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VIENNA INSURANCE GROUP MÁ CHUŤ NA VÍC 
 
PROVĚRKA POTENCIÁLU VŠECH TRHŮ VIG 
 

• Strategické pilíře platí nadále  
• Jasná orientace na růst   
• Precizní strategie pro jednotlivé trhy 
• Výhled na rok 2016: Snaha o zisk až 400 mil. EUR 
• Míra podle Solvency II kolem 200 % 

 
Vienna Insurance Group (VIG) v následujících měsících prozkoumá možnosti dalšího růstu na trzích 
od Baltu až po Černé moře. V Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku chce VIG ze střednědobého 
hlediska zvýšit svůj tržní podíl na minimálně 10 procent. Posílení čeká sektor zdravotního pojištění. 
Další pilíře VIG zůstanou nadále v platnosti. Základem strategie je solidní struktura vlastního kapitálu 
Vienna Insurance Group. Kvóta v rámci Solvency II vypočítaná pro na burze kótovanou skupinu VIG 
se pohybuje řádově kolem 200 procent.  
 
Strategické pilíře zůstávají v platnosti 
„Nadále máme chuť růst,“ tolik prof. Elisabeth Stadlerová, předsedkyně představenstva Vienna 
Insurance Group, v rámci tiskové konference dne 17. března ve vídeňské budově Ringturm, centrále 
VIG (záznam tiskové konference bude k dispozici od odpoledne 17. března na stránce www.vig.com). 
První týdny v nové funkci využila předsedkyně představenstva VIG spolu se svým  týmem na 
důkladnou analýzu dosavadní strategie a tržního prostředí.  
 
VIG je největším pojišťovacím koncernem v Rakousku a předním pojišťovatelem v zemích střední 
a východní Evropy (CEE). „Mezičasem pochází asi polovina našich prémií ze střední a východní 
Evropy, v případě zisku to dokonce značně převyšuje 50 procent. Proto bude management VIG 
pokračovat v zaměření na tento region včetně zachování strategických pilířů,“ zdůrazňuje prof. 
Stadlerová. Zásady managementu znějí: strategie vícero značek, lokální podnikání, multikanálový 
odbyt a konzervativní politika umisťování kapitálu a zajištění. 
 
Ziskový růst jako princip 
Příští měsíce budou zaměřené na důkladnou analýzu růstového potenciálu 25 trhů VIG. „V zemích 
střední a východní Evropy se kontinuálně zlepšuje kvalita života, což je spojeno se zvýšenou 
poptávkou po pojistných řešeních. Tohoto potenciálu je třeba využít. Na některých z uvedených trhů 
jsme v předchozím roce dosáhli dvouciferné míry růstu,“ vysvětluje prof. Stadlerová. 
 
Na základě údajů Světového měnového fondu z října 2015 dosahoval růst nominálního HDP 
v přepočtu na kupní sílu v zemích střední a východní Evropy v posledních pěti letech o 55 procent 
vyšší hodnotu než v Rakousku. Prognózy do roku 2020 vycházejí z dalšího zvyšování na více než 
60 procent v porovnání s Rakouskem. Zatímco pojistná hustota v zemích střední a východní Evropy 
v letech 2004 až 2014 vzrostla o 64 procent, v rámci původní patnáctky zemí EÚ to bylo 25 procent. 
„V popředí našich úvah musí samozřejmě vždy stát ziskovost. Co se nevyplatí, zůstává pro nás tabu,“ 
doplňuje prof. Stadlerová.  
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Precizní strategie 
VIG chce růst organicky stejně jako akvizicemi. „Existující společnosti kupujeme tam, kde je to pro 
nás ekonomicky smysluplné a abychom rychleji dosáhli vytyčeného postavení na trhu,“ vysvětluje 
prof. Stadlerová. Zajistit je třeba země, kde VIG vlastní špičkový podíl na trhu. Patří mezi ně Česká 
republika a Slovensko s podílem v obou případech převyšujícím 33 procent stejně jako Rakousko 
s téměř 24 procenty. V Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku chce skupina svůj tržní podíl 
v střednědobém výhledu navýšit minimálně na 10 procent. 
 
Co se týče produktů a služeb, nastoupí nová orientace na digitalizaci. Prof. Stadlerová k tomu uvádí: 
„V rámci naší skupiny je už k dispozici mnoho inovativních služeb a nabídek. Zkoumáme, zda a jak by 
se tento potenciál dal využít ve vícero společnostech resp. uplatnit na vícero trzích.“ V mnoha zemích 
se diskutuje o systémech poskytování zdravotní péče a jejich budoucím financování. Z tohoto důvodu 
se bude VIG více zaměřovat na zdravotní pojištění.  
 
Solidní vybavenost vlastním kapitálem a intenzivní zaměření na náklady 
VIG je jedinou rakouskou pojišťovací skupinou, které Úřad pro dohled nad finančním trhem schválil 
„částečný interní model“ pro výpočet kapitálu podle Solvency II. Kvóta Solvency II očekávaná pro rok 
2015 se bude řádově pohybovat kolem 200 procent. Prof. Stadlerová k tomu dodává: „Naše 
vybavenost vlastním kapitálem nás tedy nadále řadí do čelní skupiny mezinárodně aktivních 
pojišťovacích koncernů.“ 
 
Současně se zaměřením koncernu na růst bude jedním z klíčových cílů hospodárnost nákladů. 
„Neustálý důraz na náklady dosud VIG uchránil před rozsáhlejšími programy úspory nákladů. V tomto 
směru chceme zjistit, kde bude mít smysl konsolidace a kde by se mohly centralizovat servisní služby 
a procesy pro vícero společností,“ tolik prof. Stadlerová.  
 
Předběžný výsledek za rok 2015 a výhled na rok 2016*) 
V hospodářském roce 2015 bylo dosaženo solidního objemu pojistného v předběžné výši 9 miliard 
EUR. K nárůstu došlo v segmentech neživotního/úrazového pojištění o 0,8 procenta, zdravotního 
pojištění o 3 procenta a v životním pojištění s průběžně placeným pojistným ve výši 4,9 procenta. 
Vzhledem k nízkoúrokovému prostředí byla cíleně uplatňována restriktivní politika v oblasti 
jednorázově placeného pojištění, což v tomto segmentu vedlo ke snížení objemu pojistného o 
15,7 procenta. Z toho vyplývá mírný celkový pokles o 1,4 procenta oproti předchozímu roku.  
 
Předběžný zisk (před zdaněním) za hospodářský rok 2015 představuje zhruba 172 milionů EUR. 
Kromě mimořádných odpisů oznámených už v listopadu 2015 byla v hospodářském výsledku 
zohledněna další opatření: V Rumunsku se management navzdory zlepšujícím se podmínkám na trhu 
rozhodl pro obezřetný odhad vývoje škodovosti. V Polsku byla na základě daňových změn pro banky 
a pojišťovny odepsána hodnota pojistného kmene. V důsledku nového složení představenstva byla 
upravena i zodpovědnost za jednotlivé země. V souvislosti s tím budou dosavadní „Cash Generating 
Units“ (CGU) od 1. ledna 2016 vykazovány na úrovni zemí jako „CGU-Groups“. V některých zemích 
z toho vyplynuly odpisy, které byly zohledněny ve výsledku za rok 2015.  
 
Navzdory tomu, že VIG bude i v roce 2016 působit v nízkoúrokovém prostředí s negativním vlivem na 
hospodářský výsledek, bude se management usilovat o minimálně zdvojnásobení zisku (před 
zdaněním) až na 400 milionů EUR.    
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Stejně tak zůstává v platnosti politika výplaty dividendy, uplatňovaná od roku 2005, podle které se 
vyplácí minimálně 30 procent čistého zisku koncernu po odečtení menšinových podílů. Za 
hospodářský rok 2015 navrhne představenstvo koncernovým grémiím vyplacení dividendy ve výši 
60 centů na akcii. Míra vyplacené dividendy tak výrazně převýší 30 procent a bude představovat 
kolem 78 procent. 
 
Ukazatel combined ratio představoval v roku 2015 předběžně 97,3 procenta a jen mírně přesáhl 
hodnotu předchozího roku ve výši 96,7 procenta. Ve střednědobém horizontu usiluje VIG o zlepšení  
combined ratio na 95 procent.   
 
 
*) Poznámka  
Údaje týkající se hospodářského roku 2015 obsažené v této zprávě jsou založené na předběžných a neauditovaných 
údajích. Konečné a auditované údaje k hospodářskému roku 2015 budou zveřejněné 7. 4. 2016 v rámci tiskového 
komuniké. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Koncernová komunikace &  
marketing 
Schottenring 30 
1010 Vídeň 
 

Wolfgang Haas +43 50 390-21029, wolfgang.haas@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 
 
 
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. 
 
 
Výhrada k informacím týkajícím se buducnosti 
Tato zpráva obsahuje i údaje týkající se budoucnosti, které se zakládají na současných odhadech a předpokladech 
provedených podle nejlepšího vědomí managementu Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung. Takovéto výroky 
týkající se budoucnosti se dají rozpoznat na základě pojmů, jako jsou „očekávání“ anebo „cíl“ nebo podobných výrazů. 
Prognózy, týkající se budoucího vývoje podniku, představují odhady, které vznikly na základě informací dostupných 
v aktuálním čase. Nenaplní-li se předpoklady, ze kterých vycházejí anebo nastanou-li neodhadnutelná rizika, mohou se 
skutečné výsledky od v současnosti očekávaných výsledků lišit. Za tyto údaje proto nepřebíráme záruku. Vienna Insurance 
Group AG Wiener Versicherung Gruppe odmítá jakýkoliv závazek a nemá v úmyslu aktualizovat tyto výroky vzhledem ke 
skutečným výsledkům, změněným předpokladům a očekáváním nebo k budoucímu vývoji a událostem. Tato zpráva 
nepředstavuje doporučení ani výzvu ke koupi anebo prodeji cenných papírů skupiny Vienna Insurance Group AG Wiener 
Versicherung. 
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