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Új vezérigazgató az OTP Garancia Biztosító élén 
 

 
OTP Bank Nyrt., az OTP Garancia Biztosító Zrt. és a Groupama bejelenti, hogy Dr. Utassy 
László 2008. június 30-i hatállyal lemondott az OTP Garancia Biztosító Zrt-ben betöltött 
vezérigazgatói pozíciójáról. A lemondás az OTP Csoporttal való közös megállapodás alapján 
történt és Utassy László szakmai pályafutását az OTP Banknál folytatja. Az OTP Csoport 
vezetése ezúton fejezi ki köszönetét Utassy úrnak, akinek erőfeszítései jelentős mértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Garancia Biztosító Kelet-Közép-Európa egyik legsikeresebb 
bankbiztosítói modelljét hozza létre. 
 
OTP Bank egyidejűleg Yann Ménétrier urat jelöli az OTP Garancia Biztosító Zrt. 
vezérigazgatói posztjára azt követően, hogy Ménétrier úr megszerzi a PSzÁF ehhez 
szükséges engedélyét. A Groupama SA támogatja Ménétrier úr kinevezését, aki a Garancia 
Biztosító tulajdonváltását követően is a Társaság vezérigazgatója marad, és irányítani fogja 
a Groupama magyarországi tevékenységét az OTP Garancia és a Groupama Biztosító 
(Magyarország) tervezett összeolvadását követően. 
 
Az OTP Bank és a Groupama SA 2008. február 11-én jelentette be, hogy megállapodást 
írtak alá arról, hogy a Groupama megvásárolja az OTP Garancia Biztosító Zrt-t, hosszú távú 
bankbiztosítói partnerségre lépnek, továbbá a Groupama részesedést vásárol az OTP 
Bankban. Az akvizíciót az Európai Bizottság és a PSzÁF egyaránt jóváhagyta, miközben a 
jóváhagyás folyamata jelenleg is zajlik az OTP Garancia nem magyar leányvállalatainál. A 
tranzakció zárására várhatóan 2008 harmadik negyedévben kerül sor 
 
Utassy úr 1996-ban csatlakozott az OTP Garancia Biztosítóhoz, mint elnök-vezérigazgató. 
Irányítása alatt a Társaság Magyarország 3. legnagyobb biztosítójává vált köszönhetően az 
OTP Bank és a biztosító egyedülálló hálózatának, eközben a Társasággal kapcsolatban álló 
értékesítési ügynökök száma 2.700-ra nőtt. Az elmúlt 12 esztendőben az OTP Garancia 
biztosítási díjbevétele 5,5 milliárd forintról 2007-re 90 milliárd forintra nőtt. Az egykoron 
veszteséges társaság az elmúlt évben 8,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el. 
Lemondásakor Utassy úr közölte: ”Abban a szerencsében részesülhettem, hogy 
Magyarország egyik leggyorsabban növekvő biztosító társaságát vezethettem akkor, amikor 
a biztosítási iparág érdemi tényezővé vált. Büszke vagyok teljesítményünkre és köszönöm 
valamennyi kollégámnak és partnerünknek azt az erőfeszítést, mely hozzájárult az OTP 
Garancia fejlődéséhez. Úgy vélem, az OTP Csoport hamarosan olyan kiváló üzleti területet 
ad át, mely lehetőséget ad a Groupamának ahhoz, hogy mind Magyarországon, mind a 
régióban további növekedési lehetőségeket aknázzon ki. Hasonló sikereket kívánok 
Ménétrier úrnak és kollégáimnak, akik a jövőben is a Társaságnál dolgoznak tovább.”  
 
Ménétrier úr 20 éves biztosítói üzletági tapasztalatokkal rendelkezik és 1988 óta áll a 
Groupama alkalmazásában. Ezt megelőzően 9 évig a Credit Agricole-nál dolgozott különböző 
vezető beosztásokban. Ménétrier úr a Groupama Centrale Caisse-nál az értékesítési 



igazgatóságát irányította és vezető szerepet játszott a Groupama Bank létrehozásában. 
Legutóbbi kinevezését megelőzően az egyéni vagyonkár-biztosítások szakigazgatóságát 
vezette. Ménétrier úr a következőket mondta: ”Nagyon büszke vagyok arra hogy egy ilyen 
kihívásokkal teli munkakör vezetésére kaptam megbízást s várakozással tekintek a Társaság 
sikeres fejlődésének folytatása elé, melyben az OTP Garancia kiváló szakembereinek 
csapatára is számítok. Gratulálok Utassy úrnak azokhoz az eredményekhez, melyeket a 
Társaság irányításában eddig elért s kívánok neki sikereket jövőbeni megbízatásához. 
Meggyőződésem, hogy az OTP Garancia kollektívája továbbra is értékes, versenyképes 
termékekkel fogja ellátni ügyfeleit. Ezáltal biztos vagyok benne, hogy erőink mobilizálásával 
jelentős mértékben hozzá fogunk járulni a Groupama jövedelmező nemzetközi 
növekedéséhez.” 
 
 
 
 
Budapest, 2008. július 1. 
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