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Vienna Insurance Group v Litvě  
 
Koupě pojišťovny Finsaltas – setrvalý rozvoj odbytové struktury  
 
Životní pojišťovna Compensa Life SE, která je součástí Vienna Insurance Group, získáním 
společnosti Finsaltas se zaměřením na životní pojištění posílila významný distribuční kanál v Litvě. 
 
S přibližným počtem 300 pojišťovacích zprostředkovatelů je 
Finsaltas největším litevským prodejcem životního pojištění. 
V roce 2014 získala společnost v životním pojištění pojistné 
kolem 7,1 mil. EUR. Tato koupě je zárukou a dalším 
rozšířením spolupráce pojišťovny Compensa Life SE s 
úspěšnou společností Finsaltas. 
 
Litva – expandující trh životního pojištění 
 
V uplynulých letech zaznamenalo litevské pojišťovnictví 
dynamický růst, který je výrazem ekonomického zotavení 
země. V segmentu životního pojištění dominují produkty investičního životního pojištění, na které 
připadá zhruba 70 procent z celkového pojistného. Litevský trh v uplynulých letech zaznamenal 
průměrný růst pojistného v životním pojištění kolem 20 procent. 
 
 
Vienna Insurance Group roste v Pobaltí rychleji než trh 
 
 
 
  

S průměrnými ročními přírůstky ve výši 
25,5 procenta v životním pojištění rostla VIG  
v pobaltských zemích za posledních pět let 
výrazně rychleji než trh, přičemž dokázala více 
než ztrojnásobit objem pojistného. 
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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 
 
 


