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Vienna Insurance Group na Ukrajin ě: 
 
Výrazný nástup v roce 2014 – dvouciferný r ůst pojistného  
 
Vienna Insurance Group se navzdory aktuální politické situaci na Ukrajině rozvíjí v této zemi nanejvýš 
pozitivně. Čtyři koncernové společnosti VIG optimálně využívají příležitosti, které jim skýtá 
nejlidnatější trh střední a východní Evropy. Klienti oceňují solidnost, finanční stabilitu i spolehlivost 
lokálních koncernových společností mezinárodní Vienna Insurance Group v pozici lídra trhů SVE. 
 
Vienna Insurance Group se na stěžejním ukrajinském trhu vyvíjí velmi úspěšně, o čem svědčí 
pozoruhodný dvouciferný růst. Celkově vzrostlo pojistné za první dva měsíce na bázi lokální měny o 
16,2 procenta na zhruba 11,4 mil. EUR. V neživotním pojištění představoval nárůst 15,5 procenta. 
V segmentu životního pojištění stouplo pojistné VIG ještě výrazněji o 32,0 procenta. 
 
Deset let setrvalé angažovanosti  
Vienna Insurance Group působí na ukrajinském pojistném trhu od roku 2004. Díky své dlouhodobě 
zaměřené strategii se koncern organickým růstem propracoval mezi špičkové pojišťovatele v zemi. 
VIG je prostřednictvím svých koncernových společností na 4. místě celkového trhu. Pojišťovny 
Kniaža, Globus a UIG se soustředí na neživotní pojištění, které tvoří těžiště ukrajinského pojistného 
trhu. Koncern je v tomto segmentu vynikající dvojkou trhu. Životní pojištění je zatím na Ukrajině jen 
slabě rozvinuté, VIG patří prostřednictvím pojišťovny Jupiter a její moderní pojistné nabídky mezi Top 
10 v tomto segmentu. 
 
VIG zaznamenala na Ukrajině v roce 2013 velmi dobrý vývoj a prostřednictvím koncernových 
společností získala podle předběžných údajů pojistné v přibližné výši 80 mil. EUR, což představuje 
nárůst o 6,2 procenta. 
 
 
 
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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