
 

 
A Generali-Providencia kétszeres Kiváló Márka, az Euromoney brit gazdasági-üzleti magazin felmérése alapján 2005-ben Kelet-Közép Európában a szektor 
legjobb vállalata, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének véleménye alapján többszörös szolgáltatás  min�ségi verseny gy�ztes.  
2006-ban megkapta a legjobb kelet-közép-európai  biztosítónak járó elismerést a nemzetközi alkusz szövetségt�l, az  International Insurance Brokers 
Association-tól. 2006-ban elnyerte az European Foundation for Quality Management „Elismerés a Kiválóságért” nemzetközi elismerését. 
A Generali-Providencia Zrt. a hazai biztosítási piac második legnagyobb biztosítótársasága, a kelet-közép európai biztosító- és pénzügyi szolgáltató konszern, 
a Generali Vienna Holding AG leányvállalata, a Generali Csoport tagja.  A világon a húsz legnagyobb biztosítói csoport között számontartott, Európában a 
harmadik helyre rangsorolt trieszti székhely� Generali  Csoporthoz a világ öt kontinensén 108 biztosítótársaság, 54 holding-és  pénzügyi társaság valamint 13 
ingatlanvállalat tartozik.    
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Kecskemét, 2007. április 11. 
 

Új sebességmér�k útjainkon a Generali a Biztonságért Alapítvány 
jóvoltából 
 
A most induló közlekedésbiztonsági programon keresztül a Generali egyéni felel�sségükkel szeretné 
szembesíteni a meggondolatlan autósokat, mivel a KSH adatai szerint Magyarországon 2006-ban 19 
147 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt a járm�vezet�k hibájából, f�ként a nem megfelel�en 
megválasztott sebesség következményeként.  
 
A mai naptól a Mátyás Király krt. – Daróczi utca sarkán sebességmér� tábla figyelmezteti Kecskemét 
autósait, ha túllépik a megengedett sebességet. A Generali-Providencia Biztosító által létrehozott 
Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával kihelyezett berendezést Dr. Sipos László 
alpolgármester vette át a városi Önkormányzat nevében. 
 
A berendezések belterületeken - gyalogos közlekedésben is használt forgalmas csomópontok, 
átkel�helyek, vagy iskolák közelében – mérik az áthaladó gépjárm�vek sebességét és kijelzik, ha azok 
a megengedettnél gyorsabban haladnak, ezzel figyelmeztetve a járm�vezet�ket az utazósebesség 
csökkentésére. A berendezések tárolják a sebességtúllépések számát és mértékét, amelyek 
közlekedéstudományi vizsgálatok alapját képezik.  
 
Az akció a Lassíts az Életért Közlekedésbiztonsági Program segítségével és az Országos 
Balesetmegel�zési Bizottság (OBB) közrem�ködésével zajlott. A sebességmér� berendezés átadása 
alkalmából szervezett sajtótájékoztatón Ilics László, a Generali a Biztonságért  
Alapítvány kurátora beszédében kiemelte: 
„Kecskemét városa fontos állomása a programnak. Itt el�tte soha nem telepítettek ilyen állomást, ezért 
is karoltuk fel a kezdeményezést. Bízunk benne, hogy a sebességmér� hatására kevesebb lesz a 
sebességtúllépés, és csökkenni fog a balesetek száma városunkban, mert hazánkban tavaly a Dél-
Alföldi régióban n�tt legnagyobb arányban a sebességtúllépések miatt bekövetkezett, személyi 
sérüléssel járó balesetek száma 2005-höz képest.”  
 
A települések közlekedésbiztonságának javítása érdekében a Generali a Biztonságért Alapítvány 
számos akciót indított az elmúlt években. 2006-ban együttm�ködést alakított ki a Lassíts az Életért 
Programmal, valamint társadalmi céljait évek óta támogató Országos Balesetmegel�zési Bizottsággal 
41 közúti sebességmér� berendezés országos telepítésére. A mai esemény az els� állomása Generali a 
Biztonságért Alapítvány által telepített sebességmér�k országos kihelyezésének valamint mérföldköve 
a sikeres együttm�ködésnek a helyi önkormányzattal, a Lassíts az Életért Programmal és az Országos 
Balesetmegel�zési Bizottsággal. 
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Háttérinformáció: 
 
A közúti szerencsétlenségek okának legtöbbször (26,7 %) a gyorshajtás bizonyult hazánkban. A 
legnagyobb mértékben a Dél-Dunántúlon és a Dél Alföldön n�tt (6%), míg a legjelent�sebb mértékben 
Észak-Magyarországon csökkent (8%) a balesetek száma. Az egy évvel ezel�tti adatokhoz képest 
országos összesítésben is egyre több a közúti baleset. (KSH) 
 


