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Vienna Insurance Group v Maďarsku 
 
Akvizice životní pojišťovny AXA završena 
 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe získala 100 procent podílů maďarské 
životní pojišťovny AXA Biztosító Zrt. Obdržením úředních souhlasů je transakce završena.  
Po uplynutí přechodného období bude společnost přejmenována na Vienna Life Vienna Insurance 
Group Biztosíto Zrt.  
 
„Maďarsko je jedním ze stěžejních trhů, na kterém jsme již delší dobu chtěli posílit naše zastoupení. 
S dosavadním vývojem našich maďarských koncernových společností Union a Erste Biztosító jsme 
velmi spokojeni“, uvádí Peter Hagen, generální ředitel Vienna Insurance Group.  
Peter Höfinger, který v představenstvu VIG zodpovídá za maďarský trh, doplňuje: „Akvizicí 
společnosti AXA Biztosító výrazně posilujeme prezenci na trhu životního pojištění a jsme dobře 
připraveni na další růst.“ 
 
AXA Biztosító získala v obchodním roce 2013 předepsané pojistné v přibližné výši 41 mil. EUR. 
Převážná část objemu obchodní činnosti připadá na segment životního pojištění (asi 92 procent) se 
silným zaměřením na produkty investičního životního pojištění. Společnosti patří 13. příčka na 
maďarském trhu životního pojištění. AXA Biztosító působí v celé zemi a v současnosti má kolem 
120 zaměstnanců. O prodej se stará vlastní odbytová společnost společně se zprostředkovateli, jako 
jsou makléři a banky. 
 
 
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) • AXA 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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