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Hartwig Löger od ledna 2021 jmenován členem představenstva Vienna 
Insurance Group  
 
Dozorčí rada Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe), vedená předsedou 
Dr. Günterem Geyerem, jmenovala 1. prosince 2020 pana Hartwiga Lögera na období  
od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023 členem představenstva Vienna Insurance Group. 
 
„V osobě Hartwiga Lögera budeme moci od ledna 2021 v plném rozsahu využívat služeb výslovného 
znalce pojišťovnictví a špičkového manažéra pro účely naší pojišťovací skupiny. Měl jsem možnost 
seznámit se s ním a ocenit Hartwiga Lögera už během našeho společného období v DONAU 
Versicherung. O to větší mám radost, že se bude spolupodílet na dalším rozvoji našich strategických 
pozicí ve střední a východní Evropě jako člen představenstva“, uvádí Dr. Günter Geyer, předseda 
dozorčí rady Vienna Insurance Group.  
 
Hartwig Löger, rodák ze Štýrska, začal pracovat v pojišťovnictví už v roce 1985, a to v makléřské 
oblasti. Po skončení univerzitního kurzu pojišťovnictví na Ekonomické univerzitě ve Vídni nastoupil v 
roce 1989 do pojišťovny Allianz ve Štýrsku jako vedoucí prodeje. V období let 1997 až 2002 byl 
ředitelem odbytu ve společnosti DONAU Versicherung. Poté zastával různé řídící pozice v pojišťovací 
skupině UNIQA, naposledy působil až do konce listopadu 2017 jako předseda představenstva UNIQA 
Österreich AG. V období od prosince 2017 do června 2019 byl Hartwig Löger ministrem financí 
Rakouské republiky.  
 
Od července 2019 je společníkem ve funkci jednatele poradenské firmy V.I.P. Consulting, kde i v rámci 
poradenské smlouvy s Wiener Städtische Versicherungsverein, hlavním akcionářem Vienna Insurance 
Group, pracuje pro skupinu VIG. „Hartwig Löger nás v rámci poradenské smlouvy už podporuje v 
oblasti strategických úvah na příštích pět let. Velkým příspěvkem jsou jeho nyní již 35leté zkušenosti 
v pojišťovnictví a znalosti regionu střední a východní Evropy. Velmi vítám, že od ledna 2021 využije 
všechny své odborné schopnosti pro skupinu VIG“, uvádí generální ředitelka VIG, Elisabeth Stadler. 
 
 
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) je přední pojišťovací skupinou v Rakousku a v zemích 
střední a východní Evropy. Zhruba 50 pojišťovacích společností ve 30 zemích tvoří skupinu s dlouhou tradicí, 
silnými značkami a velkou blízkostí klientům. Více než 25 000 pracovnic a pracovníků Vienna Insurance Group 
(Wiener Versicherung Gruppe) se každodenně stará o potřeby více než 22 milionů klientů. Akcie VIG je od roku 
1994 kótovaná na Vídeňské burze. Podnik vykazuje rating „A+“ se stabilním výhledem mezinárodně uznávané 
ratingové agentury Standard & Poor's. Představuje to nejvyšší rating ze všech podniků v rámci ATX, hlavního 
indexu Vídeňské burzy. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) úzce spolupracuje s Erste 
Group, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě.  
  
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
Skupinová komunikace a marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas, MSc - vedení 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

Tisková správa je uvedena i pod http://www.vig.com  
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