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VIENNA INSURANCE GROUP – PŘEDBĚŽNÉ POJISTNÉ1:  
 
DYNAMICKÝ RŮST NA MNOHA TRZÍCH 
 
 
 
Pojistné dosáhlo 
potěšitelných  
9,4 mld. EUR 
 

Nárůst pojistného 
o 2,6 procenta bez 
mimořádných 
vlivů 

Vysoká dynamika 
růstu na mnoha 
trzích SVE  

Životní pojištění: 
silně vzestupný 
trend 

 
Vienna Insurance Group zaznamenala jako přední pojišťovací koncern Rakouska a zemí střední a 
východní Evropy v roce 2014 velmi dobrý vývoj obchodní činnosti. Na základě přímo předepsaného, 
nekonsolidovaného pojistného v celkové výši zhruba 9,4 mld. eur dosáhl koncern navzdory 
negativním vlivům měnových kurzů úrovně předchozího roku. Organický růst bez mimořádných efektů 
představoval 2,6 procenta. Růstem pojistného o 10 procent prokázaly země zahrnuté do segmentu 
„Ostatní trhy“ svůj velký potenciál. 
 
KONCERNOVÉ SPOLEČNOSTI VYUŽÍVAJÍ POTENCIÁLY 
V neživotním/úrazovém pojištění bylo navzdory výrazným měnovým vlivům (-105 mil. EUR) a značné 
redukci obchodní činnosti společnosti Donau Versicherung v Itálii (-96 mil. EUR) opět získáno pojistné 
ve výši zhruba 4,7 mld. EUR. 
 
V Rakousku vykompenzoval nadprůměrný růst ze strany společnosti Wiener Städtische Versicherung 
redukci obchodní činnosti v Itálii. Na obou etablovaných trzích SVE v České republice a na Slovensku 
vzrostlo pojistné Vienna Insurance Group v neživotním/úrazovém pojištění v lokální měně po přibližně 
třech procentech. 
 
V Rumunsku se projevily první pozitivní účinky opatření, přijatých v rámci nadále složitého tržního 
prostředí. Neživotní/úrazové pojištění vykázalo poprvé po letech mírný vzestup v lokální měně o 
0,3 procenta. 
 
Velmi dynamicky se opět vyvíjela obchodní činnost v zemích segmentu „Ostatní trhy“. V Gruzii a 
Albánii tvořil růst v neživotním/úrazovém pojištění na lokální bázi obdivuhodných 50 procent. Výrazně 
dvouciferného růstu bylo dosaženo jmenovitě i v Srbsku, Makedonii a Bosně. Tento vývoj dokládá 
strategický význam celoplošného zastoupení Vienna Insurance Group v celém prostoru střední a 
východní Evropy. 
 
Z důvodu silně konkurenčního prostředí, které v mnoha zemích panuje v pojištění motorových 
vozidel, vsadila Vienna Insurance Group cíleně na neživotní pojištění. Tento diferencovaný přístup byl 
základem růstu. 
 

                                                 
1 Obchodní údaje vycházejí z předběžných dat a nebyly podrobeny konsolidaci ani auditu. 
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PLYNULÝ ROZMACH V SEGMENTECH NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 
 
 
Vienna Insurance Group se 
soustředí zejména na oblast 
pojištění domů a domácností, stejně 
jako malých a středních podniků, 
resp. na korporátní obchod. 
Navzdory hospodářské krizi se 
pomocí inovativních produktů 
podařilo v tomto segmentu získat 
pojistné v celkové výši zhruba 
2,7 mld. EUR: 
 
Mimořádně pozitivní vývoj vzhledem 
k utlumené náladě v hospodářství. 

 

 
 
 
Pozornost si zaslouží nárůst v této oblasti v Rakousku (+3,9 procenta) a na Slovensku 
(+7,7 procenta). Úspěchy v neživotním pojištění se dostavily i na menších trzích SVE. Výrazného 
růstu na lokální bázi bylo dosaženo v Chorvatsku (+6,6 procenta), Srbsku (+24,3 procenta), Bosně 
(+60,3 procenta) a Gruzii (+74,8 procenta). 
 
UKRAJINA: PŮSOBIVÝ VÝVOJ 
Na tomto trhu, poznačeném vojenskými střety a politickou nejistotou, dosáhly všechny čtyři 
koncernové společnosti Vienna Insurance Group na lokální bázi výrazného nárůstu o celkově 
15,9 procenta. V rámci povinného pojištění motorových vozidel vzrostlo pojistné o 26,5 procenta, 
v jednotlivých segmentech neživotního pojištění o 19,3 procenta. Klienti zvláště v období krize 
důvěřují finanční solidnosti ukrajinských koncernových společností Vienna Insurance Group. 
 
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: VZESTUPNÉ TRENDY V ZEMÍCH SVE 
V životním pojištění dosáhla Vienna Insurance Group růstu o 1,4 procenta a získala tak pojistné v 
přibližné výši 4,3 mld. EUR. Růst v životním pojištění byl významně podpořen především úspěšným 
odbytem v rámci „Ostatních trhů“. Celkový úspěch v tomto odvětví je o to potěšující, že v Polsku byly i 
v roce 2014 výrazně utlumovány aktivity v oblasti krátkodobého jednorázově placeného životního 
pojištění. 
 
V Rakousku stojí za silným nárůstem jednorázově placeného životního pojištění ve výši 8,5 procenta 
především dynamický vývoj společnosti Wiener Städtische Versicherung. Koncernové společnosti 
však dosáhly dvouciferných přírůstků v oblasti jednorázově placeného životního pojištění na bázi 
lokální měny i na mnoha trzích SVE. Vyzvednout je třeba především pobaltské státy (+29,2 procenta), 
Bulharsko (+39,0 procenta), Chorvatsko (+44,6 procenta) i Maďarsko (+35,2 procenta). 
 
 
 
 
 
 
 

Neživotní pojištění:  
Nárůst o 25 procent  
za pět let navzdory 
ekonomické krizi.  
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POBALTÍ – ZNAMENITÁ VÝKONNOST VIG V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 
 
  

 
 
Vienna Insurance Group dokázala v pobaltských 
zemích průměrnými ročními přírůstky ve výši 
25,5 procenta v uplynulých letech obchodní 
činnost v životním pojištění více než ztrojnásobit.  
 
V roce 2014 dosáhlo pojistné spolu 
51,6 mil. EUR. 

 
 
V běžně placeném pojistném zaznamenaly polské koncernové společnosti nárůst o 86,1 procenta. 
Dvouciferné přírůstky dosáhly v této oblasti i koncernové společnosti v Bulharsku, Srbsku, 
pobaltských zemích, Makedonii a Černé Hoře. 
 
 
VIENNA INSURANCE GROUP VYUŽÍVÁ POTENCIÁLY RŮSTU 
Růstové ukazatele dokládají, že trhy Rakouska a zemí střední a východní Evropy skýtají i ve složitém 
ekonomickém rámci značný potenciál. Vienna Insurance Group dokáže tyto možnosti skvěle využívat. 
Díky podílu ve výši zhruba 20 procent na stěžejních trzích tak Vienna Insurance Group dále upevňuje 
svůj velký náskok před konkurenty. 
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Odvětví činnosti:

12M 2014 12M 2013 +/- %

Neživotní/úrazové pojištění 4.721,0 4.782,3 -1,3
Životní pojištění 4.266,7 4.207,1 1,4
Zdravotní pojištění 386,2 397,8 -2,9
Celkem 9.373,9 9.387,2 -0,1

Organický růst očištěný od mimořádných vlivů 2,6

Regiony:

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 1.833,5 1.866,7 -1,8 1.013,4 1.046,0 -3,1 339,3 331,0 2,5
Předepsané pojistné v životním pojištění 1.870,3 1.844,3 1,4 858,2 873,4 -1,7 395,9 418,6 -5,4
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 368,1 357,5 3,0  
Předepsané pojistné celkem 4.071,9 4.068,4 0,1 1.871,6 1.919,4 -2,5 735,1 749,6 -1,9

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 557,4 567,7 -1,8 301,1 301,8 -0,2 612,3 621,9 -1,5
Předepsané pojistné v životním pojištění 532,3 582,3 -8,6 54,4 72,2 -24,7 555,6 416,4 33,4
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   18,1 40,4 -55,1
Předepsané pojistné celkem 1.089,7 1.150,0 -5,2 355,5 373,9 -4,9 1.186,0 1.078,7 10,0

Při sumarizaci zaokrouhlených částek a procentních údajů se mohou vyskytnout rozdíly v důsledku zaokrouhlení.

*) AL, BA, BG, BY, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, ME, MK, RS, TR, UA

Předběžné, nekonsolidované a neauditované pojistné  2014

v mil. EUR

Předepsané pojistné

Ostatní trhy *)Polsko

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

Rakousko SlovenskoČeská republika

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

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


