
Budapest, 2010. december 2. 

 

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részesedés vásárlásáról 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; 

cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) ezúton értesíti tisztelt 

részvényeseit és a tőkepiac szereplőit, hogy 2010. december 1-én 60 százalékos 

tulajdoni hányadot megtestesítő, összesen 300 ezer forint névértékű üzletrészre 

vonatkozó átruházási szerződést kötött a Pannónia PI-ETA Kft.-vel. A 2008 áprilisában 

alapított PI-ETA tevékenysége a CIG Pannónia Életbiztosító kegyeleti célú 

biztosításához, az Alkony nevet viselő termékhez kötődött – a tranzakciót követően a 

cég profilja változatlanul a temetkezési szolgáltatókkal való kapcsolattartás, valamint az 

Alkony ügyfélállomány kezelése köré szerveződik. 

A CIG Pannónia Életbiztosító az évi 35-40 milliárd forintos hazai temetkezési piacon továbbra is 

kiemelkedő üzleti lehetőségeket lát, Alkony nevet viselő termékének értékesítését szakosodott 

hálózatok látják el. A megállapodást követően a PI-ETA a temetkezési szolgáltatókkal tart kapcsolatot, 

továbbá ellátja az Alkony ügyfélállomány kezelését. Tevékenysége garanciát jelent a szerződésben 

meghatározott temetési szolgáltatás maradéktalan teljesítésére, valamint a cég minőségbiztosítási 

rendszerének függvényében, a temetkezési vállalkozó partnercégek kiválasztásában. A PI-ETA a CIG 

Pannónia Életbiztosító által értékesített Alkony szerződések kedvezményezettje, illetve az 

életbiztosításhoz kapcsolódó kegyeleti szerződések partnere. A Pannónia PI-ETA ügyvezetői teendőit 

2010. december 1-jétől Földes Tamás, hálózatirányítási szaktanácsadó látja el. 

Míg Európa számos országában évtizedek óta közkedvelt és népszerű terméknek számítanak a 

temetkezési biztosítási konstrukciók, addig a hazai piacra bő egy évtizede került bevezetésre ez a 

megoldás. A kegyeleti biztosítás tekintetében Hollandiában közel egy évszázad alatt 75 százalékosra 

duzzadt penetráció kiemelkedőnek számít az európai kontinensen, a spanyolországi adat a maga 60 

százalékos értékével a második helyet foglalja el a rangsorban. A Magyarországon készült 

piackutatások eredményei alapján elmondható, hogy a hazai lakosság körében az egyik legnépszerűbb 

megtakarítási célt a saját, illetve a családtagok temetkezéséről való gondoskodás képezi. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a megtakarításaikat az emberek jellemzően otthon, vagy 

bankbetétben tartják. 

A CIG Pannónia Életbiztosító Alkony nevet viselő terméke a kegyeleti célú megtakarítást támogatja. 

Az Alkony főként abban különbözik a hazai biztosítási piacon fellelhető termékektől, hogy a biztosítási 

összeg célzottan a szerződéskötéskor definiált temetkezési szolgáltatás finanszírozására kerül 

felhasználásra. 

Ily módon a fenti megtakarítási forma végrendeletnek is tekinthető abban az értelemben, hogy a 

biztosított személy akarata teljesül a saját maga számára meghatározott végtisztességet illetően. 

 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 


