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Vienna Insurance Group kupuje společnosti AXA v Srbsku  
Tržní podíl stoupne na 11,5 procenta 
 
Vienna Insurance Group (VIG) převezme životní i neživotní pojišťovací společnosti AXA v 
Srbsku. Touto koupí stoupne tržní podíl VIG v Srbsku na zhruba 11,5 procenta.  
 
Kupní smlouva o nabytí neživotní pojišťovny AXA Nezivotna Osiguranje a.d.o. Beograd a životní 
pojišťovny AXA Zivotno Osiguranje a.d.o. Beograd (AXA Srbsko) byla podepsána 6. července 2016 
(ještě je potřebný souhlas lokálních úřadů). „VIG považuje Srbsko na základě kladných ekonomických 
prognóz za jasný růstový a investiční trh. Srbsko je jedním ze čtyřech trhů, na kterých chceme ve 
střednědobém horizontu dosáhnout tržního podílu minimálně 10 procent. Tento cíl splníme 
nastávajícím převzetím obou společností AXA, které se velmi dobře hodí do našeho portfolia, již 
mnohem dříve“, zdůrazňuje Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group. 
 
Obě společnosti AXA získaly v roce 2015 pojistné o celkovém objemu přes 12 mil. EUR, mají více 
než 106 000 klientů a tržní podíl ve výši 1,8 procenta. „Obě společnosti nabízejí v podobě pojištění 
úrazu, motorových vozidel, domácnosti a života paletu produktů, kterou již velmi úspěšně nabízíme 
pod hlavičkou naší stávající společnosti Wiener Städtische Osiguranje. Kromě toho, že to výborně 
zapadá do naší strategie prodeje, díky koupi významně posílíme náš odbytový tým v Srbsku. Navíc je 
AXA Srbsko považována za lídra v oblasti digitalizace, tedy oboru budoucnosti“, vysvětluje Mag. Peter 
Höfinger, člen představenstva VIG zodpovědný za Srbsko.   
 
Prostřednictvím dceřiné společnosti Wiener Städtische Osiguranje dosáhla Vienna Insurance Group v 
roce 2015 objemu pojistného ve výši 61,6 mil. EUR a růstu o 7 procent. To představuje tržní podíl 
9,7 procenta. Společně se společnostmi AXA, které jsou předmětem koupě, se VIG – jen těsně za 
třetím – stává čtvrtým největším pojišťovatelem Srbska.    
 
 
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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