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Vícenásobné ocenění českých společností VIG 
 
Dceřiné společnosti koncernu VIG Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) získaly v 
odborné anketě „Pojišťovna roku“, kterou organizovala Asociace českých pojišťovacích makléřů, obě 
první místa ve čtyřech hlavních kategoriích. V kategoriích „Pojištění občanů“, „Pojištění průmyslu a 
podnikatelů“ a „Autopojištění“ obsadila ČPP vždy první a Kooperativa druhé místo. V kategorii 
„Životního pojištění“ se v čele umístila Kooperativa před ČPP. Ve stejné kategorii získala Pojišťovna 
České spořitelny, bankopojišťovna VIG se specializací na životní pojištění, čtvrtou příčku. 
 
V soutěži „Zlatá koruna”, ve které 365 finančních expertů ocenilo nejlepší finanční produkty, zvítězila 
Kooperativa v kategoriích „Pojištění pro podnikatele“, „Neživotní pojištění“ a „Novinka roku“. 
V kategoriích „Životní pojištění“ a „Cena Zlaté koruny za společenskou odpovědnost“ se tato 
společnost umístila na třetí příčce. ČPP získala druhé místo v kategorii „Pojištění pro podnikatele“, 
Pojišťovna České spořitelny zase druhé místo v „Životním pojištění“. 
 
„Máme radost, že úspěšná práce našich českých společností získala velké uznání i od odborné 
veřejnosti“, prohlásila Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka VIG, zodpovědná za Českou 
republiku. „Za tato ocenění vděčíme každodennímu angažovanému úsilí našich spolupracovníků v 
České republice. Česká republika a především hlavní město Praha jsou pro VIG již takřka druhým 
domovem. O to víc nás těší, že i obchodní činnost se zde vyvíjí tak pozitivně“, uvedla Prof. Stadler.  
 
Nesporný lídr trhu 
Vienna Insurance Group vstoupila na pojistný trh tehdejšího Československa už v roce 1990. V 
současnosti je v České republice zastoupena třemi společnostmi: Kooperativa, Česká podnikatelská 
pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny. Tyto tři pojišťovny získaly v hospodářském roce 2017 spolu 
pojistné o celkovém objemu 1,6 miliardy EUR, což je o zhruba 5 procent více, než v roce 2016. VIG 
disponuje tržním podílem ve výši 32,3 procenta a je tak jasným lídrem českého pojistného trhu. 
  
V rámci pracovního programu managementu „Agenda 2020“ plánuje VIG do konce roku fúzi 
bankopojišťovací společnosti Pojišťovna České spořitelny s Kooperativou, s cílem využívat výhod 
bankoprodeje nejen v oblasti životního pojištění, ale i ve všech dalších pojistných odvětvích. 
 
Pozitivní vývoj pokračuje 
Koncern VIG v rámci svých struktur již zapustil hluboké kořeny na českém trhu. Kromě Vídeňské 
burzy jsou akcie VIG obchodovány i na pražské Burze cenných papírů. Praha je i sídlem koncernové 
zajišťovny VIG Re, stejně jako první asistenční společnosti VIG pod názvem Global Assistance. V 
rámci smluv o spolupráci s koncernem Erste Group se v hlavním městě České republiky plánuje také 
zřízení digitálního hubu. 
 
Vzestupný trend pokračuje i letos. V prvním čtvrtletí 2018 dosáhla VIG v České republice pojistné o 
objemu 465,3 milionu EUR a tím nárůst o 8,8 procenta oproti loňskému čtvrtletí. 
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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 více než 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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