
 

 

 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A CIG Pannónia Életbiztosító fennakadásmentesen átállt az otthoni munkavégzésre, 

ehhez minden rendszerünk adott. „Normál” üzletmenet folyik cégünknél, elértük a 

járvány előtti üzemi sebességünket (kötvényesítés, kárrendezés, 

ügyfélrendelkezések végrehajtása). Az Ön szerződése biztonságban van, 

kiszolgálásunk változatlan. 

 

A koronavírus miatt kialakult gazdasági helyzet ill. a tőkepiacok hirtelen lejtmenetei 

miatt alapkezelőnkhöz fordultunk (MKB-Pannónia Alapkezelő), friss elemzésükből 

idézünk: „A jelenleg tapasztalt negatív piaci reakciók erőteljesen túlzottak. 

Amennyiben hosszútávú befektetőként szemléljük a piacokat, aktuális árszintek 

mellett a befektetések visszaváltását, ezáltal a veszteségek realizálását semmiképp 

nem tartjuk jó döntésnek jelen piaci környezetben. A historikus tapasztalatok alapján 

egy hirtelen piaci negatív korrekció után középtávon bekövetkező visszarendeződés, 

árfolyamemelkedés kiegyensúlyozza a befektetési teljesítményt; a befektetések 

tartása esetén a negatív árfolyamkorrekció és a visszaemelkedés együttes hatása 

érvényesül az árfolyamokban. 

A már bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések olyan erőteljes támogatást 

jelentenek a tőkepiacokon, melyre még a 2008-as válság idején sem volt példa. Ezen 

felül várhatók még további, a gazdaság újraindulását ösztönző intézkedéscsomagok 

az egyes kormányok részéről világszerte.”  

 

A jelenlegi helyzet ugyanakkor lehetőséget is teremt szabad eszközökkel rendelkező 

ügyfeleink számára. Aki most fektet eszközalapokba, komoly nyereséget realizálhat 

akár már középtávon is. A korábbi időszakhoz képest alacsonyabb árfolyamokon 

vásárolhat, ami a teljes befektetési portfóliót tekintve közép- és hosszútávon 

nagyobb megtérülést eredményezhet. 

 

A COVID19 járvány okozta megrázkódtatások ellenére kérjük ne felejtse el, hogy 

hosszú távú és alapvető igényeinek védelme, nyugdíjas évei biztonsága, családja 

megóvása, szeretteinek támogatása érdekében indította el életbiztosítását 

(életbiztosításait). Ha a járvány következtében átmeneti fizetési nehézségei 

adódnak, próbáljuk meg azt közösen menedzselni. Szerződési feltételeink 

rugalmasok, 90 nap áll rendelkezésére, hogy díjelmaradásait – akár több részletben 

- pótolja. Közös célunk, hogy ez az előre nem látott krízis ne okozzon Önnek a teljes 

életére kiható kedvezőtlen változásokat. 

 

Javasoljuk tehát, hogy lehetőség szerint ne reagáljon esetlegesen elhamarkodott 

döntésekkel. Ha biztosításával vagy a jelenlegi helyzettel kapcsolatban kérdései 

merülnek fel, haladéktalanul keresse meg biztosításközvetítőjét vagy 

ügyfélszolgálatunkat (Életbiztosító telefonszám: + 36 1 5 100 200, email: 

ugyfelszolgalat@cig.eu). 

 

Üdvözlettel, 

CIG Pannónia Életbiztosító 
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