Az OVB számokban
Az OVB az első német vagyoni tanácsadó vállalatok egyike,
1970-ben Kölnben alapították. Azóta törekszünk arra, hogy ügyfeleink
számára magas színvonalú pénzügyi tanácsadást nyújtsunk. Az
OVB 50 év alatt Európa egyik vezető pénzügyi közvetítő cégévé
vált. Magyarszágon 1992 óta van jelen, és napjainkban 50-nél több
irodában dolgoznak tanácsadóink országszerte.

Üzleti modellünk
Az OVB sikere és növekedése 50 éve egy olyan üzleti modellen alapul, amely a széles körű pénzügyi koncepció
keretében az ügyfelek kívánságait és céljait állítja a középpontba, ugyanakkor az OVB karrierrendszerén belül
tanácsadóink számára stabil kereteket biztosít az önálló vállalkozói tevékenységhez. Ügyfeleink elégedettsége,
hűsége és az, hogy másoknak is ajánlanak minket, következetes ügyfélközpontúságunk eredménye.

Vezetők
A napi tevékenységet
454 vezető irányítja, az
átlagéletkoruk 32,4 év és
átlagosan 8,6 éve vannak
Társaságunknál.

Új belépők
Újonnan regisztrált tanácsadóink
26,6 évesen csatlakoznak
hozzánk. 51%-uk diplomás,
vagy jelenleg is felsőfokú
tanulmányait végzi.

Minden újonnan regisztrált tanácsadó

Ügyfélérték

Ügyfeleink 1,8 Mrd forint
adóvisszatérítésre váltak
jogosulttá nyugdíjbiztosítási
befizetéseik után.1

33,8 Mrd forint jelzáloghitel
közvetítésével segítettük
ügyfeleinket elsősorban
otthonteremtési céljaik
elérésében.

betanulását vezető mentorálja.

Legfontosabb adatok (2020)
OVB
Magyarország

OVB
Holding

295 E fő

3,7 M fő

Árbevétel:

9 Mrd HUF

90,2 Mrd HUF

Adózás előtti eredmény:

915 M HUF

4,9 Mrd HUF

Aktív Ügyfeleink száma:

Munkamódszerünk
Tevékenységünk során az Elemzés az első lépés,
ekkor felmérjük ügyfeleink vágyait, céljait. Ezt
követi a Tanácsadás, ahol az ügyfél számára
megfelelő termékeket, szolgáltatásokat kínálunk.
Szervizszolgáltatásunknak köszönhetően pedig
törekszünk az ügyféllel történő folyamatos,
hosszútávú kapcsolattartásra.

81 175 db
szerződés

Összesen 24,8 Mrd forint
babaváró kölcsön közvetítésével
ebben a szegmensben a hazai
közvetítői piac egyik legnagyobb
szereplőjévé váltunk.

Ügyfeleink 20,4 Mrd forintot
tettek félre az általunk közvetített
megtakarításaikban,
így gondoskodva saját és
családjuk jövőjéről.2

Fontos számunkra ügyfeleink biztonsága: a Magyarországon
megkötött balesetbiztosítások 17%-át az OVB közvetítette.3

Ügyfeleink egy 5-ös skálán túlnyomó részt 4-es és 5-ös
értéket adnak arra a kérdésre, hogy mennyire elégedettek
szolgáltatásunkkal és mennyire ajánlanák azt másoknak.4

Oktatás - OVB Akadémia (2020)

282 M HUF

28 129 db

4 160 óra személyes
oktatás

Átlagosan 14 év

4,8 pont

3 561 055 db

Központilag
koordinált oktatási
kiadások 2019-ben. 5

Tanácsadóink által
elvégzett e-learning
kurzusok száma.

OVB Akadémián
oktatott órák
száma.

OVB Akadémia
oktatóinak szakmai
tapasztalata években.

OVB Akadémia
képzésén résztvevők
értékelése 5-ös skálán.

Hatósági vizsgára
felkészülés során
megválaszolt
vizsgakérdések száma.

Jelen kiadvány egésze, valamint az abban bemutatott adatok tájékoztató jellegűek és nem teljeskörűek, egyes esetekben becslésen alapulnak. A dokumentum a kiadás napján nyilvános adatbázisokban elérhető, az OVB Vermögensberatung Kft. (OVB) nyilvántartásaiban szereplő, és üzleti partnereitől származó
adatokat tartalmaz, nem minősül termék vagy szolgáltatás kiválasztására irányuló tanácsadásnak, sem bármilyen egyoldalú kötelezettségvállalásnak az OVB vagy üzleti partnerei részéről.
Az OVB a fentiek figyelmen kívül hagyásából eredő következményekért, illetve a kiadvány tartalmáért – beleértve a nyomdai hibákat –, valamint az esetleges jövőbeli jogszabályi- illetve üzleti környezetben bekövetkező változásokért való felelősséget a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb
mértékben kizárja! | www.ovb.hu | Minden jog fenntartva © 2020/001
Eltérő jelzés hiányában minden adat 2020-ra vonatkozik. 2 Becslés az egyes negyedévek záró állománydíjának átlaga alapján. 2 Becslés a megtakarítási célú életbiztosítások vonatkozásában az egyes negyedévek záró állománydíjának átlaga alapján. 3 2019-re vonatkozó adatok az MNB biztosítói idősor
statisztikájából számolva. 4 A telefonos minőségellenőrzés során nekik feltett kérdés alapján. 5 A 2019-re vonatkozó adatok szerepelnek, mivel a 2020-as adatok a koronavírus miatt korlátozások miatt torzultak.

