K&H életbiztosítás tervező – forrásaink és számításaink

I. kvíz melletti statisztikai adatok:
 Magyarországon a fiatalkorúak lélekszáma 1,8 millió fő volt 2020-ban.
https://www.ksh.hu/interaktiv_korfa
 A magyar fiatalok átlagosan 27 éves korukban hagyják el a családi fészket.
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Age_of_young_people_leaving_their_parental_household&oldid=494351#Geographi
cal_differences
 Átlagosan egy kétgyerekes magyar családban 1 gyerekre 80 000 fortintot költünk havi szinten.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc033a.html
megjegyzés:
Mivel konkrét statisztikai adatot nem találtunk arra, hogy mennyit költünk havonta gyermekeinkre, ezért a KSH
“Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint a gyermekes, a gyermek nélküli és
az egyszemélyes háztartásokban” felméréséből indultunk ki. A 2019-es adatokat vettük a kettő felnőtt kettő
gyermekes
háztartásoknál,
viszont
kivettük
az
alábbi
tételeket:
szeszes
italok/dohányáru,
lakberendezés/háztartásvitel, hírközlés. Ezekkel ellentétben a többi tételt közvetlen és közvetve hozzátudtuk
kapcsolni a gyerekeinkre fordított kiadásokhoz.
 A születéskor várható átlagos élettartam Magyarországon férfiak esetében 73, nők esetében 79 év.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd008.html


2019 végén a háztartások jelzáloghitel állománya (lakás és egyéb) 4 626 milliárd forint volt, ami hitelenként
átlagosan 5,2 millió forintot jelent.
https://www.mnb.hu/letoltes/0708-monstatpubl-huxls.xls
https://www.mnb.hu/letoltes/a-haztartasi-szektor-reszere-nyujtott-hitelallomany-osszetetele.xls
 Egy 5 éves tartamú 3 millió forintos piaci jelzáloghitel átlagos havi törlesztőrészlete 55 000 forint.
https://www.kh.hu/hitel-kalkulator/-/eletcel/lakasvasarlas?_loanportlet_WAR_loanportlet_firstQuestionYes=true
K&H lakáshitellel számolva, kerekítve 54 039 Ft-ról 55 000 Ft-ra.
 A 4 626 milliárd forint jelzáloghitelből 2 775 milliárd forint (60%) 5 éven túli lejáratú.
https://www.mnb.hu/letoltes/0708-monstatpubl-huxls.xls
https://www.mnb.hu/letoltes/a-haztartasi-szektor-reszere-nyujtott-hitelallomany-osszetetele.xls
 2019-ben naponta átlagosan 73 000 ember volt táppénzen Magyarországon, átlagosan 21,5 napig.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fsp003.html

II. jó, ha tudod oldal statisztikai adatok:
 mire költünk havonta?
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc033a.html
 életbiztosítások Magyarországon
- az dolgozó korúak meghatározásához a KSH korfát vettük segítségül, ami alapján a 18-65 évesek száma 2019ben 6 336 333 fő volt, ezt kerekítettük 6,3 millió főre
-a mabisz 2020-as évkönyvéből indultunk ki a többi anyaghoz
https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2018/09/mabisz-e%CC%81vko%CC%88nyv-2020-v2j2-HU.pdf
- ezek alapján az összes életbiztosítás szerződések száma 2 173 352, amit 2,2 millió főre kerekítettünk
- a kockázati életbiztosítási szerződések száma 472 781, amit 0,5 millióra kerekítettünk
https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2018/09/mabisz-%C3%A9vk%C3%B6nyv-2019-v10-2-HU.pdf
 gyakori halálokok
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html
 közúti balesetek, halálálos balesetek, munkahelyi balesetek
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_feb002.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ods002.html

III. példák


nincs gyerek a háztartásban, van hitel

A 600 000 Ft bevételt úgy kalkuláltuk, hogy az apa 350 000 Ft-os, míg az anya 250 000 Ft-os jövdelemmel
rendelkezik.
A
nettó
átlagkereset
amit
alapul
vettünk:
262 700
Ft
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2009.html). A példában szereplő család bevétele a nettó
átlagkereset duplájának az 1,1-szerese (kerekítve), így a 65 évnél fiatalabb gyermek nélküli háztartások kiadását
is
felszoroztuk
1,1-gyel,
így
lett
az
alapkiadás
300 000
Ft
kerekítve.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc033b.html?down=1063
Egyéb kiadásra (alapkiadáson és megtakarításon felüli kiadások, pl. luxus) 171 000 Ft-ot feltételeztünk.
A 98 000 Ft-os hitelt 10 000 000 Ft-os kölcsönösszeggel és 10 év futamidőre számoltuk a K&H online lakáshitel
kalkulátorral.
A 4. évtől az alapkiadást a felére, 150 000 Ft-ra csökkentettük.
A kifizetett biztosítási összeg, a biztosítási díj és a biztosítási díjszolgáltatások nem függnek a kockázatfelmérő
kvíz eredményétől, ezek általunk kalkulált, a nagyobb átlagon alapuló összegek, amelyek nem minősülnek
hivatalos biztosítási díjkalkulációnak, célja pusztán a tájékoztatás.



van gyerek a háztartásban és van hitel

A 600 000 Ft bevételt úgy kalkuláltuk, hogy az apa 350 000 Ft-os, míg az anya 250 000 Ft-os jövedelemmel
rendelkezik.
A
nettó
átlagkereset
amit
alapul
vettünk:
262 700
Ft
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2009.html). A példában szereplő család bevétele a nettó
átlagkereset duplájának az 1,1-szerese (kerekítve), így a 65 évnél fiatalabb, kétgyermekes háztartások kiadását
is
felszoroztuk
1,1-gyel,
így
lett
az
alapkiadás
412 000
Ft
kerekítve.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc033a.html?down=1119
Egyéb kiadásra (alapkiadáson és megtakarításon felüli kiadások, pl. luxus) 59 000 Ft-ot feltételeztünk.
A 98 000 Ft-os hitelt 10 000 000 Ft-os kölcsönösszeggel és 10 év futamidőre számoltuk a K&H online lakáshitel
kalkulátorral.
A 4. évtől az alapkiadást 309 000 Ft-ra csökkentettük. A halálozás miatt különböző költségek merülhetnek fel (pl.
temetés), emellett a család próbálja fenntartani a megszokott életszínvonalat.
A kifizetett biztosítási összeg, a biztosítási díj és a biztosítási díjszolgáltatások nem függnek a kockázatfelmérő
kvíz eredményétől, ezek általunk kalkulált, a nagyobb átlagon alapuló összegek, amelyek nem minősülnek
hivatalos biztosítási díjkalkulációnak, célja pusztán a tájékoztatás.


van gyerek a háztartásban, nincs hitel

A 600 000 Ft bevételt úgy kalkuláltuk, hogy az apa 350 000 Ft-os, míg az anya 250 000 Ft-os jövedelemmel
rendelkezik.
A
nettó
átlagkereset
amit
alapul
vettünk:
262 700
Ft
(https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2009.html). A példában szereplő család bevétele a nettó
átlagkereset duplájának az 1,1-szerese (kerekítve), így a 65 évnél fiatalabb, kétgyermekes háztartások kiadását
is
felszoroztuk
1,1-gyel,
így
lett
az
alapkiadás
412 000
Ft
kerekítve.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc033a.html?down=1119
Egyéb kiadásra (alapkiadáson és megtakarításon felüli kiadások, pl. luxus) 157 000 Ft-ot feltételeztünk.
A 98 000 Ft-os hitelt 10 000 000 Ft-os kölcsönösszeggel és 10 év futamidőre számoltuk a K&H online lakáshitel
kalkulátorral.
A 4. évtől az alapkiadást 309 000 Ft-ra csökkentettük. A halálozás miatt különböző költségek merülhetnek fel (pl.
temetés), emellett a család próbálja fenntartani a megszokott életszínvonalat.
A kifizetett biztosítási összeg, a biztosítási díj és a biztosítási díjszolgáltatások nem függnek a kockázatfelmérő
kvíz eredményétől, ezek általunk kalkulált, a nagyobb átlagon alapuló összegek, amelyek nem minősülnek
hivatalos biztosítási díjkalkulációnak, célja pusztán a tájékoztatás.


maradandó egészségkárosodás

A maradandó egészségkárosodásos példánkhoz 250 000 Ft-os bevétel mellé 150 000 Ft-os kiadást társítottunk.
A nettó átlagkereset 262 700 Ft, az egy személyes háztartások kiadása pedig 157 500 Ft átlagosan – ezek
alapján arányosítottunk.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker2009.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zhc033b.html?down=1119
Rokkantsági ellátásnak 150 000 Ft-ot feltételeztünk.
https://www.kormanyhivatal.hu/download/b/7a/05000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20rehabilit%C3%A
1ci%C3%B3s%20%C3%A9s%20rokkants%C3%A1gi%20ell%C3%A1t%C3%A1sok%20%C3%B6sszeg%C3%
A9r%C5%91l-2019.pdf

A kifizetett biztosítási összeg, a biztosítási díj és a biztosítási díjszolgáltatások nem függnek a kockázatfelmérő
kvíz eredményétől, ezek általunk kalkulált, a nagyobb átlagon alapuló összegek, amelyek nem minősülnek
hivatalos biztosítási díjkalkulációnak, célja pusztán a tájékoztatás.


táppénz kalkulátor

A munkavállaló részére a táppénz a betegszabadság lejártát követően, a 16. naptól indul.
A táppénz napi összege nem halathatja meg a minimálbér kétszeresének a harmincadrészét.
(https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9geset%C3%A9n/t%C3%A1pp%C3%A9nz,-betegszabads%C3%A1g.html)
A 2021-es minimálbér 167 400 Ft (https://nav.gov.hu/nav/ado/jarulek/Megemelt_minimalber_e20210212.html).
A táppénz átlagosan a nettó fizetés 60%-a, de a fentiek alapjánmú maximum bruttó 11 160 forint 1 napra. Adózás
után (15%-os személyi jövedelemadó), azaz nettóban a táppénz naptári napi maximuma 9 486 Ft.
A biztosítás a táppénzben töltött napokra térít, azaz a betegszabadság lejártát követő első naptól, maximum 100
napig.
A kalkulátorunkban 1 hónapban 21 munkapot vettünk alapul. A beírt napok száma mindig hétfőtől kezdődik. A
kieső összeget az 1 napi bér és a térített táppénz különbsége határozza meg. A táppénz hétvégén is jár, így a
biztosítási fedezet ezeken a napokon is térít.
A biztosítási fedezet a példánk 1 napra 3 000 Ft.
A kifizetett biztosítási összeg, a biztosítási díj és a biztosítási díjszolgáltatások nem függnek a kockázatfelmérő
kvíz eredményétől, ezek általunk kalkulált, a nagyobb átlagon alapuló összegek, amelyek nem minősülnek
hivatalos biztosítási díjkalkulációnak, célja pusztán a tájékoztatás.



kockázatértékelés működése

A kockázatfelmárő kvízünk nem minősül hivatalos kockázatfelmérésnek, célja pusztán a figyelemfelkeltése, és
a potenciális kockázati tényezők bemutatása. Az egyes válaszok különböző kockázati értékeket jelentenek,
melyek a kvíz kitöltése végén összeadódnak, és az értékek alapján a kitöltőket az alábbi kockázati besorolások
közé soroljuk meghatározott értékek alapján: elhanyagolható kockázat, alacsony kockázat, közepes kockázat,
magas kockázat.

