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VIENNA INSURANCE GROUP ZVÝŠILA TRŽNÍ PODÍL V 
CHORVATSKU  
 
 
Vienna Insurance Group posílila své postavení na chorvatském trhu díky nárůstu pojistného  
o 3,4 procenta. Ziskem dalšího 0,7 procentního bodu upevnila 4. místo na trhu s celkovým podílem 
8,4 procenta. Celkově tak získaly koncernové společnosti pojistné v přibližné výši  
715 mil. HRK (asi 94 mil. EUR)1. 
 
 

„Chorvatský pojišťovací trh se po vstupu země do EU nachází ve fázi přelomu. Vienna Insurance 
Group díky soustředěnému vystupování získala zcela novou pozici na trhu. Naše koncernové 

společnosti velmi úspěšně využily příležitost a rostly rychleji než trh.“ 
Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group 

 
 

Dvouciferný růst jednorázově placeného pojistného 
 
 
V životním pojištění bylo dosaženo vynikajícího vývoje zejména v případě jednorázově placeného 
pojištění. Společnost Wiener osiguranje v tomto segmentu zdvojnásobila pojistné. Stejně pozitivně se 
vyvíjí i společnost Erste osiguranje s nárůstem o zhruba 20 procent. Klienti totiž důvěřují finančně 
silné Vienna Insurance Group jako bezpečnému partnerovi. 
 
 
 
Za uplynulých šest let tak Vienna Insurance Gr  oup  
v Chorvatsku ztrojnásobila objem  
jednorázově placeného životního pojištění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 Obchodní údaje vycházejí z předběžných čísel v lokální měně a nebyly podrobeny konsolidaci ani auditu. 
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Silný růst havarijního a majetkového pojištění 
 

Vienna Insurance Group po liberalizaci trhu povinného smluvního pojištění za škody způsobené 
provozem motorových vozidel úspěšně vsadila na rozšíření havarijního pojištění. Díky odbytovým 
aktivitám dosáhla společnost Wiener osiguranje pozoruhodného růstu o 6,5 procenta. Cílený rozvoj 
obchodu s velkými klienty přispěl v majetkovém pojištění k nárůstu o 6,6 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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