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Vienna Insurance Group v Polsku 
 
Akvizice životní pojišťovny Skandia Polsko završena 
 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe převzala 100 procent podílů  
polské životní pojišťovny Skandia Zycie TU S.A. (Skandia Polsko). Po obdržení úředních souhlasů je 
transakce završena.  
 
Skandia Polsko získala v roce 2013 předepsané pojistné ve výši přibližně 95 mil. EUR a umístila se 
tak na 17. příčce polského trhu životního pojištění. V porovnání s předchozím rokem to zodpovídá 
nárůstu v místní měně o zhruba 3,8 procenta. Skandia Polsko působí na polském trhu již déle než 
14 let a nabízí své produkty – převážně investiční životní pojištění – především za pomoci finančních 
mezičlánků, jako jsou banky, zprostředkovatelé a pojišťovací platformy. Naposledy pojišťovna 
zaměstnávala asi 150 pracovníků. 

 
 
 
 
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. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Public Relations 
Schottenring 30 
1010 Vídeň 
 

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com 
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com 
Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 
Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger@vig.com 
 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
 
 

VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, RO, SK) • Interalbanian (AL) • Intersig (AL) • Sigma (AL)  
Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Jahorina (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • InterRisk (DE) • Compensa Life (EE, LT, LV) • GPIH (GE)  
IRAO (GE) • Wiener osiguranje (HR) • Union Biztosító (HU) • Vienna-Life (LI) • Donaris (MD) • Wiener Städtische Podgorica (ME) • Winner (MK) • Winner Life (MK)  
Makedonija (MK) • Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • Polisa (PL) • Skandia (PL) • Omniasig (RO) • Asirom (RO) • Wiener Städtische Beograd (RS)  
Kooperativa (SK) • Komunálna poisťovňa (SK) • Ray Sigorta (TR) • Kniazha (UA) • Globus (UA) • Jupiter (UA) • UIG (UA) • Pobočky: Donau (IT), Wiener Städtische (IT),  
Wiener Städtische (SI) 
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