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Philipp Bardas jmenován novým generálním sekretářem Vienna Insurance 
Group  
 
Dr. Philipp Bardas povede od 1. října 2017 generální sekretariát koncernu Vienna Insurance Group 
(VIG). Jako generální sekretář zodpovídá spolu se svým týmem kromě jiného za přeshraniční a 
mezioborové projekty, vypracování obchodních a průběžných zpráv i za koordinaci zasedání 
koncernových grémií. Dr. Bardas převezme tuto funkci od Mag. (FH) Sabine Stiller, která bude řídit 
oddělení pojištění motorových vozidel v pojišťovně Wiener Städtische Versicherung. 
 
„Dr. Bardas v sobě spojuje vysoké odborné schopnosti se strategickým myšlením a angažovanou 
činorodostí“, uvádí Prof. Elisabeth Stadler, předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group. 
„Vienna Insurance Group jako přední pojišťovací koncern Rakouska a zemí CEE nabízí různorodé 
možnosti kariéry. Dr. Bardas opakovaně prokázal své schopnosti v mnoha oblastech jednotlivých 
společnosti VIG a je ideální pro funkci generálního sekretáře.“ 
 
Osobní údaje  
Dr. Philipp Bardas, narozený v roce 1978, ukončil v roce 2003 studium práv doktorátem na 
Vídeňské univerzitě. Po složení advokátních zkoušek působil od září 2008 na právním oddělení 
společnosti Wiener Städtische, než v červenci 2010 přešel do společnosti Donau Versicherung na 
generální sekretariát, jehož vedení převzal v únoru 2012. V dubnu 2015 byl jmenován generálním 
sekretářem společnosti Donau Versicherung. Dr. Bardas je ženatý a má tři děti. 
 
 
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 25 000 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. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Koncernová komunikace & marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
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