Itthon a jövőben

Pénzügyi Egészség Kutatás
Új kutatási módszertan a hazai biztosítási piacon
4 pénzügyi egészség csoport
7 vizsgált dimenzió
1200+ válaszadó
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A Hungarikum Alkusz Cégcsoport felmérte
a magyar lakosság pénzügyi egészségét.
A pénzügyi egészség fogalma azt mutatja meg, hogy az egyén vagy a háztartás, melyben
él mennyire ellenálló a pénzügyi nehézségekkel szemben, illetve pénzügyei mennyire
teszik lehetővé, hogy álmait és vágyait megvalósítsa.
A Hungarikum Alkusz Cégcsoport számára kiemelten fontos, hogy az egyedi élethelyzetekhez
illeszkedő biztosítási megoldásokkal támogassa ügyfeleit. Ehhez pedig szükség van a
lakosság anyagi helyzetének, életkörülményének mélyebb megismerésére. A magyar
biztosítási piacon egyedülálló kutatási módszert vezettünk be, amelynek célja nem csupán
a piac megismerése, hanem egy olyan tudásalapú és ügyfélközpontú mutató kialakítása,
amely mélyebb megismerést tesz lehetővé a piaci folyamatok és a vásárlók pénzügyekhez
való viszonyulásának tekintetében. Az országosan reprezentatív Pénzügyi Egészség Kutatás
7 dimenzióban vizsgálja az emberek pénzügyi szokásait mely alapján 4 pénzügyi egészség
csoportba sorolható a lakosság.

„Hiszek benne, hogy csak akkor
tudjuk a legmegfelelőbb biztosítási
portfoliót kialakítani az egyének,
családok és vállalkozások részére,
ha belülről látjuk a személyes élethelyzeteket és sablonos megoldások
helyett, velük szorosan együttműködve segítünk felépíteni pénzügyi
biztonságukat. Ez ma egy biztosítási
alkusz legfőbb feladata!”
Keszthelyi Erik, alapító, társtulajdonos,
Hungarikum Alkusz Cégcsoport

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem tartalmazza a Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 elnevezésű kutatásban feltárt összes adatot és azok összefüggéseit, annak csupán összefoglaló
kivonatát képezi. A Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 szerzői jogi védelem alatt áll, tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen
egyéb módon történő felhasználására, hasznosítására, terjesztésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.
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PÉNZÜGYI EGÉSZSÉG MAGYARORSZÁGON
A Pénzügyi Egészség kutatás
alapján a lakosság négy
csoportba sorolható:

Kimagasló
pénzügyi egészséggel
rendelkezők

18%
Átlagos
pénzügyi egészséggel
rendelkezők

45%
Átlagon aluli
pénzügyi egészséggel
rendelkezők

25%
Alacsony
pénzügyi egészséggel
rendelkezők

12%
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem tartalmazza a Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 elnevezésű kutatásban feltárt összes adatot és azok összefüggéseit, annak csupán összefoglaló
kivonatát képezi. A Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 szerzői jogi védelem alatt áll, tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen
egyéb módon történő felhasználására, hasznosítására, terjesztésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.
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Az egy főre eső havi nettó jövedelem
tekintetében a lakosság közel fele 100.000
forint alatti egy főre jutó jövedelemmel
rendelkező háztartásokban él.

„Pénzügyi helyzetem
lehetővé teszi, hogy
olyan életet éljek,
amilyenre vágyom.”
TÉNYEK

A HÁZTARTÁSOK
PÉNZÜGYEI

45,6% 16,4%
A MAGYAR
TÁRSADALOM KÖZEL
FELE RENDELKEZIK
KIADÁSAIHOZ KÉPEST
MAGASABB
JÖVEDELEMMEL.

A LAKOSSÁG
EGYHATODÁNAK
KIADÁSAI VALAMIVEL
VAGY JELENTŐS MÉRTÉKBEN MEGHALADJÁK
A JÖVEDELMÜKET.

30,7%
További 35,3%-nak pedig az egy főre
eső jövedelme 100.000 és 200.000
forint közé esik.

A lakosság mindössze 6%-a rendelkezik
300.000 forint feletti egy főre jutó
havi nettó jövedelemmel.

A LAKOSSÁG
MINDÖSSZE
EGYHARMADA LÁTJA
ÚGY, HOGY
JÖVEDELME
LEHETŐVÉ
TESZI, HOGY
OLYAN ÉLETET ÉLJEN,
AMILYENRE
VÁGYIK.

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem tartalmazza a Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 elnevezésű kutatásban feltárt összes adatot és azok összefüggéseit, annak csupán összefoglaló
kivonatát képezi. A Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 szerzői jogi védelem alatt áll, tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen
egyéb módon történő felhasználására, hasznosítására, terjesztésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.
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SZUBJEKTÍV ANYAGI HELYZET MEGÍTÉLÉSE
A lakosság 40%-a anyagi helyzetét szubjektív módon megítélve úgy érzi, hogy éppen annyi
jövedelemmel rendelkezik, amiből meg tud élni, de félretenni már nem tud belőle.
Az emberek mindössze 11%-a érzi úgy, hogy nagyon jól megél a havi jövedelméből, amiből
rendszeresen félre is tud tenni.

Az egyes pénzügyi egészség csoportokon belül nagy különbség látszik.
A kimagasló pénzügyi egészséggel rendelkezők esetén 35% a „nagyon jól megél és félre is tud
tenni” választ jelölte meg, míg közel 58%-uk látja úgy, hogy „megél belőle, de keveset tud félre
tenni”.
Az alacsony csoportba tartozók több mint 43%-a, a „rendszeres megélhetési gondjaim vannak” illetve a „néha arra se elég, hogy megéljek belőle” választ jelölték meg.

VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK
Az alacsony pénzügyi egészséggel rendelkezőkre nem jellemző a márkahűség. Főként
a költségminimalizálásra törekszenek, de
hajlamosak az impulzusvásárlásra akció esetén,
elsősorban alapvető fogyasztási cikkeket vásárolnak.
Az átlagon aluli pénzügyi egészség csoport
tagjainál még mindig jelen van a költséghatékony vásárlási minta, de esetükben az
impulzusvásárlás már nem jellemző.
Az átlagos pénzügyi egészség csoport esetében a költséghatékonyság háttérbe szorul,
és nagyobb hangsúlyt kap a márkahűség és a
lojalitás.
A kimagasló pénzügyi egészséggel rendelkezők esetében a költséghatékonyság teljes
mértékben háttérbe szorul. Esetükben a legerősebb a márkahűség dimenzió, ugyanakkor
a csoportnál újra előtérbe kerül az impulzusvásárlás.
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem tartalmazza a Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 elnevezésű kutatásban feltárt összes adatot és azok összefüggéseit, annak csupán összefoglaló
kivonatát képezi. A Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 szerzői jogi védelem alatt áll, tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen
egyéb módon történő felhasználására, hasznosítására, terjesztésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

www.hungarikumalkuszcegcsoport.hu 5

Itthon a jövőben

PÉNZÜGYI TERVEZÉS
IDŐTÁVJA

43,6%
20%
15,8%

A lakosság majdnem felére igaz, hogy
pénzügyeit nem tervezi előre.
Közel 20% kevesebb mint félévre, és további
20% fél és egy év közötti időtávra tervez előre.
A lakosság csupán 15,8%-a tervezi meg
pénzügyeit évekre előre is.

PÉNZÜGYI TERVEZÉS
ESZKÖZEI
A magyar lakosság közel 43%-a papír
alapon tervezi meg pénzügyeit,
kiadásait.

~43%

~20%

További közel 20% excel táblát
használ pénzügyei megtervezéséhez.

A lakosság 37%-a pedig főként fejben tervez, illetve a család
és barátok véleményére támaszkodik. (egyéb kategória)

37%

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem tartalmazza a Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 elnevezésű kutatásban feltárt összes adatot és azok összefüggéseit, annak csupán összefoglaló
kivonatát képezi. A Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 szerzői jogi védelem alatt áll, tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen
egyéb módon történő felhasználására, hasznosítására, terjesztésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.
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KRÍZISHELYZETI
TARTALÉKOK
A megkérdezettek majdnem fele nem tudna 1 millió forintot előteremteni krízishelyzet
esetén.
A lakosság mindössze 22%-a teljesen biztos abban, hogy krízishelyzet esetén képes lenne
1 millió forintot előteremteni.
Azok, akik mozgósítani tudnak 1 millió forintot, leginkább saját megtakarítással* rendelkeznek (64,1%), illetve a közeli családra számíthatnak (30,9%).
*Fontos megjegyezni, hogy megtakarítás alatt a válaszadók nem csak a biztosítási és banki értelembe vett megtakarítást értik, hanem az
otthon tartott pénzt is, és ez a jelenség még mindig sok esetben jelen van a lakosságnál.

HITELTERHELTSÉG
Az átlagon aluli és az alacsony csoport tagjainak hiteltörlesztése jellemzően bevételeik 2550%-át emésztik fel.
Az átlagos és a kimagasló csoportok esetében a hiteleik törlesztése bevételeik kevesebb
mint 25%-át teszik ki jellemzően.

TOP3 HITELTÍPUS
Jelzáloghitel - 46,2%
Személyi hitel - 22,7%
Fogyasztói hitel - 9,2%
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem tartalmazza a Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 elnevezésű kutatásban feltárt összes adatot és azok összefüggéseit, annak csupán összefoglaló
kivonatát képezi. A Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 szerzői jogi védelem alatt áll, tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen
egyéb módon történő felhasználására, hasznosítására, terjesztésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.
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HOSSZÚTÁVÚ
MEGTAKARÍTÁSI CÉLOK

A válaszadók negyede ingatlanvásárlási célt jelölt meg,
mint hosszú távú megtakarítási célt.
További közel 25% a gyermekek oktatásának, taníttatásának ﬁnanszírozását jelölte meg, mint hosszú távú
megtakarítási célt.

Az egyéb kategóriába esőknél, amely a lakosság egyharmadára igaz (31,5%) két hangsúlyos válasz jelent meg:
„nincsenek hosszú távú céljaim” (20%) valamint a lakásfelújítás mint hosszú távú megtakarítási cél került megemlítésre, amely 8%-os említést tett ki.

A családtagok eltartását 16% jelölte meg, a nyugdíjat pedig mindössze 15%, mint hosszú távú megtakarítási cél.

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem tartalmazza a Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 elnevezésű kutatásban feltárt összes adatot és azok összefüggéseit, annak csupán összefoglaló
kivonatát képezi. A Pénzügyi Egészség Kutatás 2020 szerzői jogi védelem alatt áll, tulajdonosa a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Annak akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen
egyéb módon történő felhasználására, hasznosítására, terjesztésére a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.
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