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VIENNA INSURANCE GROUP kupuje společnost AXA v Rumunsku  
 
Vienna Insurance Group převezme životní pojišťovnu AXA v Rumunsku a potvrzuje tak 
vedoucí postavení na rumunském pojistném trhu.   
 
Kupní smlouva o nabytí životní pojišťovny AXA Life Insurance S.A. (AXA Life) byla podepsána  
3. srpna 2016. Kupujícími jsou dvě dceřiné společnosti VIG BCR Life a Omniasig. Akvizice se 
uskuteční za podmínky schválení lokálními úřady.  
 
Společnost AXA Life v roce 2015 přijala brutto pojistné ve výši přes 4,5 miliónu EUR, pocházející 
převážně z klasického životního pojištění.  
 
Předsedkyně představenstva VIG, Prof. Elisabeth Stadler, zdůraznila růstové vyhlídky v Rumunsku: 
„Nárůst rumunského trhu životního pojištění představoval v roce 2015 jedenáct procent. A to ještě 
není vše: Dceřiná společnost VIG BCR Life, druhý největší hráč na rumunském trhu životního 
pojištění s tržním podílem 14,4 procenta, v minulém roce taktéž dosáhla výrazného růstu.“  
 
Podle Prof. Elisabeth Stadler jsou velmi slibné i prognózy růstu HDP v Rumunsku: „V tomto roce 
odborníci očekávají v neposlední řadě díky prudkému nárůstu soukromé spotřeby nárůst hrubého 
domácího produktu o více než čtyři procenta. V letech 2017 a 2018 má růst HDP představovat kolem 
3,5 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 
Koncernová komunikace & marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Julia Thaller 
telefon: +43 50 390-26814 
e-mail: julia.thaller@vig.com 
 
 
 
Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
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