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Bemutatkozás

 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport

 Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves 
biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

 Több mint 20 Mrd Ft kezelt biztosítási díj állomány cégcsoport szinten

 Cégcsoport szinten kezelt szerződések száma meghaladja az 70.000 db-ot

 2.2 Mrd Ft-ot meghaladó jutalékbevétel a biztosítási üzletágban 2015-ben

 Referensek létszáma: 30 fő

 Tanácsadók létszáma: több mint 250 fő országszerte 



Cégcsoport biztosításközvetítői ágának 
felépítése

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 
nagyvállalati ügyfelek számára kínál 

biztosítási megoldásokat a 
folyamatosan változó piaci 

környezetben felmerülő igényekre.

Palladium Consulting Kft. a KKV szektor 
specialistája, évről évre több ezer 

vállalkozásnak segít abban, hogy elavult 
biztosítási termékeit kedvezőbb díjú, 

modern szolgáltatástartalmú 
szerződésekre váltsa.

Az AGENTA-Consulting Kft. A 
lakossági ügyfelek számára kínál 

partnerbiztosítóin keresztül 
személyre szabott, ügyfél központú, 
teljes körű biztosítási megoldásokat.



Hitvallásunk

Cégcsoportunk ötvözve a többes ügynök és az alkusz forma nyújtotta 
szinergia lehetőségeit exkluzív biztosításközvetítőként teljes körű 
professzionális szolgáltatást nyújt az ügyfelei részére.

Folyamatos kapcsolattartást és segítségnyújtást kínálunk a kárrendezési 
és adminisztrációs folyamatokban a biztosítók dedikált kapcsolattartóin 
keresztül ügyfeleink maximális elégedettsége érdekében.

A tavalyi évben megkezdett fejlesztéseket 2016-ban is folytatva 
magyar tulajdonú cégcsoportként válunk piacvezetővé.



Szerződött partnereink

Az általunk értékesített 22 biztosító termékpalettájának köszönhetően 
személyre szabott megoldásokat kínálunk a lakossági és a nagyvállalati 
szektorban egyaránt.



Cégcsoportunk Önkormányzati referenciái



Cégcsoportunk fontosabb referenciái



Cégcsoportunk fontosabb referenciái



Hatékonyabb közös beszerzés - 300 milliót 
spórolt az MNV Zrt. a biztosításokon 

Csoportos közbeszerzési eljárás keretében bonyolította a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a hozzá tartozó Volán
társaságok 2014. évi biztosítási szolgáltatások beszerzését. Márton Péter vezérigazgató a lépéssel kapcsolatban
kiemelte: az új intézkedés mintegy 300 millió forint megtakarítást jelent az államnak.

Átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és költséghatékonyabb megoldást jelentett az MNV Zrt. új eljárása az eddigi 24 külön
folyamathoz képest. A Volánbusz Zrt. által koordinált beszerzés a táraságok működéséhez nélkülözhetetlen Kötelező
Gépjármű-felelősség Biztosítás (KGFB), Casco, valamint vagyon-, felelősség- és utasbiztosítás területét ölelte fel.

Korábbi években a Volán társaságoknál a biztosítások területén mintegy 40 alkuszi szerződés alapján számos cég
tevékenykedett, ami a mostaninál drágább működést eredményezett. A 2014. évi több százmillió forintos
megtakarítás már most igazolta a széttagolt rendszer összefogását.

A döntésben kiemelt szempont volt a szolgáltatási színvonal megtartása mellett a költségek csökkentése is. A
kiválasztott alkusz a speciális tevékenységi körre és a szolgáltatási területek jelentős kockázataira vonatkozóan
hatékony koncepciót dolgozott ki.
Az MNV Zrt. új eljárásának eredményeképpen a Volán társaságok 2014-es évi közös biztosítási beszerzése – az
általánosan 15%-kal emelkedő KGFB piaci árak mellett is – mintegy 300 millió forint megtakarítást eredményezett.
Mindemellett nemcsak csoportszinten, hanem az egyes Volán társaságok esetében is kedvezőbbek lettek a biztosítási
feltételek, mint korábban voltak.
Csökkenő közbeszerzési költségek, kedvezőbb feltételek a Volán társaságoknak: összességében kevesebbe kerül a
közlekedési cégek biztosítása az államnak – hangsúlyozta az intézkedés lényegét Márton Péter vezérigazgató.

Forrás: http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/hireink/sajtoszoba/20140113.html

http://www.mnvzrt.hu/print/http:/www.mnvzrt.hu/felso_menu/hireink/sajtoszoba/20140113.html


„Egynek minden nehéz;

soknak semmi sem

lehetetlen.”

/Gróf Széchenyi István/



Előnyök

 Erőforrások hatékony tervezhetősége a váratlan helyzetekből eredő 
kockázat minimalizálása.

 Személyre szabott vagyon- és felelősségbiztosítás koncepciók kialakítása.

 A biztosítások megkötésével járó adminisztrációs feladatok teljes körű 
intézése.

 Szakértői támogatás biztosítása országszerte.



Miért független biztosításközvetítőn 
keresztül?

Költség, idő és rugalmasság szempontjából hatékonyabb 
egy szakértői csapattal való együttműködés mintha 

egy vállalat maga építi ki a saját rendszerét.



Alkuszi feladatok

 Biztosítók pályáztatása az egyedi igények alapján személyre 
szabottan.

 Meglévő biztosítási állomány karbantartása, védelme.

 Közreműködés kárügyek lezárásában, ügyfél panaszok kezelése         
az alkusz saját kárrendezőjével.



Szolgáltatásaink

 Vagyonbiztosítások

 Felelősségbiztosítások

 Flotta KGFB

 Flotta CASCO

 Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítások



Vagyon- és felelősségbiztosítások

A korszerű vagyon- és felelősségbiztosítási termékek a 
hagyományos fedezetek mellett egyedi igényeknek megfelelően 
akár különleges záradékokkal kerülnek kialakításra.

Teljes körű vagyonbiztosítás

 tűz- és elemi kár biztosításra

 üvegtörés biztosításra

 betöréses lopás és rablás biztosításra

 üzemszünet esetén



Vagyon- és felelősségbiztosítások

Felelősségbiztosítások

 Tevékenységi (Általános) felelősségbiztosítás

 munkáltatói felelősségbiztosítás

 szolgáltatói felelősségbiztosítás

 vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

 stb.



KGFB és CASCO biztosítások

A teljes gépjárműflotta biztosítása

 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

 CASCO biztosítás

- a vállalatok igényeire szabott önrésszel

Kár esetén egyszerűsített kárrendezés



Folyamatunk a beérkező igények kezelésére

Igény 
beérkezése a 

központi email 
címre

Igény kezelése 
dedikált kolléga 

az Alkusz részéről

Egyeztetés a 
Biztosítóval

Alkusz 
visszajelezés a 

vállalatnak



Összegzés

 A Vállalatok igényeire szabott biztosítási termékek.

 Egyszerű folyamatok amelyeknek teljes körű kezelését az 
Alkusz végzi.

 A független biztosításközvetítő minden termék esetén a
biztosítókat pályáztatva alakítja ki a vállalat számára a
legoptimálisabb megoldást.


