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Akvizice moldavské pojiš ťovny Donaris dokon čena 
 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe získala zhruba 94 procent podílů na 
pojišťovně Societatea de Asigurări-Reasigurări „Donaris Group” S.A. (Donaris) se sídlem v Moldavské 
republice (Moldavsko). Po schválení příslušnými orgány byla transakce úspěšně završena.  
 
Pojišťovna Donaris byla založena v roce 1998 a sídlí v moldavském hlavním městě Kišiněvě. Tato 
neživotní pojišťovna získala v roce 2013 pojistné ve výši zhruba 100 mil. moldavských leu 
(asi 5,4 mil.  EUR), což oproti předchozímu roku představuje nárůst o přibližně 8 procent. Zhruba 
80 procent pojistného pochází z pojištění motorových vozidel. Donaris byl v roce 2012 s tržním 
podílem 8,4 procenta na 4. příčce moldavského trhu neživotního pojištění. Pojišťovna v současnosti 
zaměstnává kolem 50 pracovníků v centrále společnosti a přibližně 70 dalších osob v pobočkách. 
Pojistné produkty nabízí vlastní síť poboček a agentů, prodej probíhá i formou kooperace s makléři, 
bankami a leasingovými společnostmi. 
 
 
 
 
Vienna Insurance Group  (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní 
Evropě. Kolem 50 společností ve 25 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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