerinti eredmény (±) -56 -62 214 152

B. alárendelt kölcsöntőke 0 0 0 0

c. Biztosítástechnikai tartalékok 24 637 17 115 5 133 22 248

d.
Bizttech. tart. a bef. egys-hez kötött (unit-linked) életb. 
szerz. javára

20 462 29 407 0 29 407

E. céltartalékok 144 6 137 143

f.
viszontbiztosítóval szembeni letéti  
kötelezettségek

0 0 0 0

g. kötelezettségek 1 520 1 353 390 1 743

H. passzív időbeli elhatárolások 867 791 38 829

források összesen (a+B+c+d+E+f+g+H) 51 138 50 390 7 640 58 030

mérLeG – 2014. december 31.



millió Ft
2013 2014

élet ág nem-élet ág összesen

01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül 17 186 16 787 5 875 22 662

bruttó díj 17 763 16 796 6 476 23 272

viszontbiztosítónak átadott díj (-) 446 0 485 485

Meg nem szolgált díjak tartalékának nettó változása (±) 131 9 116 125

02. biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény 0 0 0 0

03. biztosítástechnikai bevételek befektetésekből 1 359 1 270 0 1 270

04. Életbiztosításból allokált befektetési bevételek (-) 135 195 0 195

05. befektetések nem realizált nyeresége 1 584 1 280 0 1 280

06. egyéb biztosítástechnikai bevétel 78 11 92 103

07. Károk ráfordításai 11 324 8 616 3 342 11 958

Kárkifizetések és kárrendezési költségek 10 993 8 407 3 231 11 638

Függőkárok tartalékának változása (±) 331 209 111 320

08. Matematikai tartalékok változása (±) -934 -2 750 -78 -2 828

09. egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (±) 4 312 8 920 19 8 939

10. nettó működési költségek 5 433 4 479 2 402 6 881

szerzési költségek 4 803 3 684 1 829 5 513

igazgatási költségek 1 369 795 573 1 368

viszontbiztosítóktól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-) 0 0 0 0

11. biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből 21 31 0 31

12. befektetések nem realizált vesztesége 0 0 0 0

13. egyéb biztosítástechnikai ráfordítások 313 0 349 349

a.
Biztosítástechnikai eredmény 
(+01.+02.+03.-04.+05.+06.-07.±08.±09.-10.-11.-12.-13.)

-397 -143 -67 -210

14. befektetés nettó bevétele 667 650

15. befektetések ráfordításai 13 108

i. Befektetések eredménye (+14.-15.) 654 542

16. egyéb bevételek 302 318

17. egyéb ráfordítások 614 481

ii.
Egyéb nem biztosítástechnikai tevékenységek  
eredménye (+16.-17.)

-312 -163

B szokásos vállalkozási eredmény (+a+i.+ii.) -55 169

18. Rendkívüli bevételek 0 0

19. Rendkívüli ráfordítások 0 0

iii. rendkívüli eredmény (+18.-19.) 0 0

c adózás előtti eredmény (+B+iii.) -55 169

iv. adófizetési kötelezettség 1 18

d adózott eredmény (+c-iv.) -56 151

v. eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0

vi. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 0 0

E Mérleg szerinti eredmény (+d+v.-vi.) -56 151

eredményKImutAtás – 2014. december 31.
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