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VIENNA INSURANCE GROUP JEŠTĚ SILNĚJŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
 
České koncernové společnosti Vienna Insurance Group opět upevnily své čelné postavení na 
největším trhu koncernu v rámci zemí SVE. Již tak vysoký tržní podíl se podařilo zvýšit o 
0,6  procentního bodu na celkových 33,7 procenta, což znovu výrazně zvětšilo náskok před nejbližším 
konkurentem. 
 

Vedoucí postavení Vienna Insurance Group dále posílilo 
 
 
Celkově zvýšily koncernové společnosti 
Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna 
(ČPP) a Pojišťovna České spořitelny (PČS) 
pojistné o zhruba 3,3 procenta na přibližně 
51,5 mld. českých korun (asi 1,9 mld. EUR)1 a 
na tomto strategicky významném trhu tak 
přispěly zhruba 20 procenty k celkovému 
pojistnému koncernu. 
 

„Vienna Insurance Group roste v České 
republice v prostředí plném výzev nad 
průměrem trhu. Tím jsme znovu splnili 

strategický cíl VIG, který jsme si zde stanovili. 
Velmi úspěšně upevňujeme špičkovou pozici na 

tomto významném trhu SVE.“ 
 

Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group 

 

 
Nadále silná poptávka po životním pojištění 

 
 
            
    
 
Posílení tržního podílu v náročném ekonomickém prostředí bylo 
dosaženo díky silnému růstu v životním pojištění o 4,1 procenta. 
 
Mimořádně úspěšná byla ČPP v oblasti průběžně placeného pojistného. 
Nárůst o 14,8 procenta zdůrazňuje klíčový význam poradenství pro 
uzavírání vysokého počtu smluv s klienty, vedoucí k dlouhodobému 
posilování majetku.  
 
 
V uplynulých šesti letech zvýšila Vienna Insurance Group objem 
pojistného v životním pojištění o přibližně 50 procent. 
 
 

  

                                                
1 Obchodní údaje vycházejí z předběžných čísel v lokální měně a nebyly podrobeny konsolidaci ani auditu. 
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Bankopojištění jako faktor úspěchu – pronikavý růst v oblasti 
jednorázově placeného pojistného 

 
Vynikající spolupráce s dceřinou společností Erste Group Českou spořitelnou je příkladem úspěchu 
nabídky životního pojištění prostřednictvím banky. V oblasti jednorázově placeného pojistného 
dosáhla PČS působivého nárůstu o 8,2 procenta. Navíc zaznamenala v oblasti průběžně placeného 
pojistného potěšitelný růst o 3,4 procenta. 
 
 

Vzestup v pojištění motorových vozidel  
 
V neživotním/úrazovém pojištění bylo celkem dosaženo přírůstku o 2,6 procenta. Mimořádně 
radostný je přitom nárůst o zhruba 6 procent v povinném smluvním pojištění motorových vozidel. Je 
třeba vyzvednout úspěch ČPP, která zvýšila objem pojistného o vynikajících 7,3 procenta. Také 
Kooperativa docílila – z již tak vysokého výchozího základu – pozoruhodného nárůstu o 4,4 procenta. 
 
 
 
 
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 
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