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Bevezetés

Örömmel tölt el bennünket az a lehetőség, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. kiemelt 
partnereként bemutathatjuk társaságunkat, a Reticulum Insurance Kft-t azzal a céllal, hogy 
 elnyerjük az Önök (a továbbiakban: Társaság) bizalmát és – a Hungarikum Biztosítási Alkusz 
Kft. közreműködőjeként – elláthassuk a Társaság teljes körű biztosításközvetítői feladatait, mely 
kiterjed a biztosítási kockázatok elemzésére is. 

A Reticulum Insurance Kft-t biztosítási alkuszcégként 2000-ben, több évtizedes  biztosítás-
szakmai gyakorlattal és felsővezetői tapasztalatokkal rendelkező magánszemélyek alapították. 
A társaság 100%-ban magyar tulajdonban van, ügyvezető igazgatója dr. Semjén Gábor.

Vállalatunk nem értékesítés orientált, nem foglalkoztat biztosítási üzletkötőket, nem tart fenn 
üzletkötői hálózatot. Tevékenységünket a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. megbízása  alapján 
látjuk el, amely alapvetően a szakmai tanácsadói munkára, az ezzel kapcsolatosan létrejött 
 biztosítási szerződések folyamatos gondozására, valamint ügyfeleink kárügyekben való érdek-
képviseletére fókuszál.

Fő szakterületünk gazdálkodó szervezetek, vállalatcsoportok (ideértve az állami vagy önkor-
mányzati tulajdonúakat is) biztosítási rendszereinek egységes szakmai elvek alapján történő 
kidolgozása, létrehozása, a tulajdonosi kockázatokat is lefedni képes biztosítási megoldások 
 (csoportszintű beszerzések) alkalmazása, beleértve az egyedi speciális megoldások  kidolgozását 
és működtetését. Kiemelt célunk az átláthatóság, prudencia követelményének való mindenkori 
megfelelés.

Ügyfeleink és Vállalatunk együttes érdeke, hogy a biztosítási szerződések ár-érték aránya az 
Ügyfél szempontjából optimális legyen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azonos szolgáltatási 
és szakmai tartalom mellett, kedvezőbb díjú biztosítási szerződés nem szerezhető be a piacon, 
miközben a hozzáadott érték minél magasabb szintet ér el.

Társaságunk abban érdekelt, hogy a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. megbízása alapján 
 gondozott biztosítási szerződések piaci versenyképessége minél hosszabb ideig fennmaradjon, 
ügyfeleink maximális elégedettsége mellett.
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3. MUNKATÁRSAINK

Alapítóink azt a célt tűzték ki, hogy független biztosítási szakértőként mindenkor pontos, meg-
bízható, gyors és diszkrét kiszolgálásban részesítsék mind magán, mind vállalati ügyfeleinket.

Ennek szellemében társaságunk 2020 októberében teljes állományátruházással csat-
lakozott a nagyvállalati biztosítási igények hazai szakértőjeként ismert  Hungarikum 
 Biztosítási Alkusz Kft.-hez. A stratégiai partnerség keretében tovább erősítjük a 
 Hungarikum Alkusz nagyvállalati ügyfélkiszolgálás területén szerzett több mint 17 éves 
szakmai tapasztalatát.

dr. Semjén Gábor
ügyvezető igazgató

Mobil: +36 70 333 0820
dr.semjen.gabor@

hungarikumalkusz.hu

Fajta-Fischer Erzsébet
állománykezelő és kárrendező

fi scher.erzsebet@
hungarikumalkusz.hu

Pusztai Gábor
szakmai igazgató

Mobil: +36 30 200 6956
pusztai.gabor@

hungarikumalkusz.hu

Nyuliné Kardos Tünde
irodavezető

Mobil: +36 20 807 2734

Réthy Katalin
szenior bróker

Mobil: +36 30 460 3188
rethy.katalin@

hungarikumalkusz.hu

Hatala Krisztina
asszisztens

Mobil: +36 30 906 2445

Munkatársaink
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Köszöntő

4. HUNGARIKUM ALKUSZ CÉGCSOPORT BEMUTATÁSA

„A magyar pénzügyi piac jelentős válto-
zásokon ment át az elmúlt 20 évben. A 
 biztosítási és banki területeken hozott 
 szabályozói változások hatására nagy-
mértékben átértékelődött a pénzügyi 
 termékek szerepe, és a hozzájuk kapcso-
lódó értékesítési technológiák. A lakosság 
és a vállalatok számára is egyre nagyobb 
 értéket képviselnek a személyre szabott 
biztosítási megoldások, a pénzügyi termé-
kek átláthatósága, összehasonlíthatósága 
és az online megoldások alkalmazása. 

Az értékesítés fókuszú megközelítés helyett 
a hangsúlyt sokkal inkább a minőségi ügy-
félkiszolgálásra kell helyezni. Azt kell tudni 

megmutatni az egyének, családok és a vállalatok részére egyaránt, hogy a biztosí-
tási termékek hogyan tudnak gondoskodni róluk, miként tudják megkönnyíteni az 
életüket, és nem utolsósorban hogyan tudják biztosítási kiadásaikat optimalizál-
ni. Ezért a Hungarikum Alkusz Cégcsoport szakmai közössége folyamatosan azon 
dolgozik, hogy a biztosítási piacon újszerű, innovatív szolgáltatásokat nyújtson 
ügyfeleinek, hisz a fejlődés nem állhat meg egy olyan szektorban, ami az emberek 
és a vállalatok biztosítási és pénzügyi védelmét hivatott kiszolgálni.”

Keszthelyi Erik alapító, társtulajdonos
Hungarikum Alkusz Cégcsoport
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Hungarikum Alkusz Cégcsoport bemutatása

HUNGARIKUM 
ALKUSZ
CÉGCSOPORT

tagvállalat év tapasztalat
a biztosítási piacon

tanácsadó országszerte ügyfél nettó éves árbevétel 
2020-ban

11 17+ 600+ 250 000+ 9 mrd

A Hungarikum Alkusz Cégcsoport mára 11 tagvállalatán keresztül a hazai biztosításközvetítői 
piac legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoportja, 9 milliárd forint éves nettó  árbevételt 
meghaladva, több mint 200 alkalmazottal, a hagyományos alkuszi és  bankbiztosítási csatorná-
kon keresztül további közel 3.000 tanácsadóval rendelkezik, és a biztosítási piac  mintegy 10 
százalékát birtokolja, évente mintegy 100 milliárd forint biztosítási díjat közvetítve a biztosítók 
irányába tagvállalatain keresztül.
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Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bemutatása

A cégcsoport nemcsak Magyarországon, de a nemzetközi biztosításközvetítői piacon is egyedül-
állónak számít, ugyanis 7 biztosításközvetítő cégén keresztül nyújtott biztosítási portfóliójával 
egyaránt lefedi a teljes lakossági, kkv-, nagyvállalati, bankbiztosítási, építőipari és fuvarozói 
 piacot, értékesítési csatornáin keresztül bármely ügyfélszegmens megtalálja a speciális bizto-
sítási igényéhez társított szakmai stábot. Mindemellett a cégcsoport informatikai, kárrendező 
céggel, biztosítási kiadványokért felelős kiadóval és saját alapítvánnyal is rendelkezik, amely 
HUNAlapítvány a Jövőért” néven nyújt segítséget az egészségügy, a családtámogatás, az oktatás, 
a kultúra, valamint a sport területén hátrányos helyzetű, súlyosan beteg gyermekek számára.

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. az állami- és versenyszférában egyedi igényeket kielégítő 
nagyvállalati biztosítási megoldások szakértője, az alkuszpiac legnagyobb magyar magántulaj-
donban lévő, piacvezető vállalata. Nettó árbevétele 2020-ban több mint 6,4 milliárd forint volt. 
A Társaság több mint 2.000 nagyvállalat és vállalatcsoport biztosítási portfólióját kezeli, TOP100 
ügyfele pedig több mint 500.000 munkavállalóval rendelkezik. A cégcsoportban rejlő erő és 
a biztosítótársaságokkal kialakított szoros kapcsolatrendszer révén a Hungarikum Alkusz mél-
tó versenytársa a nemzetközi biztosításközvetítő cégeknek. Vállalati struktúrája lehetővé teszi, 
hogy innovatív megoldásokkal akár azonnal reagálni tudjon a piaci és szabályozói környezet 
kihívásaira.

5. HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. BEMUTATÁSA

HUNGARIKUM 
BIZTOSÍTÁSI 
ALKUSZ KFT.
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Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bemutatása

A Társaság elkötelezett híve a folyamatos szakmai fejlődésnek, mely lehetővé teszi a  változó 
ügyféligényeknek való megfelelést, működése során mindenkor szem előtt tartva a hazai pénz-
ügyi piac prudenciális, szakmai és etikai követelményeit és az azoknak való megfelelést. A 
 Társaság vállalati stratégiájának fontos pillérét alkotja a pénzügyi kultúra fejlesztése és az ügy-
felek érdekeinek képviselete, amely a hazai piacon működő biztosítótársaságok és a független 
alkuszcégek szoros együttműködése nélkül nem valósítható meg. 

Ennek szellemében 2019-ben a kétoldalú kommunikációt és tudásmegosztást erősítve szakmai 
kerekasztal-beszélgetést kezdeményezett a két szektor között, melyet a jövőben további ese-
ményekkel kíván támogatni. A pénzügyi kultúra fejlesztését tovább erősíti a Hungarikum Alkusz 
tulajdonában lévő lapkiadó által évről évre magas szakmai minőségen kiadásra kerülő Biztosí-
tási Almanach, amely Magyarország első és egyetlen kizárólag biztosítási és egészségbiztosítási 
témakörű kiadványa. Ezzel a törekvésével a vállalat folyamatosan hozzájárul a hazai biztosítási 
kultúra magasabb szintre emeléséhez. 

A MagyarBrands szakértői bizottságának döntése alapján 2017 és 2020 között a Hungarikum 
Alkusz, mint márka az üzleti kategóriában minden évben elnyerte a megtisztelő MagyarBrands 
díjat. 2019-ben pedig Business Superbrands díj elismerésben is részesült.

A koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg minden ember és vállalat életét, a család-
tagokkal történő kapcsolattartás módját, a munkába járási és irodai körülményeket. A 
 Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. mindezen kihívások mellett büszke rá, hogy 2020-ban „A+ 
Kiváló  válságállóság tanúsítvány 2020.” elismerésben részesült. A tanúsítványt az Opten 
 Informatikai Kft. állítja ki, melynek értelmében tanúsítvány tulajdonosa kockázati szempont-
ból a legmegbízhatóbb cégek közé tartozik, stressztűrési képessége pedig gazdasági visszaesés 
esetén is az átlagnál erősebb.

A Hungarikum Alkusz és a Reticulum Insurance között létrejött együttműködés  sikerét 
tovább erősíti az a közös stratégiai gondolkodás is, miszerint a biztosítási portfoliók 
 menedzselése során az egyik legfontosabb alkuszi feladat az értékajánlat kidolgozása 
mellett, a káresemények gyors és ügyfélközpontú kezelése és a folyamatos innovációra 
való törekvés.
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