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Összefoglalás 

Az ERGO Életbiztosító Zrt. ebben az évben készíti el első alkalommal a Fizetőképességről és a pénzügyi 
helyzetről szóló jelentést (Solvency and Financial Condition Report, röviden SFCR). Ez a jelentés része 
annak a kvalitatív jelentésnek, melyet a biztosítótársaságok a Szolvencia II előírásainak megfelelően el 
kell készítsenek. A jelentést évente egy alkalommal hozza nyilvánosságra a Társaság. A jelentés tartalmi 
felépítését a bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete szabályozza.  

Jelen jelentés a 2016-os üzleti évre vonatkozik. 

Társaságunk díjbevétele minimális mértékben csökkent az előző évhez képest, ennek ellenére a 
biztosítástechnikai eredmény jelentős, 40 millió Forintos javulást mutat. A kárráfordítás elenyésző 
mértékben csökkent 2015-höz képest. Az új szerzések alakulása pozitívan hatott az eredményre. A 
csökkenő kötvényhozamok ellenére a befektetési eredmény szinten maradt az előző évhez képest, ebben 
szerepet játszott a Társaság saját tőkéjének 2015. decemberi emelése, melynek során a tulajdonosok 279 
millió Ft-ot utaltak a Társaság részére. A 2016-os üzleti évben további 650 millió Forintos tőkeemelést 
hajtottak végre a tulajdonosok, melyet a cégbíróság 2017. januárban jegyzett be.  

A Szolvencia II számos előírást tartalmaz a biztosítók irányítási rendszerére vonatkozóan. Társaságunk a 
méretének megfelelő irányítási rendszert épített ki az elmúlt évek során. Az előírás különös hangsúlyt 
helyezett a kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek szakmai alkalmasságának és üzleti 
megbízhatóságának értékelésére, valamint a kiszervezett tevékenységek megfelelő mértékű kontrolljára.  

Társaságunk a vállalt kockázatokat mindenkor képes kezelni, ezt alátámasztja az operatív 
kockázatkezelés működése, melyet a C fejezetben mutatunk be részletesen. 

A Szolvencia II új előírásokat tartalmaz az eszközök, biztosítástechnikai tartalékok és az egyéb 
kötelezettségek tekintetében. A magyar számviteli törvény és a Szolvencia II közötti különbségeket a D 
fejezetben mutatjuk be. Az értékelési módszer nem változott jelentősen az év során.  

Társaságunk tőkemegfelelése az év során folyamatosan megfelelt a jogszabályban előírtaknak, 
2016.12.31-n a tőkemegfelelési mutató 159,12% volt. 
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A Üzleti tevékenység és teljesítmény bemutatása 

A.1 Üzleti tevékenység 

Az ERGO Életbiztosító Zrt. (továbbiakban „ERGO Életbiztosító” vagy „Társaság”) jogi formáját tekintve 
Zártkörű Részvénytársaság. Az ERGO Életbiztosító székhelye 1082 Budapest, a Futó u. 47-53. sz. alatt 
található, bel- és külföldi fióktelepekkel nem rendelkezik. 

Illetékes felügyelő hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 9.), amely a 
jegybanktörvény alapján felügyeletet gyakorol a pénzügyi ágazati törvények hatálya alá tartozó 
szervezetek és személyek felett. 

A Társaság tulajdonosai az ERGO Austria International AG (AT – 1110 Wien, Modecenterstrasse 17.) 
88,8%-ban, illetve az ERGO Versicherung AG (AT – 1110 Wien, Modecenterstrasse 17.) 11,2% 
arányban. Mindkét tulajdonos minősített részesedéssel bír a Társaságban. 

 

Az ábra az ERGO csoport tulajdonosi hierachiáját mutatja a Társaság közvetlen tulajdonosai, az ERGO 
Austria International AG és az ERGO Versicherung AG szemszögéből. A magyarországi ERGO 
Életbiztosító Zrt. külföldi leányvállalatként kerül megemlítésre. Az ERGO Csoport többségi tulajdonosa a 
Münchener Rückversicheruns-Gesellschaft (Munich Re), amely a világ egyik vezető viszontbiztosító és 
kockázatvállaló társasága 

Társaságunk jogelődje, a korábbi ERGO Életbiztosító Zrt. (ERGO) 2013.01.01-én beolvadt a VICTORIA-
VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt-be (VVE). Az egyesült cég ERGO Életbiztosító Zrt. néven működik 
tovább. 
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Az ERGO Életbiztosító Zrt. könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. (HU – 1134 Budapest, Váci út 31.), 
amely a 2016-os évben a local GAAP és SII szerint készített éves beszámoló vizsgálata mellett az MNB 
kiegészítő jelentéshez szükséges vizsgálatokat, valamint az SII DAY1 jelentés alátámasztásához 
szükséges vizsgálatokat is végezte a Társaság számára. 

Az ERGO Életbiztosító Zrt. a magyar biztosítási piacon tevékenykedik, ahol kizárólag az életbiztosítási 
ágat műveli, határon átnyúló biztosítási szolgáltatást nem végez. 

Tevékenységi köre az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: 

65.11’08 Életbiztosítás (főtevékenység) 
66.29’08 Biztosítás, nyugdíjalap kiegészítő tevékenysége 
66.22’08. Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 

A Társaság biztosítási termékeit pénzintézeti közvetítő csatornák segítségével értékesíti, kiemelkedő üzleti 
partneri viszony köti az UniCredit Bank Hungary Zrt-hez és a Magyarországi Sberbank Zrt-hez.  

A 2017-es üzleti évben nem következett be olyan üzleti vagy más esemény, amelynek lényeges hatása lett 
volna a vállalkozásra. 

A.2. Biztosítási tevékenység bemutatása 

A Társaság új biztosítási szerződéseinek volumene 2016-ban főbb ágazatonként az fenti táblázat szerint 
alakult. Az értékesítési eredmények jelentős részét a Sberbank Magyarország Zrt. és az UniCredit Bank 
Zrt. országos fiókhálózatában banki tanácsadóink támogatásával végeztük.  

Új értékesítés darabszáma 
  2015  2016  Különbség 

Elérésre és elhalálozásra szóló 
életbiztosítás  32  0  -32 

Egyszeri díjfizetésű UL*  789  890  101 

Rendszeres díjfizetésű UL*  938  685  -253 

Kockázati életbiztosítások  4 506  3 644  -862 

Új értékesítés díja ezer forintban 
  2015   2016   Különbség 

Elérésre és elhalálozásra szóló 
életbiztosítás 

 2.318  0  -2.318 

Egyszeri díjfizetésű UL*  2.956.106  3.134.113  178.007 

Rendszeres díjfizetésű UL*  228.234  189.991  -38.243 

Kockázati életbiztosítások  61.852  60.123  -1.729 

*UL: Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 

A Társaság 2016-ban befektetési egységekhez kötött életbiztosítások illetve kizárólag folyamatos 
díjfizetésű kockázati életbiztosítások banki értékesítési csatornán keresztül történő értékesítésére 
fókuszált. A korábbi időszakhoz képest az egyszeri díjas életbiztosítások darabszáma növekedett így a 
korábbi időszakhoz képest 178.007 eFt-val magasabb új szerzés volument ért el a Társaság 2016-ban. 
Jóllehet a folyamatos díjfizetésű UL szerződések értékesített darabszáma 27%-val (253 db) elmaradt az 
erős bázissal rendelkező 2015 évi értékesítési volumenektől az átlagos éves biztosítási díjak 14%-os 
növekedése részben kompenzálta az új szerzés éves díjvolumenét. 
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A.3. Befektetési tevékenység bemutatása 

Az ERGO Életbiztosító magyar számviteli szabályok szerinti államkötvényeken elért befektetési 
eredménye az előző évhez képest 5.708 eFt-al, 148.733 eFt-ra csökkent. A csökkenés oka az elérhető 
állampapír hozamok folyamatos csökkenése volt. 

A vállalati kötvények értékesítéséből származó realizált nyereség 5.201 eFt-al, 1.867 eFt-ra csökkent az 
előző évhez képest. A biztosító unit-linked eszközök nélküli befektetési eredményének összetétele az 
alábbi táblázatban látható. 

adatok ezer forintban  2015  
folyó bevétel 

 2015  
Realizált árfolyam 

nyereség/ veszteség 
 

2016  
folyó 

bevétel 
 

2016 
Realizált árfolyam 

nyereség/veszteség   

Ingatlan 
     -  - 

Részvény 
     -  - 

Államkötvény 
 154.441    148.733  - 

Vállalati kötvény 
   7.068  -  1.867 

Strukturált kötvények 
     -  - 

Biztosítékkal fedezett kötvény 
     -  - 

Befektetési jegy 
     -  - 

Kölcsön 
     -  - 

Derivatívák 
     -  - 

Egyéb 
     -  - 

Összesen 
 154.441  7.068  148.733  1.867 

A biztosító nem ismert el nyereséget vagy veszteséget közvetlenül a saját tőkéjében a magyar számviteli 
szabályok szerint. 

A.4. Egyéb tevékenységek bemutatása 

Társaságunk az életbiztosítási ág művelésén kívül egyéb tevékenységet nem végez, ezért a jelentési 
időszakban nem merült fel egyéb lényeges bevétel vagy ráfordítás.  

A.5. Egyéb információk 

A Biztosító az „A Üzleti tevékenység és teljesítmény bemutatása” fejezetben minden lényeges 
információt bemutatott, az üzleti évben nincsenek további lényeges, bemutatandó adataink. 
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B Irányítási rendszer 

B.1 Általános információk az irányítási rendszerről 

Egy működő és hatékony irányítási rendszer alapvető fontosságú a hatékony vállalat irányításhoz. 
Társaságunk rendelkezik a tevékenysége jellegével, kiterjedtségével és összetettségével arányban álló 
irányítási rendszerrel, amely figyelembe veszi a vállalat mögöttes kockázati profilját is. Az irányítási 
rendszer magában foglalja az adekvát és áttekinthető szervezeti struktúrát, amely egyértelműen 
meghatározott szervezeti egységeket, struktúrát és felelősségi köröket jelent. A négy irányítási funkció 
kiemelt jelentséggel bír ebben a rendszerben. 

A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság, legfőbb szerve a közgyűlés, ellenőrző, felügyelő 
testülete a felügyelő bizottság és az audit bizottság, irányító testülete az igazgatóság. 

Az igazgatóság feladatköre és felelőssége 

Az igazgatóság felelős a Társaság irányításáért, saját felelősségére, az ügydöntő felügyelő bizottság 
ellenőrzése mellett vezeti a vállalatot. Az igazgatóság köteles biztosítani a Társaság jogszabályoknak és 
belső szabályoknak megfelelő működését. Egyúttal az igazgatóság felelős a megfelelő 
kockázatkezelésért és a megfelelő kockázati kontrollért. 

A jelentési időszakban az igazgatóság összetétele és létszáma is módosult. A 3 fős igazgatóság létszáma 
4 főre emelkedett és az igazgatósági tagok személye is változott.  

Az igazgatóság 2016. júliusáig az alábbi feladat megosztással működött. 

Freund László 

Az igazgatóság elnöke, első számú vezető, felelősségi területe a részvényesekkel, közgyűléssel 
kapcsolatos ügyek, kapcsolattartás a felügyelő bizottsággal, biztosítási ügyekben kapcsolattartás a 
pénzügyekért felelős minisztériummal, általános üzletpolitikai kérdések, az igazgatóság tevékenyégének 
koordinálása, belső ellenőrzés, compliance, termék- és folyamat fejlesztés, értékesítési tevékenység 
felügyelete, kárrendezési tevékenység felügyelete, ügyfélszolgálat, marketing folyamatok. 

László Róbert 

Az igazgatóság tagja, általános vezérigazgató helyettes, felelősségi területe az adminisztrációs 
tevékenység megszervezése és ellenőrzése, az aktuáriusi tevékenység irányítása és felügyelete, a 
kockázatkezelési terület irányítása és felügyelete, az IT tevékenység felügyelete, a jogi terület felügyelete, 
a számviteli, HR és befektetési tevékenység irányítása és felügyelete. 

Andreas Rotter 

Az igazgatóság tagja, felelősségi területe: a kontrolling terület általános felügyelete és irányítása. 
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A kibővült és feladatait tekintve átstrukturált igazgatósággal a Társaság szervezeti felépítése az is 
változott. A változást követően az igazgatóság 4 igazgatósági tagból áll. Az igazgatóság az alábbi feladat 
megosztással működik, melyet az igazgatóság ügyrendje is rögzít. 

Freund László 

Az igazgatóság elnöke, első számú vezető, felelősségi területe: részvényesekkel, közgyűléssel 
kapcsolatos ügyek, kapcsolattartás a felügyelő bizottsággal, biztosítási ügyekben kapcsolattartás a 
pénzügyekért felelős minisztériummal, általános üzletpolitikai kérdések, az igazgatóság tevékenyégének 
koordinálása, belső ellenőrzés, compliance, vezető jogtanácsos tevékenységének felügyelete, termék- és 
szolgáltatás fejlesztés, vezető aktuárius tevékenységének irányítása és felügyelete, kockázat vállalás, 
viszontbiztosítás. 

Horváth Gábor  

Az igazgatóság tagja - 2016. júliusától - felelősségi területe: az adminisztrációs és ügyfélszolgálati 
tevékenység (ide értve a kárrendezést) megszervezése és ellenőrzése, a vezető orvos tevékenységének 
felügyelete, az első számú vezető helyetteseként biztosítási ügyekben kapcsolattartás a pénzügyekért 
felelős minisztériummal, az első számú vezető helyetteseként képviseli a Társságot társaságokban és 
szövetségekben. 

Hevő Krisztián 

Az igazgatóság tagja - 2016. októberétől - felelősségi területe: a Számviteli és Humánpolitikai osztály 
tevékenységének felügyelete és ellenőrzése, a kockázatkezelési tevékenység ellenőrzése és felügyelete, 
kontrolling, befektetés. 

Bartók János  

Az igazgatóság tagja - 2016. októberétől - felelősségi területe: értékesítés, marketing, média és 
kommunikációs ügyek. 

Az igazgatóság ügyrendje 

Az igazgatóság működésének rendjét az igazgatóság ügyrendje szabályozza, amelyet az igazgatóság 
állapít meg és a Társaság felügyelő bizottsága hagy jóvá. 

A teljes igazgatóság dönt az alapvető és fontos jelentőségű ügyekről, olyan ügyekről, amelyek minden 
igazgatósági tag feladatkörét érintik, és amelyeket az igazgatósági tagok többsége megjelöl. 

Az egyes igazgatósági tagok az Igazgatóság ügyrendjében található feladat-megosztási tervben szereplő 
feladatkört önállóan látják el, valamennyi igazgatósági tag együttes, a társaság irányítására vonatkozó 
felelősségének csorbítása nélkül, amennyiben a döntés az Ügyrend szerint nem a teljes igazgatóság 
hatáskörébe tartozik. 

Az igazgatósági ülésekre rendszeresen, legalább negyedévente egyszer kerül sor, és az igazgatóság 
elnöke vezeti le őket. Az ülés megfelelő határidővel összehívható az igazgatóság egy tagjának kérésére 
is. Ha alapvető kérdésekben véleménykülönbségek merülnek fel, azokat a Felügyelőbizottság elnöke elé 
kell terjeszteni. 

Az Igazgatóság elnöke köteles a Felügyelőbizottságot folyamatosan, vagyis negyedévente legalább 
egyszer a társaság helyzetéről informálni. A jelentést a Felügyelőbizottság elnökének vagy az általa 
megnevezett képviselőjének vagy felhatalmazottjának kell intézni. 
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Az Igazgatóság az Ügyrendjében meghatározott tárgykörökben köteles döntéseihez a Felügyelőbizottság 
jóváhagyását kérni, illetve bizonyos lényeges és stratégiai tárgykörökben az igazgatóság 
döntéshozatalában kockázatkezelési funkciónak is részt kell vennie. 

Az igazgatóság bizottságai 

Az igazgatóságnak nincsenek bizottságai. A Társaságnál a jelentéstételi időszakban a következő 
bizottságok működtek: Befektetési Bizottság (ALM Bizottság), Kockázatkezelési Bizottság, Irányító 
Bizottság, Csalásmegelőzési Bizottság, Panaszvizsgáló Ad hoc Bizottság. 

A felügyelő bizottság feladatköre és felelőssége 

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a részvényesek 
javára ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Működését, tevékenységét alapvetően a Társaság 
Alapszabálya, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. a biztosítási tevékenységet szabályozó 
Biztosítási tevékenységről szóló LXXXVIII. Törvény (továbbiakban Bit.), a Társaságra vonatkozó egyéb 
jogszabályok, valamint ügyrendje alapján végzi.  

A felügyelőbizottság a Társaság ügyvezetésének és üzletvitelének ellenőrzése keretében az Igazgatóság 
tagjaitól és a részvénytársaság vezető állású munkavállalóitól jelentést, felvilágosítást kérhet, valamint a 
Társaság könyveit és iratait is – szükség esetén szakértők bevonásával – megvizsgálhatja. 

A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai 
jelentést, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény 
felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A felügyelőbizottság fentiekről írásbeli jelentését készít. 

A felügyelőbizottság gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen egy átfogó és az eredményes 
működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel. A felügyelőbizottság gondoskodik a belső ellenőrzési 
feladatkört ellátó személy tevékenységének irányításáról, valamint a belső ellenőrzési feladatkört ellátó 
személy által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlásokat, javaslatokat és intézkedéseket 
dolgoz ki és ellenőrzi ezen ajánlások, javaslatok, intézkedések végrehajtását. 

A felügyelőbizottság javaslatot tesz a közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és 
díjazására. 

Ha a Felügyelőbizottság tevékenysége során jogszabályba, az Alapszabályba vagy a közgyűlés 
határozatába ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni. 

A Társaság felügyelőbizottsága 3-5 tagból állhat, a felügyelőbizottságnak 4 tagja van. A 
felügyelőbizottság tagjai jogaikat és kötelezettségeiket csak személyesen gyakorolhatják. A felügyelő 
bizottság tagjait a részvényesek választják, a felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 
A felügyelő bizottság tagjai a részvényesek vezető tisztségviselői illetve vezető állású alkalmazottai.  

A felügyelőbizottság ellátja az ügydöntő felügyelőbizottság hatáskörét az Igazgatóság tagjának a 
megbízása, a megbízásának visszavonása, díjazásának megállapítása, az Igazgatóság egyes ügydöntő 
határozatai meghozatalának előzetes jóváhagyása és az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott 
tárgykörökben. 

A felügyelő bizottság tagjai: 

• Dkfm. Thomas Herbert Schöllkopf, elnök 
• Mag. Josef Dietmar Adelmann,  
• Mag. Harald Josef Londer 
• Norbert Aringer   
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A felügyelőbizottság ügyrendje 

A felügyelőbizottság működésének rendjét a felügyelő bizottság ügyrendje szabályozza, amelyet a 
felügyelőbizottság állapít meg és a Közgyűlés hagy jóvá. 

A felügyelőbizottság ügyrendje szabályozza a felügyelőbizottság szervezetét, a tagság létrejöttét és 
megszűnését, az elnök jogait és kötelezettségeit, a felügyelőbizottság hatáskörét és feladatait, a tagok 
jogait és kötelezettségeit, az felügyelőbizottsági ülés megtartásának szabályait. 

A felügyelőbizottság bizottságai 

A felügyelőbizottságnak nincsenek bizottságai. 

Az audit bizottság feladatköre és felelőssége 

A Társaság - mint közérdeklődésre számot tartó biztosító - közgyűlése a Felügyelő Bizottság és az 
Igazgatóság tagjai közül 3 tagból álló Audit Bizottságot választ. Az audit Bizottság a tagjai közül maga 
választja meg az elnökét. 

Az Audit Bizottság feladatköre: 

• a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; 
• a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése; 
• javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására; 
• a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; 
• a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi 

előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel 
kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló 
könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel 
kísérése, valamint – szükség esetén – az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság számára 
intézkedések megtételére való javaslattétel; 

• a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges 
intézkedések megtételére; 

• az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási 
rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint 

• a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése, a 
belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározása; 

• a részvénytársaság adózás utáni, a tartalékképzés után felhasználható eredménye felosztási 
javaslatának véleményezése. 

 
A jelentési időszakban az Audit Bizottság összetétele módosult: 2016. októberben Mag. Andreas Rotter 
audit bizottsági elnök lemondása miatt Hevő Krisztiánt választotta meg a Közgyűlés az Audit Bizottság 
tagjává, illetve az Audit Bizottság saját elnökévé. 

Az Audit Bizottság tagjai: 

• Hevő Krisztián, elnök 
• Mag. Josef Dietmar Adelmann,  
• Norbert Aringer 

 
Az Audit Bizottság számviteli szakképesítéssel rendelkező tagja 2016. októberéig Mag. Andreas Rotter 
volt, 2016. októbere óta Hevő Krisztián. 



 ____________________________________________________________________________________  
Fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés 11 
ERGO Életbiztosító Zrt. 

Az Audit Bizottság ügyrendje 

Az Audit Bizottság működésének rendjét az Audit Bizottság ügyrendje szabályozza, amelyet az Audit 
Bizottság saját maga állapít meg és hagy jóvá. 

Az Audit Bizottság ügyrendje szabályozza az Audit Bizottság megválasztását, hatáskörét és feladatait, 
valamint az Audit Bizottság működését. 

Az Audit Bizottság bizottságai 

Az Audit Bizottságnak nincsenek bizottságai. 

Közgyűlés 

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely évi rendes ülését minden év május 31-éig tartja. 

A Közgyűlés dönt azokban az ügyekben, amelyek a Ptk. és a Társaság Alapszabálya alapján nem 
tartoznak a Társaság más szerve kizárólagos hatáskörébe. A közgyűlés választja a Felügyelő Bizottság 
és az Audit Bizottság tagjait. A részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés 
megtartása nélkül is határozhatnak. 

A közgyűlésre vonatkozó részletes szabályokat a Társaság Alapszabálya tartalmazza.  

Kiemelten fontos feladatkörök – irányítási funkciók 

A Szolvencia II. Irányelv az alábbi 4 kiemelten fontos (kulcs) feladatkört határozza meg, amely alapján a 
Biztosító rendelkezik: 

• a Kockázatkezelési Funkcióval – vezető kockázatkezelővel, 
• a Megfelelőség biztosítási (Compliance) Funkcióval – megfelelőségi vezetővel, 
• a Belső ellenőrzési Funkcióval – belső ellenőrzési vezetővel, valamint 
• az Aktuáriusi Funkcióval – vezető aktuáriussal. 

 
A 4 kiemelten fontos funkció vagy irányítási funkció szerves részét képezi a Szolvencia II. rendszer által 
elvárt belső védelmi vonalak rendszerének, az ún. három védelmi vonalnak, amely a kockázatok 
elfogadását vagy elutasítását célozza. 

Ebben a rendszerben az első védelmi vonalat az operatív szervezeti egységek képezik, amelyek 
elsődlegesen felelősek a kockázatok elfogadására vagy elutasítására, a második védelmi vonalat a 
Kockázatkezelési Funkció, a Megfelelőség biztosítási Funkció és az Aktuáriusi Funkció képezi, amely 
redszeresen monitoringozza és kezeli az aggregált kockázatot, míg harmadik védelmi vonalat a Belső 
ellenőrzési Funkció képezi, amely rendszeresen ellenőrzi a teljes irányítási rendszert és a Társaság 
egyéb tevékenységét. 

A Társaság a 4 irányítási funkción kívül kulcs funkciónak tekinti a Bit. 55. § (1) bekezdése által 
meghatározott vezető jogtanácsost, számviteli rendért felelős vezetőt, továbbá a befektetési vezetőt. 

A Társaság, mint a német ERGO Csoport (ERGO Group AG) és a Munich Re leányvállalata, az irányítási 
rendszer felállítása és működtetése során az ERGO Csoport és a Munich Re által a csoport irányítás 
során meghatározott elveket és standardokat követi, amelyeket a Csoport által kibocsátott irányelvek, 
politikák, kézikönyvek illetve minimum standardok igazgatóság általi elfogadásával és bevezetésével 
adaptál. 
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A Társaság a 4 irányítási funkció kialakítása és működtetése során követi az ERGO Csoport és a Munich 
Re által meghatározott követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az irányítási funkciók működése és a 
közöttük lévő rendszerkapcsolat, illetve a Csoport megfelelő központi irányítási funkciójával való 
együttműködésük (jogok és kötelezettségek) egységesek legyenek a Csoport minden leányvállalata 
szintjén. Így például az irányítási funkciók működésének szabályozása, annak tartalmi követelményei, a 
Csoport központi irányítási funkciójának a kiválasztási folyamatban való részvétele, tájékoztatási 
jogosultságok és kötelezettségek. 

A belső ellenőrzési feladatkör kivételével minden feladatkör az igazgatóság irányítása alatt működik, és a 
feladatkört ellátó személy az igazgatóságnak számol be, szükség esetén együttműködik a többi 
feladatkört ellátó személlyel feladatai ellátása érdekében. 

Tekintettel arra, hogy a négy irányítási funkció részben átfedi egymást, az egymást metsző területeken 
elvégzendő feladatokat a Biztosítónál fennálló körülményeknek megfelelően kell meghatározni. Ezáltal 
elkerülhető a felelősségi körök és a munka duplikációja, valamint a lefedetlen hiányterületek kialakulása. 
A rendszerkapcsolatokon belül hatékony kölcsönhatást kell megteremteni az egyes funkciók között.  

Az irányítási funkciók között szükséges rendszeres információcsere biztosítására az egyes irányítási 
funkciók vezetői általános szabályként negyedévente tanácskoznak a vezető jogtanácsos bevonásával. 
Ennek során különösen az alábbi feladatokat tűzik napirendre:  

• A hasonló kérdésekkel/ügyekkel kapcsolatos eljárások egyeztetése 
• Információcsere az irányítási funkciók számára különösen fontos jogszabály-tervezetekkel 

kapcsolatban 
• Az illetékes testületekkel való tanácskozások előkészületeinek illetve eredményeinek megvitatása 
• A jelentési tevékenységek egyeztetése 
• A monitoring tervek (Compliance Funkció, Kockázatkezelési Funkció, Aktuáriusi Funkció) és az 

audit terv (Belső ellenőrzési Funkció) megvitatása 
• A rendszerkapcsolatok optimalizálása 
• A több irányítási funkció/Jogi Osztály számára egyaránt fontos ad hoc kérdések megvitatása 

 
Az egyes irányítási funkciókra vonatkozó további információkat a jelentés alábbi fejezetei tartalmaznak: 

• Kockázatkezelési Funkció – B.3. Fejezet 
• Compliance Funkció - B.4. Fejezet 
• Belső Ellenőrzési Funkció – B.5. Fejezet 
• Aktuáriusi Funkció – B.6. Fejezet 

A javadalmazási politikával és gyakorlattal kapcsolatos információk 

Társaságunk a Münich Re és az ERGO csoport javadalmazási elvei alapján készítette el 
munkaszervezetének javadalmazási politikáját, melynek célja a javadalmazási rendszert úgy szabályozni, 
hogy az támogassa a Társaság hosszú távú terveinek hatékony és eredményes megvalósítását, 
mindenkor figyelembe véve a Munich Re és az ERGO Csoport filozófiáját és stratégiáját. A politika célja 
továbbá, hogy a Társaság számára biztonságos és prudens működést biztosító javadalmazási elveket 
határozzon meg, amely összhangban van a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, a Társaság 
céljaival, értékeivel és hosszú távú érdekeivel. 

A javadalmazási politika főbb irányelvei az alábbiak: 

• Az ERGO Csoport kompenzációs rendszere és minden egyéni javadalmazási szerződése teljes 
mértékben összhangban áll a Munich Re Csoport csoportszintű Javadalmazási Politikájával, 
ideértve a fő javadalmazási irányelveknek való megfelelést is. 

• A javadalmazási rendszer a vállalkozás üzleti és kockázatkezelési stratégiájával, kockázati 
profiljával, céljaival, kockázatkezelési gyakorlataival és hosszú távú érdekeivel, valamint a 
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vállalkozás egészének teljesítményével összhangban kerül kialakításra és megvalósításra, 
emellett tartalmaznia kell az összeférhetetlenség elkerülését célzó intézkedéseket is. 

• Javadalmazási politikánkat írásba foglaljuk, és minden munkavállalóval megismertetjük. 
• A javadalmazási politika a Társaság hosszú távú érdekeit tükrözi, összhangban áll kockázattűrő 

képességével és igazodik a Társaság tevékenységéhez és méretéhez. A javadalmazási rendszer 
nem ösztönöz magas kockázatvállalásra, összehangolja a munkavállalók személyes céljait a 
Társaság üzleti céljaival. 

• Az ERGO Csoport javadalmazási politikája bizonyos munkavállalói kategóriákra vonatkozóan 
konkrét feltételeket tartalmaz.  Ilyen kategóriák pl. azon kockázatvállalók köre, akik szakmai 
tevékenységükön keresztül lényeges hatást gyakorolnak a társaság kockázati profiljára, az 
igazgatási, irányító vagy felügyelő testületben betöltött pozíciók, a vállalkozást ténylegesen vezető 
személyek, valamint az SII tekintetében nevesített funkciót betöltő alkalmazottak 

 
A javadalmazási rendszer elemei az alapbér, a változó bér, cafeteria és egyéb juttatások. 

Alapbér 

A javadalmazás mértékének megállapítása a Biztosító Igazgatóságának, vagy a Felügyelő Bizottságnak – 
az igazgatóság tagjainak esetében - a hatáskörébe tartozik. A bérek megállapításakor a versenyszféra 
díjazása mellett a tevékenység összetettsége kerül figyelembe vételre, azonban a javadalmazás 
mértékének mindenkor igazodnia kell a Társaság üzleti eredményéből adódó lehetőségeihez 

Változó bér 

A változó bér összege és összetettsége munkavállalói csoportonként eltérő, annak maximális összegét a 
munkaszerződés egyedileg határozza meg. A SII kiemelt funkciók tekintetében a Társaság nem alkalmaz 
változó bérelemet. Az értékesítési területen dolgozó munkavállalók az új szerződések állománydíj 
növekedésétől függő változó bérelem megállapodás alapján kerülnek díjazásra. Az előbbi két csoportba 
nem tartozó munkavállalók változó bérelemének szabályai eltérőek a vezető állású munkavállalók és a 
nem vezető állású munkavállalók esetében: 

A változó bér összege a vezető állású munkavállalók esetében 50%-ban a Társaság díjbevételétől és az 
üzlet tervben meghatározott adózás utáni eredménytől, illetve 50%-ban az egyéni célfeladat(ok) 
teljesítésétől függ. Az eredményességétől függő nyereségmutatók adott évben elért értékei határozzák 
meg a kifizethető változó bér összegét. Az igazgatósági tagok esetében az ERGO csoport él a változó 
bérelem halasztott kifizetésének alkalmazásával, amelynek részletes szabályait a munkaszerződések 
tartalmazzák. A halasztott változó bérelem aránya az éves változó bérelem 20%-val egyezik meg, amely 3 
éves halasztással, a tárgy évet követő negyedik évben, közvetlenül az utolsó év beszámolójának 
közgyűlés általi elfogadását követően fizethető ki. 

A fentiekben fel nem sorolt munkavállalók változó béreleme kizárólag egyéni célfeladat határidőben 
elvégzett teljesítményértékelését követően kerül kifizetésre. A célfeladatok kiírásánál a Társaság az 
üzletmenet javítását célzó egyéni célokat, feladatokat részesíti előnyben. 

Cafeteria rendszer 

A Társaság minden munkavállalóját szabályzatban rögzített rendszer szerint cafeteria juttatásban 
részesíti. 

Egyéb juttatások 

Az egyéb juttatások differenciáltan kerülnek megállapításra az igazgatóság által. Ezen juttatások közé 
tartoznak például a gépjármű használat vagy a tanulmányi szerződés alapján történő költségtérítés. 
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A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak részére a Társaság nem 
folyósított előleget, kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciát, korábbi vezető tisztségviselőivel, 
igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival szemben nem áll fenn nyugdíjfizetési kötelezettség. 

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai felügyelőbizottsági tevékenységük ellentételezéseként a 
Társaságtól nem részesülnek díjazásban. 

A Társaság nem működtet kiegészítőnyugdíj- vagy előrehozottnyugdíj rendszert. 

Tájékoztatás a jelentős tranzakciókról 

A jelentéstételi időszakban a Társaságnak nem volt jelentős tranzakciója részvényesekkel, olyan 
személlyel, aki meghatározó befolyást gyakorol a Társaság működésére, illetve sem az igazgatóság, sem 
a felügyelő bizottság tagjával. 

Tájékoztatás az irányítási rendszerben bekövetkezett változásról 

A jelentéstételi időszakban a Társaság irányítási rendszerében az alábbi változások következtek be: 

• az igazgatóság tagjainak számában, a tagok személyében és a tagok közötti 
feladatmegosztásban, amely „Az igazgatóság feladatköre és felelőssége” cím alatt, a fentiekben 
ismertetésre került; 

• az Audit Bizottság tagjának és elnökének személyében történt változás, amely „Az audit bizottság 
feladatköre és felelőssége” cím alatt, a fentiekben ismertetésre került;  

• a Kockázatkezelési Funkciót ellátó vezető kockázatkezelő személye 2016. július hónapban 
változott. 

Az irányítási rendszer megfelelősége 

A Társaság a szervezeti és működési rendjével lehetővé teszi és támogatja az irányítási rendszer 
megfelelő és hatékony működését figyelemmel az arányosság elvére, amely a Társaság üzleti 
tevékenységével járó kockázatok jellegének, nagyságrendjének és összetettségének megfelel.  

B.2 Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények 

Társaságunk figyelembe veszi és alkalmazza a European Insurance and Occupational Authority a 
továbbiakban: (EIOPA) által kiadott „Irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatások” dokumentum 
elvárásait. 

Az irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatások kibocsátásával az EIOPA célja az, hogy azok 
segítségével a biztosítók az üzleti tevékenységüknek megfelelő, körültekintő és megbízható irányítási 
rendszert biztosíthassanak.  

Az iránymutatással összhangban az irányító és felvigyázási funkciót betöltő személyeknek minden 
esetben meg kell felelniük az úgynevezett szakmai alkalmasság és az üzleti megbízhatóság, azaz a “Fit 
and Proper” követelményeinek. Társaságunk tulajdonosai, az ERGO csoport és a Münich Re Csoport 
kiemelten fontosnak tartják, hogy a csoport minden társaságánál azonos hangsúlyt fektessenek a szakmai 
alkalmasság és az üzleti megbízhatóság vizsgálatára. A csoport egységes politikát alkalmaz annak 
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érdekében, hogy tulajdonosi körébe tartozó társaságinál a vállalkozást ténylegesen vezető vagy más, 
kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek esetében azonos eljárást kövessen a jó üzleti hírnévre, a 
gyakorlatra, tudásra és szakértelemre vonatkozó kritériumok tekintetében. 

Az ERGO Életbiztosító Fit and Proper szabályzata biztosítja a fenti követelményeknek való megfelelést. A 
szabályzat részletes útmutatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság esetében melyek azok a kiemelten 
fontos feladatkörök, amelyek tekintetében kötelező vizsgálni a jó üzleti hírnévre és a szakmai 
alkalmasságra vonatkozó kitételeket.  

Szakmai alkalmasság vizsgálata 

Egy személy akkor tekinthető szakmailag alkalmasnak, ha releváns szakmai és egyéb képesítései, 
ismeretei és üzletági tapasztalatai megfelelnek a megbízható és prudens irányítás követelményeinek. A 
kulcsfontosságú személyek esetében - ahol releváns - vizsgáljuk és figyelembe vesszük a biztosítási, 
pénzügyi, számviteli, biztosításmatematikai és irányítási képességek meglétét.  

A szakmai alkalmasság vizsgálatakor áttekintjük a teljes szakmai életutat, a működési bizonyítványokat, a 
képzési és továbbképzési igazolásokat az egyes kulcsfontosságú pozíciókhoz rendelt feladatok tükrében. 
Emellett alapjaiban definiáljuk az egyes feladatokhoz szükséges ismereteket, tapasztalatokat, 
képesítéseket és képességeket. 

Üzleti megbízhatósági követelményeinek vizsgálata 

Társaságunk az érintett személy üzleti megbízhatóságának vizsgálata során figyelembe veszi a 2014. évi 
LXXXVIII., a biztosítási tevékenységről szóló törvény 69. § előírásainak betartását, valamint a 
tisztességes magatartást és pénzügyi megbízhatóságot is értékeli a személy jellemével, viselkedésével és 
üzleti magatartásával kapcsolatos releváns tények alapján, ideértve – joghatóságtól függetlenül – 
valamennyi bűnügyi, pénzügyi és felügyeleti szempontot.  

Az ún. “Fit and Proper” követelményeket az alábbi pozíciók tekintetében vizsgáljuk: 

• az igazgatóság tagjai 
• a felügyelőbizottság tagjai 
• a kockázatkezelési funkciót irányító személy,  
• a megfelelési funkciót irányító személy,  
• az aktuáriusi funkciót irányító személy  
• a belső ellenőrzési funkciót irányító személy 
• egyéb kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek 

A szakmai alkalmasság és az üzleti megbízhatóság vizsgálatát a HR osztály végzi el minden kiemelten 
fontos pozíciót betöltő személy esetében még a pozíció betöltése előtt. Az értékelés eredményeiről 
dokumentáció készül, amely a felügyeleti engedélyeztetéshez kötött pozíciók esetében részét képezi az 
engedélykérelemnek.  

Szerződéshosszabbításkor, vagy olyan esetekben, amikor az adott személyhez rendelt feladatok 
lényegesen megváltoznak, ismételt értékelést készítünk. A kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek 
ismételt értékelése eredményezheti azt, hogy ők többé már nem tekinthetőek szakmailag alkalmasnak 
vagy üzletileg megbízhatónak.  

Minden kiemelten fontos pozíciót betöltő személy kötelessége, hogy haladéktalanul értesítse a Társaság 
felelős osztályát, ha a “Fit and Proper” követelményeknek többé már nem tesz eleget. 
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B.3 Kockázatkezelési rendszer, ideértve a saját kockázat- és 
szolvenciaértékelést 

Kockázati stratégia 

A kockázatkezelési stratégia a kockázati limiteket a Társaság kockázatviselési képességeinek alapján 
határozza meg. Az erős kockázatviselési képesség segíti a Társaságot a kockázataiból származó 
veszteségek bekövetkeztekor. A Társaság megfelelő mértékű szavatolótőkével rendelkezik annak 
érdekében, hogy stresszhelyzetekben és új vagy ismeretlen kockázatok bekövetkezése esetén is 
rendelkezzen a működéséhez szükséges megfelelő tőkével. Így a vállalat létét komolyabb veszteség sem 
veszélyezteti. 

A vállalat kockázati stratégia részére az ERGO Csoport kockázati stratégiája jelenti az alapot. Követve a 
csoport szintű kockázati stratégiát a Vállalat a következő a kockázatkezelési stratégiát határozza meg:  
 

• A vállalat pénzügyi erejének fenntartásán keresztül az ügyfelek felé fennálló kötelezettségek 
teljesítésének biztosítása  

• A részvényesek befektetéseinek védelme, értékének növelése  
• A Munich Re, alcsoportjai és minden jogi entitás hírnevének védelme. 

  
Ezen célok elérésének érdekében az ERGO Csoport bevezette a limitek és figyelmeztető jelzőszintek 
(trigger) rendszerét. A rendszer lehetővé teszi a kockázatok monitorozását, és korai figyelmeztetés 
leadását abban az esetben, ha a fentebb említett célok teljesülését kockázat fenyegeti. 
 
A Vállalat az alábbi jelentős kockázatokat azonosította:  
 

• Biztosítási kockázat  
• Piaci és hitel kockázat  
• Működési kockázat  
• Stratégiai kockázat 
• Jó hírnév kockázat  
• Likviditási kockázat 

 
A Vállalat 2016-ban a sárga jelzőszintet a csoport által alkalmazott 120%-ról 150%-ra emelte, a Magyar 
Nemzeti Bank volatilitási tőke puffer elvárásainak megfelelően.  

Folyamatok és jelentési eljárások  

A kockázatkezelési tevékenység működése magába foglalja a kockázatok azonosítását, elemzését és 
értékelését. Ehhez kapcsolódnak az ezekre épülő kockázatkezelési jelentések és kontrollok. A 
kockázatkezelési folyamatainkkal kapcsolatban elmondható, hogy minden lényeges kockázatunkat 
folyamatosan figyelemmel kísérjük, szükség esetén pedig aktívan kezelni tudjuk őket. 

• Kockázatok azonosítása: Az üzleti folyamatok kockázatainak azonosítása megfelelő rendszerek 
és mérőszámok alapján történik. Az ad-hoc jelentéseket is lehetővé tevő rendszerünk lehetőséget 
biztosít munkatársainknak, hogy jelentsék kockázataikat a Kockázatkezelés részére. A szakértői 
vélemények kiegészítik ezeket a jelentéseket. 

• Kockázatelemzés és értékelés: A kockázatelemzés és értékelés az egyes szakterületeken és a 
Kockázatkezelési területen zajlanak. A megfelelő szakértői területek mind mennyiségi mindpedig 
minőségi szempontból értékelik a kockázatokat. Emellett a kockázatkezelési terület is egy 
független értékelést ad. Így lehetővé válik az egyes kockázatok közötti összefüggések vizsgálata 
is. 

• Kockázati monitoring: A kockázati monitoring során különbséget teszünk a kockázatok között 
abból a szempontból, hogy mennyiségileg vagy minőségileg értékeljük őket. Az előbbieket a 
Kockázatkezelési területen központosítottan követjük figyelemmel. Utóbbiakat pedig a 
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Kockázatkezelés a kockázati kontrollt ellátó egységekkel szoros együttműködés keretében követi 
nyomon a kockázatok jelentőségének függvényében.  

• Kockázati limitek: A kockázati limitek a kockázati stratégia és a csoport szinten érvényes Limit – 
és trigger politika alapján kerülnek bevezetésre, figyelembe véve a helyi szabályozói előírásokat 
is. A kockázati határok figyelembe vételével kerül sor a kockázat-csökkentő intézkedések 
meghozatalára és azok végrehajtására. 

• Kockázatkezelési jelentés: A kockázatkezelési beszámolókkal a Társaság nem csak az aktuális 
jogszabályi követelményeket teljesíti, hanem biztosítja a belső átláthatóságot a menedzsment 
számára és tájékoztatja a nyilvánosságot is. A belső kockázatkezelési jelentések rendszeresen 
tájékoztatják a Vállalat vezetését az egyes kockázati kategóriákon belüli kockázati helyzetről. A 
külső kockázati jelentésekkel, világos áttekintést szeretne a nyújtani a cég a Társaság kockázati 
helyzetéről. 

• Kockázatkezelési kultúra: A Vállalat célja a minden tevékenységre kiterjedő kockázati kultúra 
folyamatos erősítése és fejlesztése. Az első védelmi vonal esetében törekszik a kockázati 
felelősségi körök kialakítására, a monitoring és jelentési tevékenység fejlesztésére.  

 

A Társaság vezetője közvetett módon irányítja a Kockázatkezelési területet, így felelős a kockázatkezelési 
sztenderdek bevezetéséért összhangban a csoport szintű szabályzatokkal. 

A kockázatkezelési funkció fő feladatai a következők: 

• Koordinálási feladatok: A kockázatkezelési funkció koordinál minden kockázatkezelési 
tevékenységet minden szinten és minden területen. Ebben a szerepben feladata a stratégiák, 
módszerek, folyamatok kialakítása és fejlesztése, valamint a kockázatazonosítási eljárások, a 
kockázatok értékelése, nyomon követése és kezelése. Biztosítja a kockázatkezelési irányelvek 
megfelelő végrehajtását. 

• Kockázati kontroll feladatok: A kockázatkezelési terület felelős a Társaság teljes kockázati 
helyzetének feltérképezéséért. Feladatai közé tartozik továbbá az egyes kockázati kategóriák 
közötti összefüggések vizsgálata és figyelemmel kísérése, az összesített kockázati profil 
meghatározása, különös tekintettel a Vállalat létét fenyegető kockázatokra. 

• Korai figyelmeztető feladatok: A kockázatkezelési terület feladatai közé tartozik a kockázatok 
korai felismerését biztosító rendszer bevezetése, és javaslatok megfogalmazása a megfelelő 
intézkedések kidolgozására. 

• Tanácsadási feladatok: A kockázatkezelési funkció tanácsot nyújt az Igazgatóságnak 
kockázatkezelési kérdésekben és támogatást nyújt stratégiai döntések meghozatalában. 

• Monitoring tevékenység: A kockázatkezelési terület figyelemmel kíséri a kockázatkezelési 
rendszer hatékonyságát, azonosítja a lehetséges gyengeségeit, beszámol róla az 
menedzsmentnek és javító intézkedéseket fogalmaz meg ezekkel kapcsolatban. 

Mindezek mellett a kockázatkezelési terület átfogó jelentést készít a menedzsment számára. Az aktuális 
kockázati helyzet bemutatása mellett bemutatja a Társaság saját kockázat- és szolvenciaértékelését 
(ORSA) és a kockázatkezelési rendszer értékelését is. 

A kockázatkezelés megfelelő erőforrásokkal rendelkezik feladatai ellátásához. Emellett a tartósan magas 
színvonalat biztosító kockázatkezelési tevékenység érdekében számíthat az ERGO csoport szakmai és 
módszertani támogatására. A kockázatkezelési funkció függetlensége lehetővé teszi az összes kockázat 
megismerését és független értékelését. 

Az ORSA a kockázatkezelés rendszereink központi részét képezi. Az ORSA magába foglal minden rövid- 
és hosszú távú kockázat értékelésével, monitoringjával és kezelésével kapcsolatos folyamatot és eljárást, 
a kapcsolódó jelentésekkel együtt. Az ORSA tartalmazza az összes kvalitatív és kvantitatív 
kockázatkezelési témát a teljes tervezési horizont mentén, figyelembe véve a jelenlegi és a jövőben 
várható kockázatok alakulását. 
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Az Igazgatóság felelős az ORSA-ért. Az ORSA jelentésben történik meg a Vállalat kockázat- és saját tőke 
értékelésével kapcsolatos eredmények és részletes információik bemutatása. Az Igazgatóság alaposan 
megvizsgálja a használt feltételezések megalapozottságát. Az ORSA eredményeit az Igazgatóság 
részletesen megvitatja, formailag elfogadja, majd a Társaság irányítása, a döntések meghozatala során 
aktívan felhasználja. 

Az ORSA jelentés a következőket tartalmazza: 

• A kockázati profil értékelése 
• A társaság aktuális és jövőbeli fizetőképességének értékelése 
• A szabályozó tőkekövetelményeknek történő megfelelés 

Az rendszeres ORSA tevékenység összekapcsolódik az üzleti tervezési folyamattal. Ez évente, de 
szükség esetén gyakrabban is megtörténik. Az ORSA-hoz tartozó folyamatok időzítése egyedileg kerül 
meghatározásra. Megvalósul a jelentős kockázatok rendszeres monitorozása, valamint az ad-hoc jellegű 
kockázatok jelentése. 

A rendszeres tervezési folyamat keretein belül meghatározásra kerülnek a kockázati- és 
szolvenciamutatók. Ezek az ORSA elemzésének és kialakításának alapjául szolgálnak. A kockázati profil 
megvitatása szintén alapvető része az ORSA folyamatnak. Az ORSA folyamat keretében történik meg 
annak értékelése, hogy van-e szükség további tőkemenedzsmenttel kapcsolatos intézkedésre. A 
menedzsment dönt arról is, hogy van-e szükség további más intézkedésre. 

Az Igazgatóság határozza meg a Társaság stratégiáját és kockázati toleranciáját a stratégiai tervezés 
kialakítása során. Ez összhangban van az ERGO Csoport stratégiai tervével. Ezért az Igazgatóság 
figyelembe veszi a csoport által használt iránymutatásokat és irányelveket. A stratégia és a kockázati 
tolerancia konzisztens az érvényes előírásokkal, irányelvekkel, üzleti tervekkel, mandátumokkal és limit 
rendszerekkel. 

Kockázatkezelési bizottság 

A Kockázatkezelési bizottságot az Igazgatóság, mint a kockázatkezelési tevékenységért felelős testületet 
hozta létre. 

Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a hatáskörök megfelelő különválasztását, olyan esetekben, 
ahol konfliktusok keletkezhetnek a felelősség és a kontrollok között, az egyes ügyek a kockázatkezelési 
bizottság keretein belül kerülnek megtárgyalásra és dokumentálásra. A kockázatkezelési bizottság állandó 
tagjai a következők: 

• Vezérigazgató 
• Pénzügyi igazgató 
• Vezető aktuárius 
• Megfelelőségi vezető 
• Vezető kockázatkezelő 

A kockázatkezelési bizottság legalább negyedévente ülésezik. A kockázatkezelést érintő kérdésekben ez 
a testület hozza meg a döntéseket, jóváhagyja a negyedéves kockázatkezelési, tőke igénnyel kapcsolatos 
jelentéseket. Ezen belül fő feladatai: 

• Döntések meghozatala a tőkemenedzsment és a kockázatkezelés kérdéseivel kapcsolatban. 
• A kockázatviselő képesség, a stratégiával összhangban lévő kockázati stratégia, a kockázati profil 

meghatározása. 
• Kockázatkezelési irányelvek és minden ahhoz kapcsolódó információs és dokumentációs 

követelménnyel kapcsolatos iránymutatás elkészítése a Társaság hatékony és eredményes 
kockázatkezelési tevékenységének elősegítéséért. 

• A kockázatok azonosítása és a jelentős kockázatok elemzése, értékelése. 
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• A rendszeres kockázatkezelési jelentések megvitatása és elemzése, különös tekintettel az ORSA 
eredményeire 

• A vállalat kockázatkezelési kultúrájának erősítése, optimalizálása. 
 
A kockázatkezelési kérdésekben a végleges döntést Kockázatkezelési Bizottság többségi szavazással 
hozza meg. A végső döntést meghozatala az Igazgatóság feladata és felelőssége. A Vezető 
kockázatkezelő fenntartással élhet a határozat ellen, jelentős ügyben történő véleménykülönbség esetén 
lehetősége és kötelessége a kérdést az ERGO csoport felé eszkalálni. 

B.4 Belső ellenőrzési rendszer 

A Belső Kontrollrendszer (BKR) működésének leírása 

A Társaság belső kontrollrendszere (BKR) a működési kockázatok kezelésére használt rendszer. Magába 
foglal minden kockázati dimenziót és vállalati területet. A BKR megfelel az Igazgatóság, valamint a 
törvényi és felügyeleti elvárásoknak is. A BKR működéséért az Igazgatóság felelős. A Kockázatkezelési 
terület feladata a BKR elemzése és értékelése szervezeti és módszertani szempontból egyaránt. A 
kockázatok és kontrollok operatív kezelése az egyes szakosztályok felelőssége. Az összes szakosztály 
bevonása a belső kontrollrendszer működésébe hozzájárul a Társaság kockázattudatos működéséhez, a 
kockázatok és a kontrollok egységes megértéséhez. 

A BKR segítségével egységes szabályok alapján azonosítjuk, elemezzük, értékeljük és dokumentáljuk a 
jelentős kockázatokat és kontrollokat. Ez növeli a rendszer hatékonyságát. Az ERGO Életbiztosító a 
jelentős kockázatok és az üzleti folyamatok összekapcsolásával kockázati térképet hozott létre, melyben a 
releváns kontrollpontokat is bemutatjuk. 

A belső ellenőr folyamatosan értékeli a BKR hatékonyságát a lényeges folyamatainkban. A BKR 
működésének részletes leírása a C.4 Működési kockázatok fejezetben található. 

A Compliance Feladatkör működése 

A Társaság Compliance Funkciója egyike a négy független belső irányítási funkciónak, tevékenységét az 
ERGO Csoport Compliance irányítása alatt végzi. 

Jelentési kötelezettsége a Társaság igazgatósága felé van, felette a munkáltatói jogkört a Társaság 
igazgatóságának elnöke, az első számú vezető gyakorolja. 

A Compliance vezető megfelelő szakmai képesítéssel – jogászi, biztosítási szakjogászi végzettséggel -, 
továbbá sok éves biztosítás szakmai gyakorlattal rendelkezik. A Compliance Funkció rendelkezik a 
feladatköre ellátásához szükséges kapacitásokkal. 

A compliance funkció a belső kontroll rendszer része; célja a rendszerrel kapcsolatos követelmények 
betartásának biztosítása. A Szolvencia II. irányelvben meghatározott compliance funkcióhoz rendelt 
alapvető feladatok a következők: 

• Tanácsadási feladatok: A compliance funkció feladatkörébe tartozik a tanácsadás az igazgatóság, 
valamint a különböző üzleti területek és a központi szervezeti egységek részére a biztosítási 
tevékenységre vonatkozó törvények és közigazgatási szabályzók betartására vonatkozóan. 

• Korai figyelmeztetési feladatok: A compliance funkció feladatai kiterjednek továbbá a jogi 
környezetben végbemenő változások (a jogalkotás által már elfogadott jogszabályváltozások, 
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változások a Kúria elvi döntésein alapuló joggyakorlatban) által a Biztosító tevékenységére 
gyakorolt lehetséges hatások értékelésére (jogszabályváltozások kockázata). 

• Kockázatcsökkentési feladatok: A compliance funkció további feladata a jogszabályok be nem 
tartásával kapcsolatos kockázatok azonosítása és értékelése ("megfelelőségi kockázat"). 

• Monitoring feladatok: A compliance funkció köteles figyelemmel kísérni és rendszeresen 
ellenőrizni a jogi követelmények betartását. 

 
A Társaságnál bevezetésre került az ERGO Csoport által kidolgozott és megkövetelt ún. Compliance 
Menedzsment Rendszer. A Compliance Menedzsment Rendszer alatt mindazon elvek és intézkedések 
összességét értjük, amelyek működtetése a Társaság és alkalmazottai, megbízottai jogszabályoknak, 
felügyeleti rendelkezéseknek valamint belső szabályoknak megfelelő tevékenységét, magatartását 
biztosítja. 

A Compliance Funkció működése, folyamatai és a jelentési kötelezettségei írásban szabályozottak. A 
Compliance Funkció rendszeres jelentési kötelezettséggel tartozik az igazgatóság és a Csoport 
Compliance részére, ezen kívül éves összefoglaló jelentést készít a Bit. 84. § (2) bekezdése alapján az 
igazgatóság és a felügyelő bizottság részére. 

Ezen túlmenően a Compliance Funkció ad hoc jelentési kötelezettséggel tartozik az igazgatóság, a 
felügyelő bizottság és a Csoport Compliance részére a jelentős compliance szabálysértésekről és 
kockázatokról.  

B.5 Belső ellenőrzési feladatkör 

A belső ellenőrzés támogatja a Társaság felügyelő bizottságát monitorozási és felügyelési feladatainak 
végrehajtása során. A belső ellenőrzés felelős a Társaság belső irányítási rendszerének vizsgálatáért. Ide 
tartozik a kockázatkezelési rendszer (RMS), a belső ellenőrzési rendszer (ICS) és a három kulcs funkció a 
megfelelőség, a kockázatkezelés és a biztosításmatematika felügyelete. 

A szervezet 

A belső ellenőrzési terület független szervezeti egységként működik a Biztosítón belül. Működését a 
Münich Re csoporton belül kötelezően alkalmazandó belső ellenőrzési sztenderdek szabályozzák. A belső 
ellenőrzés munkatársai minden esetben az ERGO Életbiztosító Zrt. alkalmazottai, szerződéses partnerei 
azonban a szakmai irányítás szempontjából a belső ellenőrzés közvetlenül a Társaság felügyelő 
bizottsága alá tartozik. A belső ellenőrzésnek közvetett jelentéstételi kötelezettsége van az ERGO 
Csoport belső ellenőrzés vezetőjének irányába is. 

A belső ellenőrzés megbízatása kiterjed az ERGO Életbiztosító Zrt. valamennyi szervezeti egységére és 
annak leányvállalataira is. 

A belső ellenőrzés feladatai 

A belső ellenőrzés tevékenysége során ellenőrzéseket hajt végre, teljesíti jelentéstételi kötelezettségeit és 
tanácsadási feladatokat is végez. 

Ellenőrzések végrehajtása:  

A belső ellenőrzés ellenőrzi az irányítási rendszert, következésképpen a teljes üzleti szervezetet, különös 
tekintettel a belső ellenőrzési rendszerre a megfelelőség és a hatékonyság tekintetében. A belső 
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ellenőrzés vizsgálati munkáját mindig objektíven, pártatlanul és függetlenül köteles végezni. A belső 
ellenőrzés ellenőrzési tevékenysége kiterjed az irányítási rendszer valamennyi tevékenységére és 
folyamatára, és kifejezetten lefedi a többi irányítási funkciók tevékenységét.  

Az ellenőrzési feladatkör különösen a következő területeket foglalja magában: 

• a folyamatok és kontroll pontok hatékonysága; 
• a külső és belső normák, iránymutatások, eljárási szabályok és szabályzatok betartása; 
• a külső és belső jelentési rendszer megbízhatósága, teljessége, következetessége és megfelelő 

időzítése; 
• az informatikai rendszerek megbízhatósága; 
• a feladatainak teljesítésének jellege és módja az alkalmazottak által. 

 
Jelentési feladatok 

A belső ellenőrzésnek minden egyes ellenőrzést követően haladéktalanul írásbeli jelentést kell készítenie. 
Negyedévente legalább egyszer a belső ellenőrzés olyan összefoglaló jelentést készít a felügyelő 
bizottság és az igazgatóság számára, amely összefoglalja az elmúlt időszak főbb ellenőrzési eredményeit 
és az intézkedések véghajtásának alakulását. A nyomon követési folyamaton belül a belső ellenőrzés 
szintén felelős a hiányosságok kijavításának nyomon követéséért.  

Tanácsadási feladatok 

A belső ellenőrzés tanácsadási tevékenységet is végezhet, például projektek vagy projektekhez 
kapcsolódó ellenőrzései keretében, és tanácsot adhat más egységeknek az ellenőrzések és az 
ellenőrzési folyamatok végrehajtására vagy módosítására vonatkozóan. A tanácsadási tevékenység 
előfeltétele, hogy az nem vezet összeférhetetlenséghez, és a belső ellenőrzés függetlensége végig 
biztosított marad. 

Függetlenség és objektivitás 

A belső ellenőrzés vezetője és alkalmazottai tisztában vannak a belső ellenőrzés szakmai színvonalával 
kapcsolatos nemzeti és nemzetközi szabványokkal. 

Ez természetesen vonatkozik a belső ellenőrzés függetlenségének és objektivitásának megőrzésére 
vonatkozó elvekre és szabályokra is.  

Számos intézkedés (a megfelelő szervezeti felépítés, a feladatok következetes elkülönítése és átfogó 
minőségbiztosítási modell alkalmazása az ellenőrzések során) biztosítja, hogy az ellenőrzési funkció 
függetlenségét és objektivitását semmi sem veszélyeztethesse. 

A belső ellenőrzési funkció független szervezeti egységet képez a vállalaton belül, és közvetlenül a 
felügyelő bizottság irányítása alá tartozik. A belső ellenőrzés vezetője közvetlen és korlátlan 
hozzáféréssel rendelkezik a Társaság felügyelő bizottságához és igazgatóságához. A vállalat 
szolgáltatójaként független a vállalat többi szervezeti egységétől. 

A belső ellenőrzési funkciónak megfelelő erőforrások állnak a rendelkezésére, és az ellenőrzéseket saját 
felelősségére, függetlenül és pártatlanul (tárgyilagosan) végzi el. A belső ellenőrzés vezetője 
viselkedésével is hozzájárul a belső ellenőrzési funkció függetlenségéhez és objektivitásához. 

A belső ellenőrzés nem kaphat külső utasítást a tervezés, az ellenőrzések elvégzése, az ellenőrzési 
eredmények értékelése és az ellenőrzési eredmények jelentése során. A felügyelő bizottság és az audit 
bizottság további ellenőrzések elrendelésére vonatkozó joga nem sérti a belső ellenőrzés függetlenségét. 
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A függetlenség biztosítása érdekében a belső ellenőrzési funkció munkatársai nem vállalnak semmilyen, 
nem ellenőrzési jellegű feladatot. A vállalat egyéb szervezeti egységein belül dolgozó alkalmazottakat 
pedig nem lehet megbízni a belső ellenőrzési feladatokkal. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy más 
alkalmazottak ideiglenesen, speciális ismereteikkel segítsék az intézkedések kidolgozását. 

A belső ellenőrök kijelölésekor külön figyelmet kell fordítani arra, hogy nincs-e összeférhetetlenség, és 
hogy a belső ellenőrök pártatlanul teljesíthessék feladataikat. Különösen azt kell biztosítani, hogy a belső 
ellenőr ne ellenőrizzen olyan tevékenységeket, amelyekért az elmúlt tizenkét hónap során ő maga volt 
felelős. 

A jelentési időszakban a belső ellenőrzés függetlensége és objektivitása nem sérült. 

B.6 Aktuáriusi feladatkör 

Társaságunk a hatályos jogszabályok és az Magyar Nemzeti Bank ajánlása alapján aktuáriusi feladatkört 
hozott létre, amely az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 

• a biztosítástechnikai tartalékok számításának összehangolása, amely során a jogszabályi 
előírásokra figyelemmel kell eljárni és annak megfelelően meghatározni a biztosítástechnikai 
tartalékok számítására vonatkozóan megállapított követelményektől való eltéréseket;  
a biztosítástechnikai tartalékok értékeléséhez az EIOPA adott iránymutatásokat. 

• az alkalmazott módszertan és az alapul szolgáló modellek, valamint a biztosítástechnikai tartalékok 
számításánál figyelembe vett feltevések megfelelőségének biztosítása; 

• biztosítástechnikai tartalék számításához használt adatok elégségességének és minőségének 
értékelése; 
az aktuáriusi feladatkört ellátó személy ajánlásokkal segíti az adatminőség javítását szolgáló belső 
eljárásokat, biztosítva ezzel, hogy a biztosító megfeleljen a Szolvencia II irányelv, illetőleg a Bit. és 
a végrehajtási rendelkezései vonatkozó követelményeinek. 

• a legjobb becslés és a tapasztalati adatok összevetése. 
• az életbiztosítási ág befektetési hozamának felosztása. 
• az Igazgatóság tájékoztatása a biztosítástechnikai tartalék számításának megbízhatóságáról és 

megfelelőségéről. 
• a biztosítási kockázatvállalási politikáról való véleménynyilvánítás, figyelembe véve a 

biztosítástechnikai tartalékok közötti összefüggéseket. 
• a viszontbiztosítási szerződések megfelelőségéről való véleménynyilvánítás, figyelembe véve a 

biztosítástechnikai tartalékok közötti összefüggéseket. 
• kockázatkezelési rendszer hatékony működtetéséhez való hozzájárulás, különös tekintettel a 

szavatoló tőke-szükséglet és a minimális tőkeszükséglet számításának alapjául szolgáló 
kockázatmodellezésre és a saját kockázat- és szolvencia-értékelési rendszerre. 

 
Az aktuáriusi feladatkört betöltő személy feladatának ellátásához rendelkezik a megfelelő pénzügyi- és 
biztosításmatematikai képzettséggel, valamint a feladat ellátásához szükséges szakmai és egyéb 
standardok végrehajtásához szükséges ismeretekkel. Az aktuáriusi feladatkörrel kapcsolatos részletes 
szabályokat a Társaság az ERGO Group AG irányelvei alapján létrehozott belső szabályzatában is rögzíti. 
 
Társaságunk az aktuáriusi feladatkört 2015 évben hozta létre. Az aktuáriusi feladatkör szervezetileg az 
elnök-vezérigazgató irányítása alatt áll. Az aktuáriusi feladatkört ellátó személy a vezető aktuárius, aki 
szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatósági („fit & proper”) szempontoknak megfelel a feladatkör 
betöltésére. Az aktuáriusi feladatkör szervezeten belül betöltött helye biztosítja a Társaságon belüli 
függetlenségét. Az Aktuáriusi feladatkör megfelelő erőforrással rendelkezik feladatainak ellátásához, az 
irányítása alatt álló osztály munkatársai megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkeznek. 
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B.7 Kiszervezés 

A Társaság kiszervezési politikáját az Útmutató a kiszervezési minimum követelményekről az ERGO 
Csoport vállalatai számára (Kiszervezési politika) (verzió: 1.0 és 2.0) és annak Vállalat specifikus 
kiegészítése (verzió: 1.0, 2.0 és 3.0) szabályozza. 

A Kiszervezési politika figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács 2009/138 EK irányelvét (2009. 
november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról 
(Szolvencia II.), Bit., MNB ajánlások, a Münnich RE – és az ERGO Csoport kiszervezési politikáját is. 

A Társaság kiszervezési politikája a legfontosabb alapelvek között rögzíti, hogy 

• kiszervezésre csak akkor kerülhet sor, ha az adott szolgáltatás/funkció más személy – akár 
természetes személy, akár jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet – által történő 
ellátása nem érinti hátrányosan a Társaság működését és nem jár többletkockázattal. Szem előtt 
kell tartani még az ésszerű gazdaságossági szempontokat, valamint az ügyfelek érdekeit is; 

• a szolgáltatás/funkció kiszervezése ne akadályozza a Biztosító belső kontroll funkcióinak 
gyakorlását és a külső ellenőrzést; 

• a kiszervezett szolgáltatásra/funkcióra egyébként irányadó jogszabályi rendelkezések, egyéb 
elvárások is érvényesek, hatályosak és alkalmazandók; 

• a kiszervezés nem eredményezhet érdeksérelmet az ügyfélnek - az ügyfél és a Társaság közötti 
jogviszonyban -, továbbá nem befolyásolhatja a Társaságnak ügyfél felé fennálló, a Bit-ben 
meghatározott kötelezettségeinek teljesítését; 

• a kiszervezés nem vezethet olyan változáshoz, amelynek következtében a Társaság - a Bit. szerinti 
- tevékenység végzésére jogosító engedély megszerzéséhez szükséges feltételeket nem 
teljesítené; 

• a tevékenység/ funkció kiszervezésének feltétele, hogy a kiszervezett tevékenységre vonatkozó 
irányítási, ellenőrzési jog, valamint a biztosítási kockázatokért való helytállási kötelezettség 
megmaradjon a Társaságnál; 

• különös figyelmet kell fordítani az adatvédelemre és titokvédelemre, 
• az összeférhetetlenség kizárását. 

  

A Társaság nem szervezheti ki a kiemelten fontos tevékenységet/funkciót, ha az veszélyeztetné a Társaság 
irányítási rendszerének minőségét vagy növeli a Társaság működési kockázatát, ha veszélyeztetetné a 
Társaság ügyfeleinek érdekeit, vagy ha akadályozná a Felügyeletet feladatai teljesítésében. 

A Társaság kiemelten fontos (kritikus) feladatkörnek minősíti az aktuáriusi, a kockázatkezelési, a 
megfelelőségi és a belső ellenőrzési feladatköröket. 

A Társaság kiemelten fontos tevékenységnek minősíti a befektetési portfólió kezelést, a termékfejlesztést 
(ideértve a koncepció kidolgozását és az ár kialakítását is), az adattárolás, az IT tevékenységet, az ORSA 
folyamatot és a biztosítási adminisztrációs tevékenységet. 

A Társaság fontos tevékenységnek minősíti a könyvviteli tevékenységet, a szolgáltatás menedzsmentet, 
az eszköz befektetés nyilvántartását, az adattárolást, és a kárrendezési tevékenységet. 
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Kiszervezett tevékenységek 

Szolgáltató  
neve,  

 Szolgáltató  
székhelye 

 Kiszervezett tevékenyég 
megnevezése 

 
Tevékenység 
minősítése 

Pioneer Alapkezelő Zrt.   1011 Budapest, Fő utca 14.  Portfólió kezelés  Kiemelten fontos 

Bank Austria AG  1010 Wien, Schottengasse 6-8.  Portfólió kezelés  Kiemelten fontos 

Europ Assistance 
Magyarország Kft. 

 

1134 Budapest, Dévai u. 26. 

 

Kárbejelentések fogadása  Fontos 

Onkomplex Rákdiagnosztika 
és Asszisztencia Kft. 

 

1106 Budapest, Örs Vezér tér 25/b 

 
Egészségügyi szervezési 

szolgáltatás  Fontos 

MOM Park Medical Center 

 

1123 Budapest, Alkotás utca 53 

 

Egészségi állapotfelmérés  Fontos 

MARCADOR Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

 

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 6. 

 
Belső ellenőrzési 

részfeladatok ellátása 
 Kiemelten fontos 

M.C. Direct Kft. 

 

1145 Budapest, Róna utca 127. 

 
Ügyfeleknek szóló  

- tömeges - levelek 
nyomtatása, postázása 

 Fontos 

MELO-DIÁK Szolgáltató 
Iskolaszövetkezet 

 

2724 Újlengyel, Kossuth utca 136. 

 

Munkaerő kölcsönzés  Fontos 

ERGO Group AG 

 

40198 Düsseldorf, Victoriaplatz 2. 

 
Támogatás az SII 

jelentéshez  Fontos 

ERGO Versicherung AG 

 

1110 Wien, Modecenterstraße 17. 

 
IT rendszer üzemeltetés, 

elektronikus 
adatfeldolgozás 

 Kiemelten fontos 

       

B.8 Egyéb információk 

Társaságunk minden lényeges információt bemutatott a „B Irányítási rendszer” megfelelő fejezeteiben, az 
üzleti évben nincsenek további lényeges, bemutatandó adataink.  
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C. Kockázati profil 

A Társaság minden lényeges kockázatát azonosította és figyelembe vette a szükséges szavatoló-tőke 
számítása során. 

C.1  Biztosítási kockázat 

A Társaság a hagyományos és befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékeket terjeszt. A 
biztosítási portfolió fejlődése a korábbi évekhez hasonlóan fejlődött a 2016 üzleti évben. A Társaság 2016 
januárjától nem értékesít elérésre és elhalálozásra szóló életbiztosítási termékeket, ezért ezek súlya a 
bruttó díjelőírásban folyamatosan csökken. Az elérésre és elhalálozásra szóló életbiztosítási termékekkel 
kapcsolatos változásokkal párhuzamosan a Társaság banki értékesítési csatornáin keresztül megkezdte a 
kockázati életbiztosítások értékesítését. Az egyéb életbiztosítások súlya mind a technikai tartalékokon, 
mind pedig a díjelőírásokon belül növekedni fog a következő években. 

A Társaság szerződésállományának különböző terméktípusokhoz kapcsolódó súlyát az alábbi táblázat 
mutatja be a biztosítástechnikai tartalékok és a bruttó díjelőírások 2016.12.31-ei értékei alapján. 

 

 Bruttó díjelőírás  
megoszlása  

 Biztosítás technikai 
tartalékok 

megoszlása 
Befektetési egységhez kötött 
életbiztosítások  

 90%  90% 

Életbiztosítási szerződések 
nyereségrészesedéssel 

 5%  9% 

Egyéb életbiztosítások  5%  1% 

Összesen  100%  100% 

A biztosítási kockázatokhoz kapcsolódó szavatolótőke igény 

A Társaság biztosítási kockázata abban 
áll, hogy a Társaság bevételei és tartalékai 
nem fedezik a szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítését. Az alábbi 
táblázatban találhatóak a biztosítási 
kockázatok egyes eleminek szavatoló 
tőkeigénye, mely a 2016.12.31-ei 
állományadatok standard formula szerinti 
számítása eredményeként számított a 
Társaság. A biztosítási kockázatok közül a 
legjelentősebbek a költség kockázat 
58,9%-os illetve a törlési kockázat 22,5%-
os részesedéssel. 

Költség kockázat  

A Társaság szerződésállományának mérete miatt az egyes termékek egységköltségei magasabbak az 
átlagos piaci értékeknél. A költség kockázat abban áll, hogy magas egységköltségek eredményeként a 
legjobb becslés szerinti pénzáramába számított jövőbeli bevételek várhatóan nem elegendőek a Társaság 
jövőbeli várható költségeinek fedezetére.  

Adatok ezer forintban 
 Szavatolótőke  

igény  

Mortalitási kockázat (Mortality)  75.725 

Élettartam kockázat (Longevity)  18.465 

Rokkantsági, betegségi kockázat  
(Disablity-morbidity) 

 10.071 

Törlési kockázat (Lapse)  185.551 

Költség kockázat (Expense risk)  486.102 

Katasztrófa kockázat (CAT)  49.491 

Diverzifikáció (Diversification)  -179.282 

Biztosítási kockázat összesen  646.122 
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Megszűnési kockázat 

A megszűnési kockázat a standard formula szerinti olyan sokk alapján kalkuláljuk, amely esetében a 
megszűnések száma bázis szcenárióhoz képest jelentősen változik. A megszűnési kockázatot 
befolyásolja a kisméretű szerződés állomány és a szerződésekre vetített magas egység költségek. A 
jövőbeli pénzáramok alapján készített modellben a szerződések száma előrevetíti a költségeket. Ezen 
szerződések egy részébe kalkulált költségek mértéke alacsonyabb, mint a felmerülő adminisztrációs 
költség, így a megszűnések jelentős változása ezen szerződések esetében magasabb tartalék 
szükségletet jelent. 

Az üzleti terv szerint a portfolió mérete folyamatosan növekszik, így a Társaság a következő években az 
egységköltségek csökkenését várja. A magas egységköltségek az okai a magas költség és megszűnési 
kockázatoknak, ezért a társaság a szerződésállomány fejlődését folyamatosan monitorozza.  
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C.2  Piaci kockázat 

A piaci kockázat veszteség vagy a pénzügyi helyzetben bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, 
amely – közvetlenül vagy közvetve – az eszközök, források és pénzügyi eszközök piaci árszintjének és 
volatilitásának ingadozásából ered. 

A Prudens személy elvének megfelelően a Társaság limiteket határozott meg a befektetések 
összetételére, átlagos tartamára és a tartamok portfólión belüli súlyára vonatkozóan. A limitek 
alkalmazása hozzájárul a kockázat megfelelő mértékű porlasztásához. 

A piaci kockázatra legnagyobb befolyással a befektetéseket érintő kockázatok, így különösen a 
kamatváltozás kockázata, részvények árfolyamváltozásai, ingatlanok értékének változásai, továbbá a 
devizaátváltási árfolyamok változásának kockázata lehetnek. A kamatváltozás kockázatán belül 
megkülönböztetjük a kamatok változását, illetve a hitelminősítő intézeti besorolások romlásából eredő 
kockázatot. A piaci érték csökkenésének a különböző befektetési típusok esetében különböző okai 
lehetnek. 

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások befektetéseinek piaci kockázatát a szerződők viselik. 

Kockázat koncentráció 

A Társaság saját befektetéseinek 95%-a a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokból áll, ami a 
forintban denominált eszközök között a legbiztonságosabbnak tekinthető. A legnagyobb piaci kockázatot 
a kamatszint változása és a hitelminősítés befolyásolja a Társaság esetében. 

A piaci kockázat csökkentésére alkalmazott technikák 

Minden eszközt, különösen a szavatolótőke-szükségletet és a minimális tőkeszükségletet fedező 
eszközöket, a Biztosító olyan módon fekteti be, hogy az biztosítsa a portfólió egészének biztonságát, 
minőségét, likviditását és nyereségességét. Ezen túlmenően ezeknek az eszközöknek úgy kell 
elhelyezkedniük, hogy biztosítani lehessen hozzáférhetőségüket. A biztosítástechnikai tartalékok fedezete 
céljából tartott eszközöket oly módon kell befektetni, hogy az megfeleljen a biztosítási kötelezettségek 
jellegének és futamidejének. 

A befektetéseink tekintetében célunk a hosszú távú befektetési eredmény biztosítása. Ennek érdekében 
az eszközeinket és kötelezettségeinket a törvényi megfelelés keretein belül összehangoljuk. A garantált 
hozamokhoz kapcsolódó, alacsony újra-befektetési kamatokon keresztül megjelenő kockázat nem 
jelentős.  

Befektetéseink minősége és értékelése alapján nem látjuk veszélyeztetve a biztosítási tevékenységből 
eredő kötelezettségeink teljesítését, saját számlás befektetési portfoliónk erősen konzervatív jelleget mutat. 

A piaci kockázatokhoz kapcsolódó szavatolótőke igény 

Az táblázatban találhatóak a piaci 
kockázatok egyes eleminek szavatoló 
tőkeigénye, mely a 2016.12.31-ei 
állományadatok standard formula szerinti 
számítása eredményeként számított a 
Társaság. A piaci kockázatok közül a 
legjelentősebbek a deviza kockázat 67%-os 
részesedéssel. 

  

Adatok ezer forintban 
 Szavatolótőke  

igény  

Kamatláb kockázat  144.751 

Részvénypiaci kockázat  211.742 

Kamatrés kockázat  7.530 

Piaci kockázatkoncentrációk  13.170 

Devizakockázat  321.488 

Diverzifikáció   -218.808 

Piaci kockázat összesen  479.873 
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C.3 Hitelkockázat 

Hitelkockázat: veszteség vagy a pénzügyi helyzetben bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, 
amely olyan értékpapír-kibocsátók, partnerek és más adósok hitelképességének ingadozásából ered, 
amelyekkel szemben a Társaság a partner-nemteljesítési kockázatnak, kamatrés-kockázatnak vagy 
piacikockázat-koncentrációnak van kitéve. 

A hitelkockázat értékelésére tett intézkedések 

A viszontbiztosító hitelkockázata a Münchener Rück AG, mint egyetlen viszontbiztosító kitűnő 
minősítésének köszönhetően minimális.  

Bonitási kockázatról beszélünk, ha egy adós nem vagy nem teljesen képes a fizetési ígérvényeit 
teljesíteni. Az egyes befektetési eszközök hitelminősítésének a bonitási kockázat szempontjából központi 
jelentősége van a fix kamatozású értékpapírok menedzsmentje során.  

A Társaság havi rendszerességgel kiszámítja a partnerek valószínűséggel súlyozott maximális veszteségét 
(Credit Value at Risk trigger, CVaR).  

Kockázat koncentráció 

A Társaság saját befektetéseinek 95%-a a Magyar Állam által kibocsátott állampapírokból áll, ami a 
forintban denominált eszközök között a legbiztonságosabbnak tekinthető.  

A Hitelkockázat csökkentésére alkalmazott technikák 

Az egyes értékpapír kibocsátók kockázatának nyomon követésére konszern szintű rendszer működik.  
A Társaság havi rendszerességgel információt kap azokról a kibocsátókról, melyek értékpapírjai a magas 
kockázat miatt tilos megvásárolni.  

A Társaság nem tervezi a fentieken kívül más kockázatcsökkentési technikák bevezetését. 

A hitelkockázatokhoz kapcsolódó szavatolótőke igény 

Az alábbi táblázatban találhatóak a 
hitelkockázatok egyes eleminek szavatoló 
tőkeigénye, mely a 2016.12.31-ei 
állományadatok standard formula szerinti 
számítása eredményeként számított a 
Társaság. A hitelkockázatok közül a 
legjelentősebbek az 1-es típusú 
kitettségek 56,5%-os részesedéssel. 

Egyéb információk 

A Társaság nem rendelkezik hitelportfólióval. 

  

Adatok ezer forintban 
 Szavatolótőke  

igény  

1-es típusú kitettségek  45.992 

2-es típusú kitettségek  40.951 

Diverzifikáció  -5.596 

Hitelkockázat összesen  81.347 
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C.4 Likviditási kockázat 

Likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a biztosító a pénzügyi kötelezettségek rendezése 
érdekében, azok esedékességekor, nem képes befektetéseit és más eszközeit értékesíteni. 

Negyedévente készítünk likviditási előrejelzést, amit az értékpapírok beszerzése során figyelembe 
veszünk. 

A társaság likviditási helyzete az elmúlt időszakban folyamatosan stabil volt. A likviditás folyamatosan 
megfelelő kezelése mellett ez annak is köszönhető, hogy a beérkező díjak elegendő bőségű likviditást 
biztosítanak a szükséges kifizetésekre. 

A hagyományos tartalékok mögötti eszközök állampapírokban kerültek befektetésre. Ez a portfolió 
rendkívül kicsinek mondható a magyar állampapír piac méretéhez viszonyítva. Egy jelentősebb 
megszűnési sokk esetében is a Társaság gyorsan tudná likvidálni a tartalékok mögötti eszközeit. A saját 
tőke mögötti befektetések szintén túlnyomórészt magyar állampapírba lettek befektetve. A befektetési 
egységhez kötött biztosítások esetében néhány eszközalapban lévő mögöttes banki kötvény névértéke 
viszonylag magas a Társaság nagyságát figyelembe véve (pl. 100e€/kötvény). Ezek a limitek jelenthetnek 
némi likviditási kockázatot. 

Társaságunknál az életbiztosítási ág miatt különösen nagy a jelentősége az eszköz-forrás 
menedzsmentnek (ALM). Az ALM keretében a jövőbeli beérkező pénzáramokat szembeállítjuk a 
kötelezettségeinkkel. Az összevetésből az látható, hogy a Társaság a következő 15 évben a befektetések 
visszaáramlásából fedezni tudja a kötelezettségeit. 

 
Likvid eszközök értékének alakuása millió forintban 

Jövőbeli díjakban foglalt várható nyereségek értéke 

A Társaság a biztosítási technikai tartalékok 
legjobb becslésének számításával 
összhangban határozta meg a portfoliójában 
lévő szerződések jövőbeli díjainak várható 
nyereségtartalmát. 

A számítás során a jövőben esedékes díjak 
nullázásra kerültek, a Társaság az értékelés 
kezdeti időpontja szerinti szolgáltatási értékek 
változatlanul hagyása mellett a szerződések várható pénz ki- és beáramlásait határozta meg.  

A jövőbeli díjakban foglalt várható nyereségek mértéke pedig az így kapott biztosítástechnikai tartalékok 
legjobb becslése és a Társaság legjobb becslése közötti különbség. 

A jövőbeli díjakban foglalt várható nyereségek mértékét áganként a fenti táblázat tartalmazza. 

Adatok ezer forintban 

 Jövőbeli díjakban 
foglalt várható 

nyereségek értéke 

Életbiztosítások   2.181.860 

Nem-életbiztosítások  2.710 

Összesen  2.184.570 
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C.5 Működési kockázat 

A működési kockázat azon veszteségek kockázata, amely nem megfelelő vagy meghiúsult belső 
folyamatokból, az alkalmazott emberi erőforrások vagy rendszerek hibáiból, vagy külső eseményekből 
erednek. A működési kockázatok gyakran szerepelnek más kockázati kategóriák okaiként, rajtuk keresztül 
a Társaság gyakran szenvedhet pénzügyi vagy reputációs veszteségeket. 

A Társaság működési kockázatai jelenleg kezelhetőek, és a kontrollkörnyezet fejlesztésével ezek 
csökkenése várható. A működési kockázatokat a Biztosító az alábbiakban bemutatott kontroll felmérések, 
illetve esetenként szcenárió elemzések keretében értékeli.  

A belső kontroll rendszer a kockázatokat a folyamatok és a napi vállalati szintű tevékenységek 
középpontba helyezése során kezeli. Ez biztosítja az irányelvek betartását, az adatminőség 
megfelelőségét, és a megfelelőségi előírások betartását. A kontroll rendszer fő hangsúlya azon nyugszik, 
hogy minden lényeges működési kockázat és a hozzájuk kapcsolódó kontrollok azonosításra, értékelésre 
és kezelésre kerüljenek. 

A Társaság a következő módszereket alkalmazza az működési kockázatok strukturált azonosítására 
továbbá ezek minimalizálására a saját kockázattűrő képességeinek keretein belül: 

Kockázati Kontroll Értékelés (Risk Control Assessments (RCA)):  

Olyan strukturált elemzésről van szó, amelyben a kockázatkezelés és a folyamatfelelősök lényeges és 
üzleti szempontból kritikus folyamatok lépéseit közösen meghatározzák. A kapcsolódó kockázatok 
bekövetkezési valószínűségének és várható hatásának valamint a megfelelő kockázatcsökkentő 
intézkedések figyelembevételével elemzik a kapcsolódó kontrollokat. Ezt követi a várható legrosszabb 
eset elemzése, mely a maximális kockázatot írja le (minden lényeges kontroll kiesése esetében), valamint 
egy valós eset elemzése, amely a megfelelően működő kontrollok mellett megmaradó kockázatosatokat 
azonosítja. Amennyiben a valós helyzet elemzése során a valószínűséggel súlyozott hatás eredménye 
nem összeegyeztethető a Társaság kockázatviselési képességével, a folyamatgazda és a 
Kockázatkezelés a kockázatok csökkentése érdekében intézkedéseket foganatosít. Ezeket az 
Igazgatóságnak véleményezi és elfogadja, módosítja vagy elveti. 

Vállalati Szintű Kontrollok értékelése (Entity Level Control Assessments (ELCA) 

Az ELCA keretein belül minden a vállalat egészét érintő kockázat vizsgálatra kerül és megtörténik 
kontrollpontok meghatározása. Ezek a teljes vállalati szinten működő kontrollok, amelyek az általános 
vállalatvezetéssel és irányítással, az üzleti feladatokkal, valamint a vállalati kultúrával vannak 
kapcsolatban. A cél az, hogy bevezetésre kerüljön egy olyan munkakultúra és a szabályozási környezet, 
amely megfelelő saját belső kontrollrendszert biztosít. 

Informatikai kontrollok felmérése (IT Control Assessments (ITCA) 

Az informatikai területen előforduló működési kockázatok kezelése az RCA keretében történik mindaddig, 
amíg kapcsolatban vannak a vizsgált folyamatok kockázataival. Egyéb estekben az informatikai kontrollok 
felméréséről van szó (IT Control Assessments (ITCA)). Ezek arra szolgálnak, hogy azonosítsák, értékeljék 
és a COBIT módszer alapján végrehajtsák az Társaság számára releváns IT elemekhez kapcsolódó 
megfelelő kontrollok bevezetését. Az ITCA-k biztosítják a COBIT által meghatározott kontrollcélok 
teljesülését. 

A működési kockázatok éves elemzésének keretében, a legjelentősebb (TOP) kockázatok kerülnek 
azonosításra és elemzésre. Ezek elsősorban az adatfeldolgozás, a szerződések kialakítása, és azok jogi 
környezete, a csalások, működési helyszínek és eszközök kiesése területeire esnek. A kockázatok a 
felállított strukturált kockázati elemzés segítségével már előre azonosíthatóak, megfelelő és hatékony 
kontrollok működtetésével nyomon követhetőek. Ily módon ezzel elkerülhetőek vagy minimálisra 
csökkenthetőek azok a kockázatok, amelyek a legnagyobb hatású esemény (worst case) bekövetkeztekor 
jelentős veszteségeket okoznának az ügyfeleknek és a Társaság tulajdonosainak.  
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A működési kockázatokkal kapcsolatban, a Szolvencia II támogatást nyújt az erre a célra megképzett 
működési saját tőke igény megképzésével annak érdekében, hogy a Társaság képes legyen elviselni a 
kockázatok bekövetkezése során fellépő veszteségeket. A sztenderd formula szerint erre a célra a 
Társaság 2016 december 31-én 124 mFt szavatolótőkeigényt (SCR) számított ki. 

A kötelező tőketartalék megképzése valamint a kockázatok saját értékelése mellett lényeges alkotóeleme 
a BKR-nek a kockázati helyzet strukturáltan folyó elemzése. Ily módon lehetségessé válik a kockázatok 
időben történő azonosítása és megfelelő kontrollok bevezetésével a kockázati eseményekből származó 
veszteségek minimalizálása. Emellett minden tevékenységi körben növekszik a kockázattudatosság és 
lényegesen lecsökken a működési kockázatok bekövetkezési valószínűsége.  

A Kockázatkezelés minimum negyedévente készít jelentést fő működési kockázatokról. Ezeket ugyanilyen 
rendszerességgel elemzi és értékeli a Kockázatkezelési- és Tőkebizottság ülésein. 

C.6. Egyéb jelentős kockázatok 

Stratégiai kockázat 

A Társaság két fő stratégiai jellegű kockázatot azonosított, ezek a jogi környezet várható jelentős 
változása illetve a banki értékesítési partnerek jelentős új szerződés értékesítésének csökkenése.  

Jóllehet a Társaság az ERGO Csoport szakértelmére és kapacitásaira támaszkodhat a jogi környezet 
várható jelentős változása a vállalat kis mérete miatt a változásokra adandó gyors válasz és a gyorsan 
változó környezethez való megfelelő alkalmazkodás a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt 
korlátozott, Ilyen változások közt említhető az többek között az etikus biztosítási koncepció, a PRIIPS, 
KID, IFRS 4 Phase II, IFRS 9, IDD, GDPR. A szabályozói változásoknak történő megfelelés megköveteli 
az új szabályozások folyamatos figyelését is. 

A banki értékesítési partner jelentős teljesítménycsökkenése, mivel az értékesítési teljesítmény túlnyomó 
többsége egy partnerbanktól származik. Ezért a Társaság intézkedéseket tesz további értékesítési 
csatornák bevonására, illetve a meglévő alternatív csatornák erősítésére.  

Jó hírnév kockázata 

Jó hírnév kockázatának tekinti a Társaság, a biztosítási szektort érintő negatív események, befeketetési 
botrányok, a várakozásoktól eltérő működés rontja a befektetési jellegű termékek megítélését. A rossz 
hírnév bizalmatlanságot okozhat a vagyonkezelőkkel szemben és közvetett módon a biztosítókkal 
szemben is, de ide tartoznak a vállalatcsoporttal kapcsolatos negatív hírek, vagy egyedi vállalat specifikus 
esetek melyek befolyással lehetnek a Társaság működésére. A jó hírnév kockázatot jelenleg nem tartjuk 
magasnak. 

Koncentrációs kockázat 

Koncentrációs kockázatnak tekinthető minden olyan kockázati kitettség, amelynek veszteségpotenciálja 
elég nagy ahhoz, hogy veszélyeztesse a biztosító fizetőképességét és pénzügyi helyzetét. 
Koncentrációs kockázatnak tekinthető az értékesítési partnerek szűk körétől való függőség vagy a 
termékek esetében az egy termékkategória terjesztésére történő túlzott fókusz, vagy az egy befektetési 
eszközbe történő befektetés is. Ezért a Társaság törekszik több terméktípus és értékesítési csatorna 
között megosztani az új szerződések értékesítési volumenét, illetve a nem állampapír jellegű befektetések 
esetében szintén a befektetési típusok és partnerek között diverzifikációját alkalmazza a Társaság a 
koncentrációs kockázat csökkentésére.   
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C.7 Egyéb információk 

Stressz tesztelés és érzékenységelemzés eredménye 

Társaságunk az egyes stressz forgatókönyveket az alapfelvetések megváltoztatásával modellezte. Ennek 
során egy-egy stressz szcenáriót a bázis feltevés Társaság számára kedvezőtlen megváltoztatásával érte 
el. Az egyes stressz forgatókönyvek során az alábbi feltevések kerültek módosításra: 

Társaságnak az egy szerződésre jutó költségszintje nem változik a jövőben a 2016-os 
állapothoz képest. 

A kockázat modellezésekor a Társaság új szerződéseinek darabszáma azonos a törölt szerződések 
számával, tehát az állomány mérete nem növekszik. Ebben az esetben az egy szerződésre jutó 
darabköltség mértéke változatlan marad. 

Ügyfelek a jövőben nem vásárolják vissza a biztosítási szerződéseket. 

A kockázat modellezésekor a Társaság ügyfelei a jövőben a szerződéseket visszavásárlással nem 
szüntetik meg. 

Társaság költségszintje növekszik 10%-kal. 

A kockázat modellezésekor a Társaság jövőbeni költségszintje általánosan 10%-kal megnövekszik. 
Ebben az esetben a szerződések várható kötelezettségeinek rendezése magasabb adminisztratív 
költséggel járna. 

Hozamok lefelé irányuló változása. 

A kockázat modellezésekor a bázishozamok 100 bázisponttal történő azonnali, a hozamgörbe mentén 
történő párhuzamos csökkenése milyen hatást okozna a Társaság kötelezettségeinek rendezésében. 
Ebben az esetben a Társaság biztosítástechnikai tartalékainak a mértéke növekedne.  

Részvénypiaci sokk. 

A kockázat modellezésekor a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések fedezetére 
bevont eszközök értékében bekövetkező azonnali csökkenés. Ebben az esetben a Társaság 
biztosítástechnikai tartalékainak a mértéke növekedne.  

 
A Társaságnak mérlegen kívüli tételekből nem származik kötelezettsége. Jelen, „C Kockázati profil” 
fejezethez kapcsolódóan nincsen egyéb információ. 
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D. Szavatolótőke-megfelelési értékelés 

Társaságunk az eszközök és kötelezettségek értékelését a 2009/138/EC Direktíva 75. cikkelye szerint 
végzi el. Az egyes pénzáramok jelenértékének meghatározásához az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) által publikált devizanemenkénti kockázatmentes hozamgörbéket 
használja fel. 

Az eszközöket azon az összegen értékeli a Társaság, amelyen a jól tájékozott, ügyleti szándékkal 
rendelkező felek között létrejött, szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet során értékesíteni 
lehetne azokat. A forrásokat azon az összegen értékeli a Társaság, amelyen jól tájékozott, ügyleti 
szándékkal rendelkező felek között létrejött, szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet során át 
lehetne ruházni vagy ki lehetne egyenlíteni azokat. 

A magyar számviteli (MSZ) szabályok szerint ezzel szemben az eszközöket és forrásokat is beszerzési 
értéken értékeljük. 

Az Szolvencia II (SII) szerinti értékelések során a Munich Re Csoport által meghatározott EUR/HUF 
deviza árfolyamot, míg a magyar számviteli szabályok szerinti értékeléseknél az MNB deviza közép 
árfolyamát alkalmazza a Társaság. 

Az értékelési elveken kívül a magyar mérleg struktúrája is eltér az SII szerinti mérlegtől, ezért az egyes 
mérlegtételek tételes összehasonlítása nem lehetséges teljes mértékben. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
azonos értékelési elvek esetén is előfordulhat eltérés az egyes tételekben.  

Mérés és becslés az értékelés során 

Az értékelés modellek segítségével történik, amennyiben a valós érték megállapításához nem áll 
rendelkezésre piaci adat. A modellek alkalmazásához mérések és becslések alkalmazása szükséges. A 
belső folyamatainkat olyan módon alakítjuk, hogy figyelembe véve az összes releváns információt a 
lehető legpontosabb eredményt érjük el. Az értékek megállapítása minden esetben a menedzsment 
legjobb tudása szerint történik. 

A becslés természetéből adódóan szükségessé válhat a becsült értékek korrekciója az új információk 
figyelembe vételével. A becslés szubjektív érték megállapításhoz vezet, ezért az ERGO Életbiztosító által 
becsült értékek eltérhetnek más társaságok eredményeitől. Ez nem jelenti azt, hogy a mérés nem 
megfelelő, csupán arra utalhat, hogy a mérés eltérő információk alapján történt.  

D.1 Eszközök 

Jelen fejezetben a Társaság a jelentősebb vagyoni elemeit mutatja be. Az alábbi táblázat – amely a 
Solvency II jelentésben használt mérleg (Economic Balance Sheet - EBS) – az eszközök állományát 
mutatja SII és magyar számviteli szabályok szerint. Ez tulajdonképpen egy összehasonlítás, jól látható a 
különbség a két rendszertan között.  
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Eszközök (adatok ezer forintban) 
 Szolvencia 

II. szerinti 
érték 

 Számviteli 
törvény 

szerinti érték 

 
Különbség 

Goodwill (Cégérték)  0  172.314  172.314 

Halasztott szerzési költségek  0  20.447  20.447 

Immateriális javak  0  20.447  20.447 

Halasztott adókövetelések  66.672  0  66.672 

Nyugdíjszolgáltatások többlete  0  0  0 

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések  68.538  68.538  0 

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött  
életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével) 

 
3.853.228 

 
3.431.640 

 
421.588 

Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)  0  0  0 

Tulajdonrész kapcsolt vállalkozásokban, részesedésekkel együtt  16.853  16.853  0 

Részvények  0  0  0 

Részvények – tőzsdén jegyzett részvények  0  0  0 

Részvények – tőzsdén nem jegyzett részvények  0  0  0 

Kötvények  3.755.152  3.359.741  395.411 

Államkötvények  3.671.903  3.279.350  392.553 

Vállalati kötvények  49.439  47.863  1.576 

Strukturált értékpapírok  33.810  32.528  1.282 

Biztosítékkal fedezett értékpapírok  0  0  0 

Kollektív befektetési vállalkozások  30.347  4.171  26.176 

Származtatott pénzügyi eszközök  0  0  0 

Betétek a készpénz-egyenértékesek kivételével  50.875  50.875  0 

Egyéb befektetések  0  0  0 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez 
kapcsolódó eszközök 

 21.606.118  21.710.014  103.896 

Hitelek és jelzáloghitelek  0  0  0 

Biztosítási kötvényekhez kapcsolódó hitelek  0  0  0 

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek  0  0  0 

Egyéb hitelek és jelzáloghitelek  0  0  0 

A viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyekből:  -81.294  8.638  89.932 

Nem-életbiztosítási és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések   -9.026  0  9.026 

Nem-életbiztosítási szerződések az egészségbiztosítási szerződések kivételével  0  0  0 

Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések  -9.026  0  9.026 

Életbiztosítási és életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések az 
egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási 
szerződések kivételével 

 
-49.697 

 
7.257 

 
56.954 

Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések  0  0  0 

Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési 
egységekhez kötött életbiztosítási szerződések kivételével 

 -49.697  7.257  56.954 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítások  -22.571  1.382  23.953 

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések  0  0  0 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések  10.416  40.193  29.777 

Viszontbiztosítási követelések  0  0  0 

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)  180.808  231.154  50.346 

Saját részvények (közvetlenül birtokolt)  0  0  0 

Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett induló tőke tekintetében 
esedékes összegek 

 
0 

 
0 

 
0 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek  217.039  249.110  32.071 

Egyéb, máshol ki nem mutatott eszközök  81.272  81.272  0 

Eszközök összesen  26.002.796  26.013.320  10.524 
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Goodwill (cégérték) 

Az SII mérlegben nem mutatunk ki üzleti vagy cégértéket. A Szt. § 52 (1) alapján az üzleti vagy cégértéket 
a várható használati időnek megfelelő értékcsökkenés figyelembe vételével állapítjuk meg. A Társaság 
jelenleg nem rendelkezik Goodwill-el, ezért az SII és a magyar számviteli szabályok szerint is 0 eFt 
szerepel ezen a mérlegsoron. 

Halasztott szerzési költségek 

Az SII mérlegben nem aktiváljuk a Halasztott szerzési költségeket, a biztosítástechnikai tartalékok 
számítása során azonban figyelembe vesszük. A magyar számviteli szabályok alapján a Halasztott 
szerzési költségeket 172.314 eFt összegben aktiváltuk.  

Eszköz ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 

Számviteli törvény 
szerinti érték 

 

Különbség 

Halasztott szerzési költségek 
 

0 
 

172.314 
 

172.314 

Immateriális javak 

Az SII mérlegben az immateriális javakat 0 értéken szerepeltetjük, kivéve, ha az adott eszköz külön 
értékesíthető és a Társaság be tudja mutatni az aktív piacon jegyzett piaci értéket az adott vagy hasonló 
eszközre. 

A magyar szabályok szerint az immateriális javakat a várható hasznos tartam terv szerinti 
értékcsökkenésével csökkentett értéken mutatjuk be. 2016-ban 3 763 eFt értékben tartottunk nyilván 
immateriális javakat.  

Eszköz ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 

Számviteli törvény 
szerinti érték 

 

Különbség 

Immateriális javak 
 

0 
 

20.447 
 

20.447 

Halasztott adókövetelések  

SII szerint a halasztott adót az IFRS alapján határozzuk meg. 

Halasztott adókövetelés abban az esetben keletkezik, ha egy eszközt alacsonyabb értéken értékelünk, 
mint az adótörvény szerinti mérlegben, illetve ha egy kötelezettséget magasabb értéken értékelünk, mint 
az adótörvény szerinti mérlegben, feltéve, hogy ha csak átmeneti különbségről van szó és a megtérülés 
bizonyítható. 

A halasztott adó tételek értékelése attól függ, hogy az eszköz értéke megtérül-e a használat vagy 
értékesítés során. Gyakorlatban gyakran nehézséget okoz különbséget tenni a kettő között, ezért 
feltételezzük, hogy normál esetben értékesítés során megtérül az eszköz. 

Jelenleg 9%-s adókulccsal számítjuk a halasztott adót, tekintettel a Társaság jelenlegi és várható 
eredményére. Az elhatárolt veszteségre képzett halasztott adó esetében csak a következő 3 üzleti év 
(2017-2019) várható nyereségét vettük figyelembe.  
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A számítás eredményeképpen 66 672 eFt értékben mutatunk ki halasztott adókövetelést az EBS-ben. A 
jelenlegi magyar szabályok szerint a halasztott adó nem része a mérlegnek. 

Eszköz ezer forintban 

 
Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli törvény 

szerinti érték 

 

Különbség 

Halasztott adókövetelések 
 

66.672 
 

0 
 

66.672 

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések  

Az SII mérlegben a saját használatú ingatlanok 0 eFt, a tárgyi eszközök és készletek 68 538 eFt értékben 
kerültek kimutatásra. Az tárgyi eszközöket és készleteket SII és magyar szabályok szerint is amortizált 
könyv szerinti értéken mutattuk ki, ezzel eltértünk a 138/2009 75. cikkében meghatározott SII értékelési 
elvektől, amit a 9. cikk (4) bekezdés b, c és d pontja, valamint az (5) bekezdésében leírt kivételek alapján 
tettünk meg. 

Eszköz ezer forintban 

 
Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli törvény 

szerinti érték 

 

Különbség 
Saját használatú ingatlanok, gépek és 
berendezések 

 
68.538 

 
68.538 

 
0 

 

A Társaság 890 db egyedi tárgyi eszközzel rendelkezett 2016.12.31-n, ezért a 138/2009 irányelv 75. 
cikkében megfogalmazott piaci érték alapú értékelés becsléseink szerint 120 munkaóra ráfordítással lett 
volna elvégezhető, ez aránytalan ráfordításnak ítéltük meg a Társaság költségeihez képest. Társaságunk 
nem rendelkezik lízingelt eszközzel. 

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási 
szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével) 

Befektetések - Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével) 

Az idegen használatú ingatlanokat SII szerint a saját használatú ingatlanoknak megfelelően értékeljük. A 
magyar számviteli szabályok szerint az adószabályok szerinti értékcsökkenéssel csökkentett 
beszerzési/előállítási költségen tartjuk nyílván. Az idegen használatú ingatlanokat a magyar és SII 
mérlegben is a Befektetések között mutatjuk be, azonban ilyen ingatlannal a Társaság jelenleg nem 
rendelkezik. 

Befektetések - Tulajdonrész kapcsolt vállalkozásokban, részesedésekkel együtt 

Társaságunk jelenleg egy leányvállalattal (V-V Consulting Biztosítási Többesügynöki Kft) rendelkezik, 
melynek 100 %-os tulajdonosa. A részesedés értéke nem jelentős, ezért SII és magyar szabályok szerint 
is az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken tartjuk nyilván. 

Eszköz ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 
Tulajdonrész kapcsolt vállalkozásokban, 
részesedésekkel együtt 

 
16.853 

 
16.853 

 
0 
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Befektetések - Részvények 

Az SII mérlegben a részvényeket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően piaci értéken 
értékeljük. Amennyiben rendelkezésre áll aktív piacon jegyzett ár, akkor azt alkalmazzuk, ellenkező 
esetben értékelési modellek segítségével állapítjuk meg a piaci értéket, az IFRS-ben alkalmazott elveknek 
megfelelően. 

A magyar szabályok szerint a pénzügyi eszközöket beszerzési értéken mutatjuk be, kivéve, ha a 
jelentősen alacsonyabb piaci árak miatt értékvesztés szükséges. Ilyen esetben a piaci ár kerül 
alkalmazásra. A Társaság 2016.12.31-n nem rendelkezett részvényekkel. 

Befektetések - Kötvények 

Az SII mérlegben a kötvényeket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően piaci értéken értékeljük. 

Amennyiben rendelkezésre áll aktív piacon jegyzett ár, akkor azt alkalmazzuk, ellenkező esetben 
értékelési modellek segítségével állapítjuk meg a piaci értéket, az IFRS-ben alkalmazott elveknek 
megfelelően. A kötvények értéke tartalmazza az elhatárolt kamatok értékét is. 

A magyar szabályok szerint a pénzügyi eszközöket beszerzési értéken mutatjuk be, kivéve, ha a 
jelentősen alacsonyabb piaci árak miatt értékvesztés szükséges. Ilyen esetben a piaci ár kerül 
alkalmazásra. 

adatok ezer Forintban 

 

Szolvencia II. szerinti 
érték 

 

Számviteli törvény 
szerinti érték 

 

Különbség 

Befektetések - Kötvények 
 

3.755.152 
 

3.359.741 
 

395.411 

Államkötvények 
 

3.671.903 
 

3.279.350 
 

392.553 

Vállalati kötvények 
 

49.439 
 

47.863 
 

1.576 

Strukturált értékpapírok 
 

33.810 
 

32.528 
 

1.282 

Biztosítékkal fedezett értékpapírok 
 

 
 

 
 

 

 

Befektetések - Kollektív befektetési vállalkozások 

Az SII mérlegben a kollektív befektetési vállalkozásokat a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően 
piaci értéken értékeljük. 

Amennyiben rendelkezésre áll aktív piacon jegyzett ár, akkor azt alkalmazzuk, ellenkező esetben 
értékelési modellek segítségével állapítjuk meg a piaci értéket, az IFRS-ben alkalmazott elveknek 
megfelelően. 

A magyar szabályok szerint a kollektív befektetési vállalkozásokat beszerzési értéken mutatjuk be, kivéve, 
ha a jelentősen alacsonyabb piaci árak miatt értékvesztés szükséges. Ilyen esetben a piaci ár kerül 
alkalmazásra. 

Eszközök ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 

Kollektív befektetési vállalkozások 
 

30.347 
 

4.171 
 

26.176 
 

A két értékelési elv közötti különbség az, hogy az SII szerint a kollektív befektetési vállalkozások 
mérlegsor tartalmazza a befektetési egységekhez kapcsolódó életbiztosítások ügyfél kockázati részét 
képező bankszámlákat, míg ugyanezen mérlegsor magyar változatában nem szerepelnek ezek az adatok 
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A magyar szabályok szerint a pénzeszközök mérlegsoron kerülnek kimutatásra ezen eszközök. Ez a 
különbség számokban kifejezve 25.976 eFt. Az eltérés másik része abból ered, hogy a magyar számviteli 
szabályok szerint a unit-linked befektetések saját kockázatú része beszerzési értéken szerepel a 
mérlegben fordulónapon, míg az SII szerint piaci értéken kell kimutatni ezt a tételt,valamit abból, hogy az 
SII a Munich Re Csoport által meghatározott EUR/HUF árfolyamot alkalmazza, míg a magyar szabályok 
szerinti értékeléseknél az MNB deviza közép árfolyamát használjuk. Ez az eltérés 201 eFt-ot eredményez. 

Befektetések - Származtatott pénzügyi eszközök 

Az SII mérlegben a származtatott pénzügyi eszközöket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően 
piaci értéken értékeljük. Amennyiben rendelkezésre áll aktív piacon jegyzett ár, akkor azt alkalmazzuk, 
ellenkező esetben értékelési modellek segítségével állapítjuk meg a piaci értéket, az IFRS-ben 
alkalmazott elveknek megfelelően. 

A magyar szabályok szerint a származtatott pénzügyi eszközöket beszerzési értéken mutatjuk be, kivéve, 
ha a jelentősen alacsonyabb piaci árak miatt értékvesztés szükséges. Ilyen esetben a piaci ár kerül 
alkalmazásra. A Társaság 2016.12.31-n nem rendelkezett származtatott pénzügyi eszközökkel. 

Befektetések - Betétek a készpénz-egyenértékesek kivételével 

A betéteket a Szolvencia II és a számviteli törvény szerint is névértéken értékeljük. 

Eszközök ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 

Betétek a készpénz-egyenértékesek kivételével 
 

50.875 
 

50.875 
 

0 
 

Befektetések - Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási 
szerződésekhez kapcsolódó eszközök 

Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközöket 
a Szolvencia II és a számviteli törvény szerint is piaci értéken értékeljük, azonban az eltérő 
devizaárfolyam alkalmazása miatt mégis különbség adódik a Szolvencia II és a számviteli törvény szerinti 
érték között. 

Befektetési jegyek esetében minden esetben rendelkezésre áll az aktív piacon jegyzett ár. Az indexhez 
kötött életbiztosítások fedezeteként szolgáló banki kötvények árfolyamát a kibocsátó számítja ki, ezen az 
áron a kötvényeket el tudjuk adni más piaci szereplőnek. 

Eszköz ezer forintban 

 
Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli törvény 

szerinti érték 

 

Különbség 
Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó 
eszközök 

 

21.606.118 

 

21.710.014 

 

103.896 
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Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések 

A biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni követeléseket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének 
megfelelően piaci értéken értékeljük. Tekintettel arra, hogy 12 hónapnál rövidebb követelésekről van szó, 
nem alkalmazunk diszkontálást, ezáltal a SII szerinti érték megegyezik a követelés névértékének és az 
arra képzett értékvesztés különbségével.  

A magyar számviteli szabályok szerint is hasonlóképpen értékeljük ezen követeléseket, azonban az 
ügyfelekkel szembeni követelésre képzett törlési tartalékot a Biztosítástechnikai tartalékok között mutatjuk 
ki. Az SII és a számviteli törvény szerinti érték tehát kizárólag a törlési tartalék összegével tér el 
egymástól: 

Eszközök ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 Számviteli 
törvény szerinti 

érték 

 

Különbség 
Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni 
követelések 

 
10.416 

 
40.193 

 
29.777 

Követelések (kereskedési, nem biztosítási) 

A követeléseket (kereskedési, nem biztosítási) a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően piaci 
értéken értékeljük. Tekintettel arra, hogy 12 hónapnál rövidebb követelésekről van szó, nem alkalmazunk 
diszkontálást, ezáltal a SII szerinti érték megegyezik a követelés névértékének és az arra képzett 
értékvesztés különbségével. 

A magyar számviteli szabályok szerint a követelés névértékének és az arra képzett értékvesztés 
különbségeként mutatjuk ki ezen eszközöket. 

Eszközök ezer forintban 

 
Szolvencia II. 
szerinti érték 

 Számviteli 
törvény szerinti 

érték 

 

Különbség 
Követelések  
(kereskedési, nem biztosítási) 

 
180.808 

 
231.154 

 
50.346 

A két értékelési elv közötti különbség az államkötvények időarányosan megszolgált, de még ki nem 
fizetett kamata, mely SII szerint az Államkötvények soron, míg a magyar szabályok szerint az Egyéb 
követelések soron kerül bemutatásra. 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek 

A Készpénz és készpénz-egyenértékeseket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően piaci 
értéken értékeljük, ami jelen esetben megegyezik a névértékkel.  

A magyar számviteli szabályok szerint is névértéken értékeljük a készpénz és készpénz-
egyenértékeseket. 

Eszközök ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek 
 

217.039 
 

249.110 
 

32.071 
 

A két értékelési elv közötti különbség az, hogy SII szerint a befektetési egységekhez kapcsolódó 
életbiztosítások ügyfél kockázati részét képező bankszámlák nem része a készpénznek (lásd fentebb, a 
kollektív befektetési vállalkozások pontnál), míg a magyar számviteli szabályok szerint a pénzeszközök 
részét képezi. Az SII-es értékelési elvek szerint ezen tételek a követelések között jelennek meg. Ez a 
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különbség 25.976 eFt-ot jelent. Továbbá az SII szerint nem része a Készpénz és készpénz-
egyenértékesek mérlegsornak a pénzeszközökhöz kapcsolódó átvezetési számlák, ellentétben a magyar 
szabályokkal. Ez az eltérés számokban kifejezve 5.692 eFt. A különbség harmadik részét pedig a már 
fentebb is említett árfolyam-differencia adja, amely 403 eFt.  

Egyéb eszközök 

Az Egyéb követeléseket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően piaci értéken értékeljük. 

Eszközök ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 Számviteli 
törvény szerinti 

érték 

 

Különbség 

Egyéb eszközök 
 

81.272 
 

81.272 
 

- 
 

Ezen a mérlegsoron nagyrészt elhatárolt költségek és ráfordítások szerepelnek 81 035 eFt értékben. 

Az Egyéb eszközök esetében nem adódott különbség a SII és a magyar szabályok szerinti értékelés 
között. 
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D.2. Biztosítástechnikai tartalékok 

Biztosítástechnikai tartalékok 

A Társaság köteles a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségei tekintetében 
biztosítástechnikai tartalékot képezni. A biztosítástechnikai tartalékok értéke annak az aktuális összegnek 
felel meg, amelyet egy biztosító fizetne, ha a Társaság a biztosítási kötelezettségeit azonnal egy másik 
biztosítóra ruházná át. Társaság felhasználta a biztosítástechnikai tartalékok számítása során a pénzügyi 
piacokról származó információkat és a biztosítástechnikai kockázatokról általánosan hozzáférhető 
adatokat.  

Társaság az alábbi táblázattal szemlélteti a biztosítástechnikai tartalékok értékét üzletáganként. 

Üzletágak 
(adatok ezer forintban) 

 

Legjobb becslés 

 
Kockázati 
ráhagyás 

 
Biztosítástechnikai 
tartalékok összesen 

Nyereségrészesedéssel járó biztosítások 
 

2.038.342 
 

39.082 
 

2.077.424 

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött 
biztosítások 

 
21.231.855 

 
208.654 

 
21.440.509 

Egyéb életbiztosítások 
 

198.558 
 

67.426 
 

265.984 

Életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és 
betegség kiegészítő biztosítások 

 
-31.040 

 
9.696 

 
-21.344 

Összesen 
 

23.437.715 
 

324.858 
 

23.762.573 

Üzletágak 

Társaság a termékeit azok releváns kockázatuk alapján osztotta fel a bemutatott üzletágakra.  
A nyereségrészesedéssel járó biztosítások magukba foglalják a Társaság összes elérésre és 
elhalálozásra szóló életbiztosítási termékeit. Az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött 
biztosítások a Társaság befektetési egységekhez kötött életbiztosításait tartalmazzák. Társaság az egyéb 
életbiztosítások soron mutatja ki a tisztán haláleseti kockázatokat tartalmazó termékeket, míg az 
életbiztosításokhoz kapcsolódó baleset és betegség kiegészítő biztosítások soron találhatóak a Csoportos 
életbiztosítási termékek és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek kiegészítő baleset- 
és egészségbiztosítási kockázatok.  

Biztosítástechnikai tartalékok 

A biztosítástechnikai tartalékok értéke a kötelezettségek legjobb becslése és a kockázati ráhagyás 
összege. Társaság a legjobb becslés értékét a jövőbeni pénzáramok jelenértékének valószínűséggel 
súlyozott átlagának feleltette meg, amelyet a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe figyelembevételével 
számolt ki. Társaság a legjobb becslés értékét aktuális és hiteles információk felhasználásával, valamint 
valós feltevésekre támaszkodva, megfelelő, aktuáriusi és statisztikai módszerekkel határozta meg. A 
legjobb becslés számításakor használt pénzáram-előrejelzés figyelembe vette az egyes szerződések 
teljes időtartamára szóló kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi pénz be- és kiáramlást. 

Társaság a legjobb becslés értékét a viszontbiztosítási szerződés alapján megtérülő összegek levonása 
nélkül, azaz bruttó módon határozta meg. 
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Legjobb becslés 

Társaság a legjobb becslés számítása során a jövőbeni pénzáramokat determinisztikus módon 
modellezte. Társaság a pénzáramok előrejelzése során figyelembe vette az értékelési időpontban élő 
szerződésekkel kapcsolatos biztosítási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges valamennyi pénz be-és 
kiáramlást, mint díjbevételek, viszontbiztosítási megtérülések, kárkifizetések, szolgáltatások (beleértve a 
jövőbeni diszkrecionális nyereségrészesedéseket is), egyéb pénzáramokat és költségeket. Társaság a 
költségek között a szerződésekhez köthető, a kötelezettségek rendezésével kapcsolatos minden 
felmerülő költséget figyelembe vett. 

Társaság a pénzáramok előrejelzése során továbbá figyelembe vette a külső környezetben bekövetkező 
jövőbeni változásokat (pl. infláció, demográfiai), a pénzáramokban rejlő bizonytalanságokat (pl. a jövőbeni 
károk bekövetkezési időpontjában, gyakoriságában, összegében rejlő bizonytalanság, a jövőbeni 
költségek összegében rejlő bizonytalanság, stb.), valamint a pénzáramok előrejelzése szempontjából 
releváns jövőbeni menedzsment intézkedéseket. Társaság a legjobb becslés értékét a viszontbiztosítási 
szerződésekből megtérülő összegek levonása nélkül, bruttó értéken határozta meg. A viszontbiztosítási 
szerződésekből megtérülő összegek külön kerültek kiszámításra a bruttó pénzáramok meghatározásával 
egyidejűleg. Társaság a legjobb becslés számítása során alkalmazott alapvető feltevések (mortalitás, 
törlés, infláció, költség, befektetés hozamok, diszkontálás) azok számítási módját a feltételezésre 
vonatkozó szabályzat tartalmazza. 

Pénzügyi opciók és garanciák 

Társaság a biztosítástechnikai tartalékok számítása során a pénzügyi garanciák értékét figyelembe vette, 
a szerződéses opciók (pl. lejárat előtti törlés, visszavásárlás, tartamhosszabbítás) értékét nem 
szignifikánsnak értékelte. 

A legjelentősebb garancia a technikai kamat garancia a nyereségrészesedéssel járó életbiztosítási 
szerződések esetében. Társaság ezeknél a termékeknél a szerződés feltételiben meghatározott garantált 
hozammal legalább megnöveli a befektetett matematikai tartalék értékét évente. Garancia továbbá az, 
hogy a Társaság a matematikai tartalék befektetési eredményének garantált hozammal csökkentett 
részének legalább 80%-át a szerződésekre visszaosztja.  

Társaság a legjobb becslés értékét a garanciák figyelembe vételével határozta meg, a kalkulált 
pénzáramokat az említett garanciák figyelembevételével határozta meg. 

Szerződések határai 

Társaság az egyes életbiztosítási szerződések határait összhangban a vonatkozó a Szolvencia II 
szabályozással és a vonatkozó életbiztosítási feltételek szerint határozta meg. 

Kockázati ráhagyás 

A kockázati ráhagyás mértéke akkora, hogy a legjobb becslés értékéhez történő hozzáadásával a 
biztosítástechnikai tartalékok nagysága megegyezzen azzal az értékkel, amelyre egy biztosítónak a 
biztosítási kötelezettségek átvállalásához és teljesítéséhez szüksége lenne. 

Társaság a legjobb becslést és a kockázati ráhagyást külön számította. 

Társaság a kockázati ráhagyás értékét a biztosítási kötelezettségeknek azok teljes időtartama alatti 
fedezéséhez szükséges szavatolótőke-szükséglettel egyező nagyságú szavatolótőke előteremtési 
költségének (tőkeköltség) meghatározásával számította ki. 

Az alkalmazott tőkeköltség-ráta mértéke 6%, amely megegyezik azzal a pótlólagos, a vonatkozó 
kockázatmentes kamatláb feletti rátával, amelyet a biztosítási kötelezettségek teljes időtartama alatti 
fedezéséhez szükséges szavatolótőke-szükséglettel egyező nagyságú szavatolótőkét fenntartó biztosító a 
szavatolótőke tartása okán viselne. 



 ____________________________________________________________________________________  
Fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés 43 
ERGO Életbiztosító Zrt. 

Társaság kockázati ráhagyás számítását a hármas számú egyszerűsítéssel végezte el.  
Társaság a kötelezettségek teljes időtartama fedezéséhez szükséges szavatolótőke becslése során azzal 
a feltételezéssel élt, hogy a tartalékok legjobb becslésének kifutásával összhangban változnak a 
kockázatok is, így a szavatolótőke szükséglet is. 

Társaság a kockázati ráhagyást a teljes állományra határozta meg, az egyes üzletágak közötti felosztást a 
díjbevétel és az üzletágra kalkulált tőkeszükségletnek az almodul tőkeszükségletének aránya alapján 
határozta meg. 

A biztosítástechnikai tartalékok számításából eredő bizonytalanság 

A demográfiai, jogi, orvosi, technológiai, szociális, ökológiai és gazdasági változások befolyásolhatják 
jövőbeni kötelezettségek teljesítését, hatással lehetnek az egyes és pénz be- és kiáramlásokra. 

Társaság a biztosítástechnikai tartalékait a biztosításmatematikai és statisztikai módszerek alapján 
meghatározott feltevések, pénzügyi piacokról származó hiteles információk felhasználásával, továbbá a 
jogszabályoknak, hazai és nemzetközi sztenderdeknek megfelelő tartalékképzési módszerekkel határozta 
meg. 

A Társaság annak érdekében, hogy a biztosítástechnikai tartalékok számításából eredő bizonytalanságot 
minimalizálja, rendszeresen felülvizsgálja a becsült és a tényleges pénzáramokat és az állományt 
jellemző trendeket. Társaság ezen elemzések eredményei alapján a biztosítástechnikai tartalékokat, az 
alkalmazott modelleket és feltevés rendszereket felülvizsgálja és azokat szükség szerint módosítja.  

A számviteli biztosítástechnikai tartalékok bemutatása 

Társaság a Magyar számviteli szabályok szerinti elkészített mérleg- és eredménykimutatásában 
bemutatott számviteli biztosítástechnikai tartalékait a hatályos tartalékképzési rendelettel és 
tartalékképzési szabályzatával összhangban képezte meg, melyben rögzítésre került a meg nem szolgált 
díjak tartaléka, a matematikai tartalék, az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék, függőkár tartalékok 
és a törlési tartalék képzése. Társaság számviteli biztosítástechnikai tartalékot olyan mértékben képzett 
meg, hogy az a viszontbiztosításba nem adott kockázatokból származó kötelezettsége folyamatos és 
tartós teljesítésére előreláthatóan fedezetet nyújtson. 

Meg nem szolgált díjak tartaléka 

A meg nem szolgált díjak tartalékát a tárgyévet és az azt követő évet megillető díjrész aránya határozza 
meg. Társaság a díjelőírás összegét időarányosan megosztotta a tárgyév és az azt követő időszakok 
között figyelembe véve a díjfizetés gyakoriságát. 

Matematikai tartalékok 

A matematikai tartalék képzése az egész állomány minden szerződésére egyedileg, prospektív módszer 
szerint történt. A matematikai tartalék számításához alkalmazott biztosításmatematikai formulák 
figyelembe veszik a szerződés szerinti garantált visszavásárlási értéket, többlethozamokat. 

Eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék 

Az eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék a biztosítási feltételek alapján az életbiztosítás ág 
matematikai tartalékok hozamai alapján meghatározott és az értékelési napig még jóvá nem írt 
többlethozam fedezetére szolgál. 
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Függőkár tartalékok 

Tételes függőkár tartalék 
Társaság a tételes függőkár tartalékot minden bejelentett biztosítási eseményre egyedileg, a biztosítási 
szerződés feltételeiben megfogalmazottak és szakértői vélemények alapján határozta meg. 

Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka 
Társaság Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalék szükségletét lánc-létra módszerrel 
határozta meg. A számítás során a bejelentett káresemények bekövetkezés éve, illetve a bejelentés 
késése alapján készített kifutási háromszöget használta fel, amelyben a háromszög elemeit a kifizetett 
károk tartalékkal nem fedezett összegei és az aktuális tételes függőkár tartalék jelenti. 

Társaság a tartalék értékét a megszolgált díj 6%-ban határozta meg azon termékek esetében, amelyet 
még nem művel három éve és a többi kockázattól elkülönítetten kívánt tartalékot képezni. 

Társaság a kárrendezési költségtartalékot a tárgyévben felmerült kárrendezési költségek és a kárkifizetés 
aránya és a tételes függőkár tartalék szorzataként határozta meg. 

Törlési tartalék 

Társaság a törlési tartalékot a fordulónapi nyitott díjkövetelések és azok esedékességük alapján határozta 
meg. 

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartaléka  

Társaság a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalék összegét a szerződők számára 
kimutatott nettó eszközértéke alapján határozza meg.  Társaság a nettó eszközértéket az értékelési 
napon érvényes piaci záróárfolyamon határozza meg. 

Egyéb biztosítástechnikai tartalékok  

Társaság egyéb biztosítástechnikai tartalékot nem képzett. 

A biztosítástechnikai tartalékok és számviteli biztosítástechnikai tartalékok értékelése 
közötti különbség 

A biztosítástechnikai tartalékok és a számviteli biztosítástechnikai tartalék értékelése közötti különbségek 
az eltérő értékelési modellre, az eltérő diszkontálásra és a kockázati ráhagyásra vezethetőek vissza. 

Eltérő értékelési modell 

Társaság a számviteli biztosítástechnikai tartalékokat prudens módon (szükséges esetben további 
biztonsági tartalékok figyelembevételével), a terméktervekben rögzített formulák és feltételezések 
felhasználásával határozta meg.  
Társaság a biztosítástechnikai tartalékokat aktuális, az egyes feltételezett jövőbeni pénzáramok legjobb 
becslése alapján, homogén kockázati csoportokat képezve határozta meg. 

Eltérő diszkontálás 

Társaság a számviteli biztosítástechnikai tartalékok képzésekor a terméktervekben rögzített diszkont 
faktorok felhasználásával határozta meg a tartalékok értékét, a biztosítástechnikai tartalékok képzésekor 
pedig az aktuális kockázatmentes diszkontok felhasználásával. 

Kockázati ráhagyás 

Társaság a számviteli biztosítástechnikai tartalékok esetében kockázati ráhagyást a vonatkozó szabályok 
miatt nem képzett. 
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Lényeges különbségek az előző beszámolási időszakhoz képest 

Jelentős változás az alkalmazott kalkulációs modellben az előző időszakhoz képest nem történt. 

Társaság biztosítástechnikai tartalékok legjobb becslés során alkalmazott feltevéseit - összhangban a 
belső szabályzataival – a Társaság és a piacon elérhető aktuális információk alapján frissítette.  

D.3 Egyéb kötelezettségek 

Jelen fejezetben a Társaság az Egyéb kötelezettségeit mutatja be, azok értékelési módját SII és a magyar 
számviteli szabályok szerint. 

Az alábbi táblázat – amely a Szolvencia II jelentésben használt mérleg (Economic Balance Sheet - EBS) – 
az Egyéb kötelezettségek állományát mutatja SII és magyar számviteli szabályok szerint. Ez 
tulajdonképpen egy összehasonlítás, jól látható a különbség a két rendszertan között.  

Egyéb kötelezettségek (adatok ezer forintban) 
 Szolvencia 

II. szerinti 
érték 

 Számviteli 
törvény 

szerinti érték 

 
Különbség 

Függő kötelezettségek  0  0  0 

A biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok  0  0  0 

Nyugdíj-szolgáltatási kötelezettségek  0  0  0 

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti követelések  0  0  0 

Halasztott adókötelezettség  42.995  0  42.995 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek  0  0  0 

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek  0  0  0 

Pénzügyi kötelezettségek a hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeken kívül  0  0  0 

Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek  191.867  191.867  0 

Viszontbiztosítási kötelezettségek  20.369  20.369  0 

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)  57.247  713.109  655.862 

Alárendelt kötelezettségek  0  0  0 

Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek  0  0  0 

Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek  0  0  0 

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek  82.117  82.182  65 

Összesen  394.595  1.007.527  612.932 

Függő kötelezettségek 

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki a 35/2015-ös irányelv 11. cikke szerinti függő 
kötelezettséget.  

A biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok  

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki a biztosítástechnikai tartalékokon kívüli 
tartalékokat. 
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Nyugdíj-szolgáltatási kötelezettségek  

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki Nyugdíj-szolgáltatási kötelezettségeket.  

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti követelések  

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki Viszontbiztosítókkal szembeni letéti követeléseket.  

Halasztott adókötelezettség  

SII szerint a halasztott adót az IFRS alapján határozzuk meg. 

Halasztott adó abban az esetben keletkezik, ha egy eszközt magasabb értéken értékelünk, mint az 
adótörvény szerinti mérlegben, illetve ha egy kötelezettséget alacsonyabb értéken értékelünk, mint az 
adótörvény szerinti mérlegben, feltéve, hogy ha csak átmeneti különbségről van szó és a megtérülés 
bizonyítható. 

A halasztott adó tételek értékelése attól függ, hogy az eszköz értéke megtérül-e a használat vagy 
értékesítés során. Gyakorlatban gyakran nehézséget okoz különbséget tenni a kettő között, ezért 
feltételezzük, hogy normál esetben értékesítés során megtérül az eszköz. 

Jelenleg 9%-s adókulccsal számítjuk a halasztott adót, tekintettel a Társaság jelenlegi és várható 
eredményére.  

Adatok ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 

Halasztott adókötelezettség 
 

42.995 
 

0 
 

42.995 

Származtatott pénzügyi kötelezettségek  

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki Származtatott pénzügyi kötelezettségeket.  

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek  

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki Hitelintézetekkel szemben fennálló 
kötelezettségeket. 

Pénzügyi kötelezettségek a hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeken kívül  

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki Pénzügyi kötelezettségeket a hitelintézetekkel 
szemben fennálló kötelezettségeken kívül.  
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Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek 

A Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségeket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének 
megfelelően piaci értéken értékeljük. Tekintettel arra, hogy 12 hónapnál rövidebb követelésekről van szó, 
nem alkalmazunk diszkontálást, ezáltal a SII szerinti érték megegyezik a kötelezettség névértékével. 

A magyar számviteli szabályok szerint a kötelezettség bekerülési értékét mutatjuk ki a mérlegben. 

Nem keletkezett különbség a Szolvencia 2 és a Számviteli törvény szerinti érték között. 

Adatok ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 
Biztosítókkal és biztosításközvetítőkkel szembeni 
kötelezettségek 

 
191.867 

 
191.867 

 
0 

Viszontbiztosítási kötelezettségek 

A Viszontbiztosítási kötelezettségeket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően piaci értéken 
értékeljük. Tekintettel arra, hogy 12 hónapnál rövidebb követelésekről van szó, nem alkalmazunk 
diszkontálást, ezáltal a SII szerinti érték megegyezik a kötelezettség névértékével. 

A magyar számviteli szabályok szerint a kötelezettség bekerülési értékét mutatjuk ki a mérlegben. 

Nem keletkezett különbség a Szolvencia 2 és a Számviteli törvény szerinti érték között. 

Adatok ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 Számviteli 
törvény szerinti 

érték 

 

Különbség 

Viszontbiztosítási kötelezettségek 
 

20.369 
 

20.369 
 

0 

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási) 

A Kötelezettségeket (kereskedési, nem biztosítási) a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően piaci 
értéken értékeljük. Tekintettel arra, hogy 12 hónapnál rövidebb követelésekről van szó, nem alkalmazunk 
diszkontálást, ezáltal a SII szerinti érték megegyezik a kötelezettség névértékének és az arra képzett 
értékvesztés különbségével. 

A magyar számviteli szabályok szerint a kötelezettség bekerülési értékét mutatjuk ki a mérlegben. 

A Társaság tulajdonosai 2016. év végén 650.007 eFt összegű tőkeemelésről döntöttek, aminek pénzügyi 
teljesítése megtörtént 2016-ban, azonban csak 2017.01.09-n jegyezte be a Cégbíróság. A Számviteli 
törvény szerinti saját tőke ezért nem tartalmazza a tőkeemelés összegét. 

A Szolvencia 2 és a Számviteli törvény szerinti érték közötti különbségből 650.007 eFt keletkezett a 
tőkeemelés miatt 2016. év végén, a maradék eltérés az eltérő mérlegstruktúrából adódó átsorolások és az 
eltérő devizaárfolyam használata miatt keletkezett. 

Adatok ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási) 
 

57.247 
 

713.109 
 

655.862 
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Alárendelt kötelezettségek  

Az ERGO Életbiztosító az üzleti évben nem mutatott ki Alárendelt kötelezettségeket.  

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek 

Az Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségeket a 138/2009-es irányelv 75. cikkének megfelelően 
piaci értéken értékeljük. Tekintettel arra, hogy 12 hónapnál rövidebb követelésekről van szó, nem 
alkalmazunk diszkontálást, ezáltal a SII szerinti érték megegyezik a kötelezettség névértékének és az arra 
képzett értékvesztés különbségével. 

Ezen a mérlegsoron kizárólag passzív elhatárolásokat mutatunk ki. 

A magyar számviteli szabályok szerint is hasonlóképpen értékeljük ezen kötelezettségeket. 

A Szolvencia II és a számviteli törvény szerinti értékek közötti különbség kizárólag az eltérő 
devizaárfolyam alkalmazásából adódik. 

Adatok ezer forintban 

 

Szolvencia II. 
szerinti érték 

 
Számviteli 

törvény szerinti 
érték 

 

Különbség 

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek 
 

82.117 
 

82.182 
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D.4 Alternatív értékelési módszerek 

Társaságunk az üzleti év során nem alkalmazott alternatív értékelési módszereket 

D.5 Egyéb információk 

Társaságunk minden lényeges információt bemutatott a „D Szavatolótőke-megfelelési értékelés” 
megfelelő fejezeteiben, az üzleti évben nincsenek további lényeges, bemutatandó adataink. 
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E. Tőkekezelés 

E.1 Szavatoló tőke 

A Társaság aktívan menedzseli a tőkéjét annak érdekében, hogy a jogszabályban és a felügyelet által 
elvárt követelményeknek megfeleljen. A Munich Re Csoport politikájának megfelelően a tőkemegfelelés 
nem haladhatja meg tartósan és jelentősen az elvárt minimális szintet. 

Az éves tervezési tevékenységünk keretében kiemelt figyelmet fordítunk a tőkemenedzsment céljainak 
elérésére. A tervezés során 3 évre előre megbecsüljük a rendelkezésre álló tőkét és a tőkeigényt. A 
becslés során minden jelentős tényezőt figyelembe veszünk, különösen az ágazatonkénti díjnövekedést, 
a befektetések értékének változását és az inflációs várakozásokat. 

A kockázatkezelés keretében az éves ORSA folyamat részeként is rendszeresen felülvizsgáljuk a 
tőkemegfelelést. 

Az alábbi táblázat az Alapvető szavatoló tőke összegét, összetételét és minőségét mutatja be.  

Adatok ezer forintban  Összesen  1. szint 
korlátlan 

 3.szint 

Törzsrészvény tőke  
(saját részvényekkel nem csökkentve) 

 1.450.260  1.450.260  0 

A törzsrészvény tőkéhez kapcsolódó tőketartaléka  1.134.647  1.134.647  0 

Átértékelési tartaléka  -962.958  -962.958  0 

A nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező 
összeg 

 
23.667 

 
0 

 
23.667 

Összesen  1.845.626  1.821.949  23.677 

 

A Társaság nem rendelkezik Kiegészítő szavatoló tőke elemekkel. 

A Társaság szavatolótőke-szükséglete 2016. december 31-n 1.028.032 ezer Ft volt, ami alacsonyabb a 
minimális tőkeszükségletnél (1.145.000 eFt), ezért a tőkemegfelelési mutató számítása során csak az 1. 
szint – korlátlan minőségű tőkeelemeket vettük figyelembe. Az 1. szintű tőkeelemek összege teljes 
egészében rendelkezésre áll a szavatolótőke-szükséglet fedezetére. 

A Társaság szavatolótőke megfelelési mutatója 159,12% volt 2016.12.31-én. amely meghaladja az MNB 
ajánlásában és a Társaság szabályzataiban meghatározott 150%-os minimális értéket. 

A rendelkezésre álló tőke összehasonlítása Szolvencia 2 és a Számviteli törvény szerint: 

Adatok ezer forintban  Összesen  

Számviteli törvény szerinti saját tőke   1.398.546  

SII Eszközök forrásokat meghaladó többlete  1.845.626  

Különbség  447.080  

 

A Társaság tulajdonosai 2016. év végén 650.007 eFt összegű tőkeemelésről döntöttek, aminek pénzügyi 
teljesítése 2016-ban megtörtént, azt 2017.01.09-n jegyezte be a Cégbíróság. A Számviteli törvény szerinti 
saját tőke ezért nem tartalmazza 2016.12.31-én a tőkeemelés összegét. 

A maradék 202.927 eFt-os különbséget a Szolvencia II és a Számviteli törvény értékelési előírásai közötti 
különbség magyarázza, melyet a D1-D3 fejezetekben részletesen bemutattunk. 
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E.2 Szavatolótőke-szükséglet és minimális tőkeszükséglet  

A Társaság a szavatolótőke-szükségletét a standard formulával határozta meg. A számítás során 
figyelembe vette az összes releváns kockázatot, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz. 

Bruttó szavatolótőke-szükséglet 
standard modell szerint ezer forintban 

 2016.12.31 

Piaci kockázat  444.894 

Partner nemteljesítési kockázat  81.347 

Életbiztosítási kockázat  640.272 

Egészségbiztosítási kockázat  20.278 

Működési kockázat  123.982 

Diverzifikáció  -284.960 

Szavatolótőke-szükséglet (SCR) összesen  1.025.813 

Piaci kockázat aránya  33,94% 

Partner nemteljesítési kockázat aránya  6,20% 

Életbiztosítási kockázat aránya  48,85% 

Egészségbiztosítási kockázat aránya  1,55% 

Működési kockázat aránya  9,46% 

Minimális szavatolótőke szükséglet  1.145.000 

A Bit. 102.§ (2) bekezdésében euróban előírt minimális szavatolótőke szükséglet a Bit. 5. § (1)-(2) 
bekezdése alapján ezen euróban megadott összegeknek 2015. első tíz hónapjára vonatkozó, a belföldi 
hivatalos napi árfolyamok átlagának alkalmazásával a következő milliós forintértékre felkerekített, 2016. 
alkalmazási időszakra vonatkozó összege. A számítás során alkalmazott devizaárfolyam a napi 
árfolyamok átlaga a 2015.01.05 - 2015.10.31-ig terjedő időszakra 309,240478469 Ft/EUR. 

A szavatolótőke-szükséglet magyarázata 

A Társaság számított szavatolótőke-szükséglete a minimálisan elvárt szavatolótőke alatt van. 

A Társaság szavatolótőke igényét tekintve a legjelentősebb kockázatok a piaci kockázati modulban és az 
életbiztosítási kockázati modulban vannak. 

A piaci kockázati modulban a kamatláb-, részvénypiac-, kamatrés-, piaci koncentrációs-, ingatlanpiaci-, 
részvénypiaci- és devizaárfolyam - kockázati részmodulokra kalkuláltunk szavatolótőke szükségletet. A 
piaci kockázatok több mint 87%-át a devizaárfolyam illetve a részvénypiaci-kockázatok jelentik. A 
devizaárfolyam-kockázat a Társaság szerződésállományából várható jövőbeli várható jövedelmezőség 
csökkenés, a forint árfolyamának egyes devizaárfolyamokhoz képest történő jelentős, 25%-os mértékű 
növekedését követően. 

A részvénypiaci-kockázat a Társaság szerződésállományából várható jövőbeli várható 
jövedelmezőségének csökkenés, mely a részvényárfolyamok nem várt, 48%-os mértékű zuhanásának 
megfelelő sokk hatása. 

Az életbiztosítási kockázati modulban halandósági-, hosszú élet-, rokkantság-betegségi-, életbiztosítási 
költség-, felülvizsgálati-, törlési kockázati részmodulokra kalkuláltunk szavatolótőke szükségletet. Az 
életbiztosítási kockázat több, mint 59%-a életbiztosítási költség-kockázat. Életbiztosítási költség-kockázat 
a Társaság szerződésállományából az adminisztrációs kötelezettségek teljesítése során felmerülő 
költségek jelentős növekedését követő jövőbeli várható jövedelmezőség csökkenés.  

A Társaság a standard formulában alkalmazott paraméterektől eltérő biztosító specifikus paramétereket 
nem alkalmaz. 
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E.3. Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodul alkalmazása a 
szavatolótőke szükséglet számítása során 

A Társaság az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodult nem alkalmazza. 

E.4. A standard formula és az alkalmazott belső modellek közötti eltérések 

A Társaság a szavatolótőke-szükségletét standard formulával határozta meg, belső modellt nem 
alkalmazott.  

E.5. A minimális szavatolótőke-szükséglet és a szavatolótőke-szükséglet 
nem teljesülése 

A Társaság a tárgyévben megfelelt a szavatolótőke-szükségletnek és minimális tőkeszükségletnek. 

E.6. Egyéb információk  

A Társaság az E fejezet korábbi pontjaiban minden lényeges információt bemutatott a szavatolótőke 
kezelésével összefüggésben. A jelentés időszakára vonatkozóan a Társaságnak további lényeges 
közlendője nincs. 


