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Vienna Insurance Group posiluje možnosti odbytu v Bulharsku 
 

Bulstrad získala společnost UBB-AIG 
 
Koncernová společnost VIG Bulstrad uzavřela dohodu o koupi stoprocentního podílu  
na společnosti UBB-AIG a současně o kooperační smlouvě se společností United Bulgarian Bank 
(UBB). Koncern tak diverzifikuje své portfolio v Bulharsku a posiluje potenciál odbytu přesně v duchu 
vlastní strategie různých prodejních cest.  
 

 
 
Společnost UBB-AIG byla založena v roce 2006 jako bankopojišťovna pro UBB. V posledních letech 
se UBB-AIG vyvíjela stabilně: v obchodním roce 2014 získala pojistné ve výši 4,5 mil. BGN 
(asi 2,3 mil. EUR). Čistý zisk za rok 2014 představoval 1,38 mil. BGN (zhruba 0,7 mil. EUR). 
Společnost působí v oblasti neživotního pojištění. 
 
UBB je třetí největší retailovou bankou Bulharska s více než jedním milionem klientů. Vlastní síť více 
než 200 poboček a prodejních míst. Odbyt pojistných produktů probíhá téměř výhradně 
prostřednictvím sítě UBB.  
 
 
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. 
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Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
 

„Bulharsko patří k našim stěžejním trhům. Pojišťovna 
Bulstrad využila možnost získat společnost UBB-AIG 

a posílit tak své postavení.Navíc díky novému 
distribučnímu kanálu získáme přístup k dalším skupinám 

klientů.“ 
Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group 


