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Prof. Elisabeth Stadler jmenována komerční rádkyní 
 
Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelce a předsedkyni představenstva na burze kótované Vienna 
Insurance Group, byl za zásluhy o pojišťovnictví propůjčen profesní titul „Komerční rádkyně“. Dekret jí 
odevzdal 31. května 2017 spolkový ministr Thomas Drozda v Úřadu spolkového kancléře Rakouské 
republiky.  
 
„Mám velkou radost, že tímto vyznamenáním byla oceněna celým odvětvím uznávaná a zkušená 
odbornice na pojištění. Prof. Elisabeth Stadler věnovala pojišťovnictví celý svůj dosavadní pracovní 
život a podle vlastních slov toho nikdy nelitovala. Ještě více mne těší vědomí, že takovýto člověk, který 
srdcem i rozumem žije pro myšlenku pojištění, je v čele našeho koncernu. Po příchodu do naší skupiny 
v září 2014 za relativně krátký čas dokázala osvědčit své dlouholeté zkušenosti. To dokazují i nedávno 
představené výsledky Vienna Insurance Group za hospodářský rok 2016 a první čtvrtletí 2017. Velmi si 
vážím i její sociální angažovanosti, která v naší skupině představuje významnou hodnotu“, zdůraznil 
Dr. Günter Geyer, předseda dozorčí rady Vienna Insurance Group.  
 
Prof. Elisabeth Stadler, narozená v roce 1961, pracuje v pojišťovnictví již 33 let. Od ledna 2016 řídí 
koncern Vienna Insurance Group. Je členkou dozorčích rad různých dceřiných společností VIG, dále 
společností Post AG, Casinos Austria a Österreichische Hagelversicherung (Rakouská krupobitná 
pojišťovna). Tato odbornice na pojištění je i členkou odvětvové konference odvětví bank a pojišťoven v 
rámci Vídeňské hospodářské komory, členkou s poradním hlasem ve výboru Oborového svazu 
pojišťovacích podniků, delegátkou Hospodářského parlamentu Vídeňské hospodářské komory, 
členkou Mezinárodní společnosti aktuárů a předsedkyní Společnosti pro odbornost v pojištění. Jako 
viceprezidentka Rakouského Červeného kříže aktivně projevuje i svou sociální angažovanost.  
 
 
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 24 000 pracovnicemi a pracovníky 
je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých trzích v Rakousku a zemích CEE. 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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