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Vienna Insurance Group roste v Ma ďarsku rychleji než trh 
 

• Celkové pojistné dosáhlo zhruba 167,5 mil. EUR (49, 7 mld. HUF) 1 
• Příjem pojistného vzrostl o p řibližn ě 18 procent  
• Úspěšná spolupráce pojiš ťovny Erste Biztosító  s Erste Bank Hungary 

 
Maďarské koncernové společnosti VIG Union Biztosító a Erste Biztosító získaly v minulém roce 
pojistné v celkové výši 49,7 mld. HUF. Znamená to zvýšení o cca 18 procent, zatímco celkový trh 
vzrostl pouze o 5,5 procenta. V předchozím roce představoval tržní podíl obou koncernových 
společností zhruba 6 procent.  
 
Mimořádně silně se rozvíjela oblast neživotního pojištění, kde bylo získáno pojistné ve výši 25,4 mld. 
HUF. V porovnání s minulým rokem tento segment vzrostl o mimořádných 43 procent, což znamená 
s odstupem nejvyšší přírůstek mezi deseti největšími pojišťovnami na maďarském trhu. Oblast 
životního pojištění přispěla k celkovému pojistnému zhruba 24,3 mld. HUF, přičemž se osvědčila 
spolupráce pojišťovny Erste Biztosító s Erste Bank Hungary. 
 
Koup ě posílila portfolio v životním pojišt ění 
Vienna Insurance Group uzavřela koncem roku 2013 dohodu o koupi pojišťovny AXA Biztosító Zrt..2 
AXA Biztosító působí zejména v oblasti životního pojištění a specializuje se na investiční životní 
pojištění. Touto akvizicí VIG posílila své postavení na stěžejním trhu Maďarska.   
 
 
 
Vienna Insurance Group  (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní 
Evropě. Kolem 50 společností ve 24 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí 
klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a 
pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení 
dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná 
Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie 
jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha. 
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Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
 
 

                                                
1 Obchodní údaje vycházejí z předběžných dat a nebyly podrobeny konsolidaci ani auditu. 
2 za podmínky schválení příslušnými dozorčími a antimonopolními orgány 
 


