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Vienna Insurance Group spojí dvě společnosti v České republice  
Pojišťovna České spořitelny se v roce 2019 stane součástí Kooperativy  
 
Vienna Insurance Group (VIG) plánuje k 1. lednu 2019, za předpokladu schválení lokálními 
úřady a grémii, fúzi svých dceřiných společností Kooperativa pojišťovna a Pojišťovna České 
spořitelny (PČS).  
 
 
Rozhodnutím o fúzi obou koncernových společností uplatňuje VIG i na svém druhém největším trhu 
strategii spojení kompetencí obou podniků za účelem posílení činnosti v bankopojištění. „Díky velmi 
dobrému a dlouholetému strategickému partnerství obou našich společností Kooperativa a Pojišťovna 
České spořitelny s Českou spořitelnou, dceřinou společností Erste Group, hrajeme na českém trhu 
významnou roli v oblasti bankopojištění. Chceme naši pozici dále upevnit zejména posílením v 
neživotním pojištění“, vysvětluje Prof. Elisabeth Stadler, předsedkyně představenstva Vienna 
Insurance Group.  
 
Klienti České spořitelny budou profitovat z rozšířené nabídky produktů, převážně v oblasti neživotního 
pojištění. S tím souvisejí i cíle, kterých má být dosaženo, jako je posílení péče o klienty v této oblasti a 
zjednodušení administrativních procesů.  
 
VIG - jasně v čele  
 
Ještě v rámci bývalého Československa zahájila Vienna Insurance Group v roce 1990 prostřednictvím 
Kooperativy svůj úspěšný nástup ve střední a východní Evropě. „Kooperativa se v každém ohledu 
stala jednou z vlajkových lodí našeho koncernu. Jen nedávno se Kooperativa v rámci prestižní soutěže 
„Českých 100 nejlepších“ opět umístila mezi nejlepšími firmami v zemi, a to na druhé příčce, současně 
byla zvolena nejúspěšnější finanční institucí“, zdůrazňuje Prof. Elisabeth Stadler velký význam české 
dceřiné společnosti.  
 
Kromě Kooperativy a Pojišťovny České spořitelny VIG v České republice zastupuje i Česká 
podnikatelská pojišťovna (ČPP). S aktuálním tržním podílem 32,3 procenta je VIG jasným lídrem trhu. 
Za první tři čtvrtletí roku 2017 získaly tyto tři společnosti objem pojistného zhruba 1,2 mld. EUR a 
vytvořily zisk (před zdaněním) kolem 114 mil. EUR. Ukazatel combined ratio představoval velmi 
dobrých 96,8 procenta. 
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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. 
 
 
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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