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Vienna Insurance Group a Wiener Städtische přistály v Silicon Valley  
Začátek spolupráce s celosvětově působící inovační platformou 
 
Vienna Insurance Group (VIG) a Wiener Städtische Versicherung se staly novými „founding 
partners“ přední světové inovační platformy Plug and Play Tech Center přímo ze Silicon 
Valley. Díky této kooperaci mohou VIG a Wiener Städtische pracovat na specifických 
zájmových tématech společně se startupy ve Vídni, Mnichově a Silicon Valley a získávají 
přístup k síti více než 15 000 prověřených startupů. 
 
Druhý zakládající partner platformy Plug and Play v Rakousku 
VIG a Wiener Städtische se po Letišti Vídeň staly v pořadí druhým společným „zakládajícím 
partnerem“, což představuje nejvyšší formu spolupráce, kterou nabízí inovativní kalifornský podnik se 
sídlem v Sunnyvale v Silicon Valley. „Největší výhodou ve srovnání s podobnými inovačními 
platformami pro nás je, že můžeme přesně stanovit naše požadavky na digitální a inovativní řešení, 
na základě kterých nám Plug and Play cíleně vybere a představí startupy, které již nabízejí nebo 
pracují na takových řešeních“, vysvětluje Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance 
Group. Platforma Plug and Play byla založena v únoru 2006 a specializuje se na kontaktování 
startupů s investory a významnými podniky. Robert Lasshofer, generální ředitel Wiener Städtische 
Versicherung, uvádí, že pojišťovna má nyní nejlepší předpoklady k dalšímu posílení svého postavení 
největšího inovátora na domácím trhu: „Formou vlastního koncernového startupu viesure máme 
„inhouse“ inovativního partnera na urychlování digitálních služeb a procesů – kooperací s Plug and 
Play propojíme naši odbornost s know-how celého světa.“ 
 
Vídeň, Mnichov a Silicon Valley  
Kooperace má pojišťovací skupině přinést užitek ve vícero ohledech. Vídeň, která je sídlem 
nejnovější pobočky Plug and Play v rámci Vienna Airport City, je považována za nový inovační hub 
pro střední a východní Evropu a nabízí jako „smart city“ partnerům optimální podmínky k využití 
zásobníku myšlenek a talentů a současně možnost vyzkoušet si nejnovější nápady. V Mnichově má 
svůj domov velký InsurTech Hub, patřící pod Plug and Play, s přístupem k široké síti zaměřené na 
pojišťovnictví. Přímo v Silicon Valley, hlavním stanu Plug and Play, se několikrát ročně konají různé 
odvětvové summity inovativních hráčů. Plug and Play má v současnosti již na celém světě přes 30 
poboček a více než 300 kooperačních partnerů ze všech odvětví. „Největší skupinu tvoří podniky 
z řad InsurTechs. Odráží to dynamiku branže, která se v některých oblastech zcela nově definuje. 
Proto nás mimořádně těší skutečnost, že jsme v podobě Vienna Insurance Group a Wiener 
Städtische získali pro naše nejmladší působiště ve Vídni top hráče v pojišťovnictví, kteří se stali i 
anchor partnery pro Mnichov“, uvádí Renée Wagner, Managing Director společnosti Plug and Play 
Austria GmbH. 
 
Výběr z bohatého programu  
V rámci partnerské spolupráce mohou VIG a Wiener Städtische cíleně určovat témata, pro které Plug 
and Play identifikuje přední startupy. To umožňuje prostřednictvím takzvaných „deal flows“ přímé 
propojení mezi partnery a špičkovými startupy s cílem rychlé implementace nejmodernějších 
technologií. Současně mají VIG a Wiener Städtische v rámci akcelerátorových programů ve Vídni a 
Mnichově právo spolurozhodovat o výběru startupů, které absolvují tříměsíční program. Společně 
s novým firmami budou vyvíjena řešení, která se následně stanou součástí stávajícího portfolia 
služeb.  
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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. 
 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung je největší individuální společností mezinárodního koncernu VIENNA 
INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) se sídlem ve Vídni, zastoupená devíti zemskými 
ředitelstvími, 130 pracovišti a přibližně 4000 pracovníky. Společnost má pobočky i v Itálii a ve Slovinsku. 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung je inovativní a spolehlivý partner pro všechny potřeby klientů jak v 
soukromém životě, tak i v oblasti podnikání a firemní klientely. 
 
Disclaimer/Vyloučení zodpovědnosti  
Toto tiskové prohlášení obsahuje tvrzení směřující do budoucnosti a týkající se budoucího vývoje Vienna 
Insurance Group a Wiener Städtische Versicherung. Tato prohlášení vycházejí ze současných odhadů a prognóz 
managementu. Změny všeobecného hospodářského vývoje, budoucí tržní podmínky a změny na kapitálových 
trzích a jiné okolnosti mohou vést k tomu, že skutečné události anebo výsledky se budou výrazně odchylovat od 
prohlášení, které v současnosti směřují do budoucnosti. Vienna Insurance Group a Wiener Städtische 
Versicherung nepřebírají povinnost tato do budoucnosti směřující prohlášení aktualizovat nebo je přizpůsobovat 
budoucím událostem anebo 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 
www.vig.com 
 

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG 

Podniková komunikace 

Schottenring 30, 1010 Vídeň  

Mag. Christian Kreuzer  - vedení 

Tel.: +43 (0)50 350-21336 

E-Mail: c.kreuzer@wienerstaedtische.at 

www.wienerstaedtische.at 
 

 

 

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