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Vienna Insurance Group fúzuje dceřiné společnosti v Chorvatsku  
Cílem je posílení bankopojištění  
  
Chorvatská bankopojišťovna Erste osiguranje bude za podmínky souhlasu lokálních orgánů 
pravděpodobně koncem dubna 2018 spojena se společností Wiener osiguranje. Vienna 
Insurance Group (VIG) tak i v Chorvatsku vsadí na využití silných stránek obou značek v rámci 
jediné společnosti za účelem posílení bankopojištění. 
  
Spojení zdrojů a kompetencí 
Po Maďarsku, Slovensku a Rakousku dostala od grémií dozorčích rad zelenou nyní i fúze 
chorvatských dceřiných společností VIG. Tak jako v případě předchozích rozhodnutí platí i pro 
Chorvatsko, že spojení společností má podpořit plánované posílení bankopojištění se zvláštním 
zřetelem na neživotní a zdravotní pojištění. „Největší užitek pro klienty, banku a pojišťovnu docílíme 
spojením zdrojů a kompetencí. I v Chorvatsku zůstane nadále zachována značka bankopojišťovny pro 
klienty dceřiné společnosti koncernu Erste Group“, vysvětluje Prof. Elisabeth Stadler, CEO Vienna 
Insurance Group. 
  
VIG je čtvrtým největším pojišťovatelem v Chorvatsku 
Vienna Insurance Group působí na chorvatském pojistném trhu od roku 1999. Činnost v oblasti 
bankopojištění ve spolupráci s partnerem Erste Group byla v Chorvatsku zahájena v roce 2005. 
S tržním podílem ve výši 8,5 procenta je VIG čtvrtým největším pojišťovacím koncernem v zemi. 
Vienna Insurance Group chce v Chorvatsku ve střednědobém horizontu získat minimálně 
desetiprocentní tržní podíl. Za první tři čtvrtletí 2017 získaly obě chorvatské společnosti VIG objem 
pojistného přibližně 77 mil. EUR a vytvořily zisk (před zdaněním) ve výši zhruba 6 milionů EUR. 
Ukazatel combined ratio za VIG v Chorvatsku vykázal ve třetím čtvrtletí 2017 hodnotu 99,3 procenta. 
  
Pojišťovna Wiener osiguranje získala významné ocenění 
Na základě svého pozitivního ekonomického vývoje a velké spokojenosti klientů zaznamenala 
společnost Wiener osiguranje nedávno mimořádný úspěch: Jako součást koncernu VIG byla letos 
zvolena nejlepší pojišťovnou chorvatského pojistného trhu. Slavnostní rámec pro výstup společnosti 
Wiener osiguranje na vrchol odvětví tvořilo předání prestižní ceny Zlatna Kuna chorvatskou 
Hospodářskou komorou, které proběhlo 13. listopadu 2017. 
 
 
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 zkušenostech ze zanedlouho 200letého působení v 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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Disclaimer/Vyloučení zodpovědnosti  
Tato tisková zpráva obsahuje výroky zaměřené na budoucnost a týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance 
Group. Tyto výroky vycházejí ze současných předpokladů a prognóz podnikového vedení Vienna Insurance 
Group. Změny všeobecného ekonomického vývoje, budoucí podmínky na trhu, změny na kapitálových trzích a 
další okolnosti mohou vést k tomu, že se skutečné události nebo výsledky budou značně lišit od v současnosti na 
budoucnost zaměřených výroků. Vienna Insurance Group nepřebírá povinnost aktualizovat tyto na budoucnost 
zaměřené výroky anebo je přizpůsobovat budoucím událostem nebo vývoji. 
 
 
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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