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Vienna Insurance Group novým lídrem trhu v Bulharsku 
Společnosti Bulstrad a Bulstrad Life dominují na bulharském pojistném trhu 
 
Vienna Insurance Group (VIG) v Bulharsku předstihla své konkurenty. Obě dceřiné společnosti   
VIG Bulstrad a Bulstrad Life jsou podle aktuálních údajů lokálního finančního dohledu číslem 1 
bulharského pojistného trhu. Koncern VIG dosáhl v Bulharsku podíl na trhu v celkové výši 14,5 
procenta s brutto pojistným za první pololetí 2017 kolem 84 mil. EUR. 
 
Neživotní pojišťovna Bulstrad dokázala za 1. pololetí získat pojistné ve výši zhruba 58 mil. EUR a její 
podíl na trhu neživotního pojištění tak představuje 12,7 procenta. V segmentu životního pojištění 
dosáhla pojišťovna Bulstrad Life za prvních šest měsíců tohoto roku předepsané brutto pojistné ve výši 
26 mil. EUR. S podílem 21,5 procenta na trhu životního pojištění je Bulstrad Life jedničkou v 
Bulharsku. 
  
Velmi dobrý vývoj dceřiných společností VIG 
„Koncern VIG se v Bulharsku ubírá velmi dobrým směrem. Naše špičkové postavení vyplývá 
především z pozitivního vývoje pojištění motorových vozidel a zdravotního pojištění. Důraz na segment 
zdravotního pojištění je také součástí našeho programu ‚Agenda 2020‘. V Bulharsku jsme se na tento 
cíl již plně zaměřili, což dokazují i naše čísla“, vysvětluje Mag. Peter Höfinger, člen představenstva VIG 
zodpovědný za Bulharsko.  
 
Bulstrad Life je v čele i v segmentu zdravotního pojištění. V prvním pololetí 2017 nahospodařila tato 
dceřiná společnost VIG pojistné v přibližné výši 8,5 mil. EUR. To zodpovídá podílu 27 procent z 
celkového trhu zdravotního pojištění v Bulharsku. A to není vše: VIG se podílí i na největším 
bulharském penzijním fondu PAC Doverie s více než 1,2 milionu členů. S tržním podílem ve výši 26,6 
procenta je Vienna Insurance Group jedničkou i v této oblasti.  
 
Velký potenciál v Bulharsku 
Bulharsko má kolem 7,2 mil. obyvatel, kteří vydají na pojištění v průměru asi 150 EUR ročně.  
Pro srovnání, v Rakousku dosahují výdaje na pojištění zhruba 2000 EUR ročně na osobu. Velký rozdíl 
dokazuje značný potenciál tohoto trhu pro Vienna Insurance Group. Z pohledu 25 trhů tohoto koncernu 
je VIG kromě Bulharska lídrem i v Rakousku, v České republice, na Slovensku, v Rumunsku, 
v pobaltských zemích a v Makedonii. 
 
  
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. 
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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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