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Ügyfélkontaktusok régen és most 

4-5 éve 
 
• Jellemzően telefon, papír alapú és e-mail 

igények 

• Alacsony az igény az online megoldásokra - 

bizalmatlanság  

• Minimális az online beérkező károk aránya 

• Adatvédelmi tudatosság alacsonyabb szintű 

 

 

 

 

Jövő 3-5 éven belül  
 
 Erős igény az önkiszolgálásra – online 

megoldások 

 Chatbotok és applikációk elterjedtebb használata 

 Erős digitális elvárás mellett a személyes 

kapcsolat fontossága 

 Várhatóan az időjárás még hektikusabban 

változik – nagy kiterjedésű, sűrű viharok 

 Erősödő adatvédelmi szabályozók és további 

egységesítési törekvések EU szinten  

 Tovább emelkedő minőségi elvárás  

 Munkaerő piacon Z generáció megjelenik, még 

gyorsabb váltások 

 

 

Jelen 
• Továbbra is magas az aránya a telefonos 

igényeknek – igény a személyes kapcsolatra  

• Már  jelentős az online kiszolgálásra vonatkozó 

igény – self service igény erősödik 

• Az online beérkező károk aránya 20% feletti 

• Igény a személyes kapcsolatra, megerősítésre – 

oda – vissza ( amit leírunk mondjuk is el, amit 

elmondunk írjuk is le ! ) 

• Papírmentes iroda- elektromos kommunikációra 

igény 

• Növekvő adatvédelmi tudatosság 

• Törvényi és EU szabályozás szigorodásával több 

ügyfél adat kezelésre és ügykezelésre vonatkozó 

ellenőrzés 

 

 

 
 

Trendek a kiszolgálásban 



3 Ügyfeleink 

Hogyan változnak az ügyfelek 

1. Fiatalabbak 

 

2. Tudatosság/ 

biztonság 

 

3. Gyorsaság 

(technológia 

orientált) 

 

4. Csatorna! 

 



4 OKK 

Ügyfél kiszolgálási adatok 2018.01-10. 

Típus Adatok 

CC beérkező hívások 549 670 db 

CC kimenő hívások 90 923 db 

Direkt értékesítés a CC-ben 172 666 eFt 

Ügyfélszolgálat ügyfelek száma 33 288 fő 
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Országos Kárrendezési Központ 
Az Országos Kárrendezési Központ a kárrendezés szervezeteként a Lakossági Vagyon Kárrendezési Iroda, a 

Gépjármű Kárrendezési Iroda, a Kiemelt Károkat Kezelő Csoport, az Életbiztosítási Szolgáltatási Iroda, a 

Jogi Iroda, valamint a logisztikai, és pénzügyi csoport szervezeti egységek tevékenységén keresztül látja el 

feladatát. 

Feladata a társaság lakossági élet, vagyon és gépjármű biztosításaihoz kapcsolódó kárrendezési, és az ebből 

adódó pénzügyi és egyéb (peres, visszkeresetes, járadékos) tevékenységek elvégzése.  

A három nagy Iroda feladata a feldolgozási tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a 

rendelkezésére álló erőforrások hatékony kihasználása, fejlesztése és korszerűsítése.  

Felelősek a  biztosítási szolgáltatások és kártérítések szerződési feltétel szerinti, szakszerű és jogszerű 

teljesítéséért. 
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OKK értékteremtő folyamatai 

(Üveg károk) 

(Szemle nélküli kárrendezés)  
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Számok 

2018. évi összes kárbejelentés:   210 467 db 

2018. évi összes kifizetés:     37 993 MFt 



8 OKK Lakás Kárrendezési Iroda 

NON-LIFE/Lakás 

2010.06.05. Árvíz Kelet-Magyarország 



9 OKK Lakás Kárrendezési Iroda 

NON-LIFE/Lakás 
2018. évi HAVARIA meteorológiai 

károk (vihar, villámcsapás, 

beázás): 

• Bejelentett 43.492 db 

• Kifizetett 2 100 MFt 

 

Kiemelt káridőpontok: 

• 2018.06.08-06.13.  

• 2018.08.15. 

• 2018.09.01-09.03. 



10 OKK Lakás Kárrendezési Iroda 

NON-LIFE/Lakás jelen, és jövő 

Robotika az egyszerűsített üvegszámlák teljes körű 

feldolgozása. 2018.08.29-vel kezdődött a Robot 

működése azóta az egyéni szerződésekre 3 379 db 

kárt dolgozott fel. (Ügyféllel levelez, szemlét szervez, 

…) 

Irodai szemlenélküli kárrendezési folyamatok: 

• Villámcsapás károknál nem szemle köteles készülékek ügyfél 

által küldött számlák, árajánlatok alapján irodai számfejtése 

• Dugulás elhárítási számlák feldolgozása 

• Elveszés, elvesztés 

• Sporteszközök eltulajdonítása 

Az iroda főbb feladatai: 

• Szakértők által visszarögzített elektronikus kárügyek 

ellenőrzése, feldolgozása 

• Elektronikus iratok feldolgozása 

• Ügyfél kommunikáció 

• CC-n keresztüli ügyfél megkeresések kezelése 

• Panaszügyek, kivizsgálása, megválaszolása 

Papírmentes iroda! 
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NON-LIFE/Lakás 

A kárügyek helyszíni szemléjét  

a szakértői csapat végzi: 

VKF vezető 

Szakmai vezető 
szakértő 

Szakmai vezető 
szakértő 

Régióvezető 
kárszakértő 

Régióvezető 
kárszakértő 

Régióvezető 
kárszakértő 

Készenléti szakértők 

14 fő 

Kiemelt vagyonbiztosítási 
kárszakértők 

18 fő 

Junior kárszakértők 

44 fő 

Vagyon Kárrendezés 
Felülvizsgálat vezető 
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NON-LIFE/Lakás/Self Service 

A Self Service felületet elsősorban a meteorológiai károk rögzítésére fejlesztettük ki!  

• Vihar 

• Vihar + beázás 

• Jégverés 

• Jégverés  + beázás 

• Beázás 

• Az on-line önkiszolgáló kárrendezés elsősorban a Havaria időszakban nyújt 

segítséget a károk feldolgozásában! 

• A káridőpont és a bejelentés közötti időtartam nem lehet nagyobb, mint 15 nap, 

• A limit összeg: 250.000 Ft 

 

 



13 OKK Gépjármű Kárrendezési Iroda 

NON-LIFE / CASCO 

2016.07.08. jégverés Vas megye 



14 OKK Gépjármű Kárrendezés Iroda 

NON-LIFE / KGFB 



15 OKK Gépjármű Kárrendezési Iroda Gépjármű Kárrendezési Iroda jelen, és 

jövő 

• Az állomány darabszám növekedésével arányosan nőt a bejelentések száma 

• Online kárbejelentési csatorna bevezetése 

• A gépjármű kár felméréseket külső szakértői irodák végzik, jelenleg 4 iroda 

 



16 OKK Gépjármű Kárrendezési Iroda 

NON-LIFE/Gépjármű 

• Továbbra is jellemző a KGFB 

módozatra jelentett károk 

túlsúlya a sikeres 

kárrendezésekben. 

 

• Az I-X. hónapban telefonon 

lerendezett károk aránya 25% 

volt az alternatív kárrendezésre 

alkalmas szegmensben, és 

11% volt az összes 

kárbejelentéshez mérten. 
 

Alternatív kárrendezési limitösszeg:  

 GFB:   200 e Ft 

 CASCO:  300 e Ft 



17 OKK Életbiztosítási és Szolgáltatási Iroda 

LIFE 

Az életbiztosítási termékek mellett, a lakásbiztosítások személy- és baleseti kiegészítői alapján bejelentett 

igényeket az iroda dolgozza fel. Valamint ez a terület rendezi a csoportos élettől átvett biztosítási 

módozatokra, a kisállat biztosításokra, és az útlemondás biztosításokra bejelentett károkat is. 

Csoportos, kisállat, útlemondás 



18 OKK Életbiztosítási és Szolgáltatási Iroda 

LIFE 

A kárigények feldolgozása többlet 

időráfordítást igényel a GDPR 

rendelkezések bevezetése miatt: 

• A07-es nyilatkozat bekérése 

• Pénzmosási nyilatkozat szükségessége 



19 OKK Életbiztosítási és Szolgáltatási Iroda 

LIFE jelen, és jövő 

• Az irodában bevezetésre került a károk, iratok 

elektronikus feldolgozása 

• A feldolgozás gyorsításának érdekében az 

egyszerűsített kárrendezési folyamat kialakítása 

• A Provident hitelhez kapcsolódó 

balesetbiztosítási kárigények rendezése 

2019.01.01-től 

• A csoportos biztosítások kezelésére új rendszer, 

a Moby  kerül bevezetésre 

• Online kárbejelentési felület kialakítása 2019. év 

második felére várható 
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A személyi sérüléses kárrendezés 
gyakorlata 

Személyi sérüléses csoport 

• évi 700-750 db személyi sérüléses kárügy 

• a bejelentések száma minimálisan emelkedik 

• kifizetések emelkedésének okai 

• egyezségre törekvés 

• járadéktartalékból felszabadítás 

• tartalékolási nehézségek 
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Logisztikai csoport 

Az OKK-ba érkező ügyfél megkeresések, iratok feldolgozását a logisztikai csoport végzi. Azok 

szerződéshez, kárügyhöz történő beazonosítását követően a Kontakt rendszerben kerülnek 

továbbításra a szakmai csoportokon belül a kárgazdákhoz. 

 

Típus Szám 2018.01-10. időszakban 

Papír alap 104 757 db 

• Szkennelt oldalak 659 608 oldal 

Elektronikus 204 438 db 
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Köszönöm a 
figyelmet 

OKK 


