Regionális online statisztikai adatok és jellemző biztosítási szokások
készítette: Biztosítás.hu Kft.

Az elkészített statisztikai adatok a 2004-2012 közötti időszakot dolgozzák fel éves bontásban. A 2004-es
évre vonatkozóan autó (kötelező gépjármű felelősség-, illetve casco) biztosításokkal és utasbiztosításokkal
kapcsolatos statisztikai adatok, a 2005-2012 közötti időszakra vonatkozóan az autó- és utasbiztosításokon
felül már lakásbiztosításokkal kapcsolatos adatok, ábrák is bemutatásra kerülnek. A statisztikákat ábrákkal,
diagramokkal szemléltetjük, amikhez rövid leírást is adunk - így könnyítve meg azok értelmezését.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az online statisztikai oldalon milyen jellegű információk találhatók. A
teljesség igénye nélkül néhány példa arra vonatkozóan, hogy milyen adatok kerültek feldolgozásra. (Az itt
látható ábrák és adatok kizárólag a szemléltetést segítik.)

1.

Bemutatjuk kötelező gépjármű felelősség- és casco biztosításokra vonatkozóan
életkor és nem,
személygépjárművek gyártmánya, gyártási éve, hengerűrtartalma, valamint
gépjárműveinek teljesítménye, önsúlya, színe szerinti megoszlását.

1. ábra Nemek szerinti megoszlás

2. ábra Életkor szerinti megoszlás
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3. ábra Hengerűrtartalom szerinti megoszlás

2.

Lakásbiztosítási kötésekkel kapcsolatban közzétettük
az ingatlanok újjáépítési értéke, alapterülete és építési éve, valamint
az ingatlanok típusa és műszaki kivitelezés szerinti megoszlását.

4. ábra Építés éve szerinti megoszlás

5. ábra alapterület szerinti megoszlás
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6. ábra Adott alapterületen élő személyek száma szerinti megoszlás

3. Utasbiztosítást kötő ügyfeleink esetében látható
az utazást kötő ügyfeleink úti célja, az utazás hossza, valamint
az utazók száma szerinti százalékos megoszlások.

7. ábra Biztosítást kötő ügyfelek úti céljai

8. ábra Az utazások időtartamai
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9. ábra Utasok száma

Egyéb tudnivalók a szolgáltatásról:
1.
A statisztikai adatok gyűjtését, rendszerezését és az adatok bemutatására szolgáló felületet a
Biztosítás.hu a helyi önkormányzatok részére teljesen díjmentesen és korlátozás mentesen biztosítja. Az
általunk szolgálgatott adatok forrásmegjelöléssel felhasználhatóak.
2.
Az adatok bemutatására szolgáló felület reklám és hirdetés mentes.
3.
Szeretnénk hozzájárulni a regionális statisztikai adatok bővítéséhez, illetve célunk, hogy az egyes
települések a mi általunk közétett statisztikai adatokat használják.
4.
Tapasztalataink szerint a link növeli a honlap látogatottságát.
5.
A látogatók betekintést nyerhetnek az adott település biztosítási szokásaiba.
Amennyiben az adatok felkeltették érdeklődésüket és szeretnék, hogy az Önök üzemeltetésében lévő
portálon is elérhető legyen a helyi statisztikai adattábla, akkor kérjük vegyék fel a kapcsolatot
társaságunkkal és biztosítjuk Önöknek a felület elérhetőségére vonatkozó linket.
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