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Vienna Insurance Group rozšiřuje aktivity v severní Evropě  
Zaměření na průmyslové zákazníky na čtyřech trzích 
 
Vienna Insurance Group (VIG) zahájí provoz ve Švédsku, Norsku, Dánsku a Finsku. Ze strany 
lokálně zavedeného týmu upisovatelů VIG budou prostřednictvím makléřů nabízena pojistná 
řešení pro velké klienty. Ve Stockholmu, Oslu a Kodani je plánováno zřízení vlastních poboček, 
o finské klienty bude pečováno v rámci volného pohybu služeb. 
 
Vienna Insurance Group je v Rakousku jednoznačným lídrem trhu v oblasti firemních zákazníků s 
tržním podílem kolem 40 % a řadí se mezi největší pojišťovatele firemní klientely ve střední a východní 
Evropě. O klienty působící na národní i mezinárodní úrovni se stará široká partnerská síť VIG 
v 70 různých zemích světa. „Naše mnohaleté zkušenosti a vysokou odbornost v tomto segmentu 
nevyužijeme pouze k péči o naše obchodní partnery v severní Evropě, která bude poskytována přímo 
na místě prostřednictvím našich lokálních poboček. Zároveň využijeme příležitost k rozšíření 
zajímavého oboru podnikání na ziskových pojistných trzích“, prohlásila Prof. Elisabeth Stadler, 
generální ředitelka Vienna Insurance Group.   
 
VIG pověří činností na těchto trzích tým upisovatelů s dlouholetými zkušenostmi a hlubokými znalostmi 
lokálních trhů i makléřské činnosti. Odbyt přímo na místě zajistí dobře zavedení pojišťovací makléři. 
VIG zaměří nabídku svých produktů na klasické průmyslové pojištění. 
 
„Pro koncern Vienna Insurance Group představuje rozvoj odbytu v severní Evropě cílené využití 
specifických možností podnikání na těchto trzích. Jednoznačně však budeme pokračovat ve strategii 
zacílené na region střední a východní Evropy, kterou realizujeme organickým růstem, převzetím již 
existujících pojišťoven anebo zakládáním nových“, zdůraznila Prof. Stadler. Rozšířením činnosti na 
severu Evropy VIG zároveň vytvoří geografický most mezi severní Evropou a pobaltskými zeměmi. 
Právě skandinávské a finské podniky mají významné aktivity v Pobaltí, kde je VIG jasným lídrem trhu. 
 
 
 
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. 
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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, MSc - vedoucí 
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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