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PŘEDBĚŽNÉ POJISTNÉ1 VIENNA INSURANCE GROUP ZA ROK 2015 
 
DOBRÝ VÝVOJ V NÁROČNÉM TRŽNÍM PROSTŘEDÍ  
 
VIG získala  
pojistné  
9,2 mld. EUR  

Běžně placené 
pojistné – solidní 
růst o 2,2 procenta   

Pozitivní dynamika 
růstu na mnoha  
trzích SVE  

Zdrženlivost v 
jednorázově 
placeném pojištění 

Vienna Insurance Group jako přední pojišťovací koncern Rakouska a zemí střední a východní Evropy 
zaznamenal v roce 2015 dobrý vývoj pojistného. V neživotním/úrazovém pojištění došlo k růstu o 2,0 
procenta a v životním pojištění nastal v oblasti běžně placeného pojistného nárůst o 2,3 procenta. 
Pokles celkového přímo předepsaného, nekonsolidovaného pojistného (-1,5 procenta) na přibližně 
9,2 mld. EUR je dán zejména přetrvávajícím nízkým úročením a s tím spojenou zdrženlivostí při 
prodeji jednorázově placeného životního pojištění. Znovu se projevil strategický význam výrazné 
regionální diverzifikace koncernu v regionu SVE, protože země v rámci segmentu „Ostatní trhy“ opět 
dosáhly dynamického růstu o zhruba 10 procent. 
 
VIG CÍLENĚ VYUŽÍVÁ DANÉ POTENCIÁLY  
 
V neživotním/úrazovém pojištění bylo získáno pojistné o přibližné výši 4,8 mld. EUR (+2,0 
procenta). 
 
V Rakousku projevila společnost Wiener Städtische Versicherung svou sílu především v oblasti 
odbytu majetkového pojištění a dosáhla výrazného růstu o 3,4 procenta. Na obou pro VIG 
významných trzích zemí SVE, České republiky a Slovenska, zvýšily koncernové společnosti pojistné 
v neživotním/úrazovém pojištění o 4,8 resp. o 1,5 procenta. 
 
V Rumunsku se za příznivějších podmínek na trhu projevil úspěch kontinuálně realizovaných 
opatření. Po prvních náznacích pozitivního obratu v roce 2014 dosáhly rumunské koncernové 
společnosti VIG vzestupu v neživotním/úrazovém pojištění o 20,6 procenta. 
 
Velmi dynamicky se znovu vyvíjely obchodní aktivity v mnoha zemích SVE v segmentu „Ostatní trhy“. 
Dvojciferného nárůstu v neživotním/úrazovém pojištění dosáhly například Bulharsko, Turecko, 
Albánie a Bosna a Hercegovina. Taktéž koncernové společnosti v Maďarsku a Srbsku se v tomto 
segmentu vyvíjeli velmi úspěšně. VIG pokračovala na Ukrajině v silném růstu z minulého roku 
a dosáhla zde v lokální měně růstu o 30,9 procenta. 
 
  

                                                
1 Obchodní údaje vycházejí z předběžných dat a nebyly podrobeny konsolidaci ani auditu. 
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Pojištění motorových vozidel je v mnoha zemích vystaveno silnému konkurenčnímu tlaku. Vienna 
Insurance Group se proto cíleně zaměřila na jiná odvětví majetkového pojištění a dosáhla díky tomuto 
diferencovanému přístupu k trhu potěšujícího růstu o celkově 3,2 procenta. 
 
V životním pojištění zaznamenala VIG v případě produktů s běžně placeným pojistným dobrý vývoj 
s nárůstem o 2,3 procenta. V důsledku cílené zdrženlivosti u jednorázově placeného pojištění (-16,3 
procenta) kleslo pojistné v životním pojištění celkově o 5,8 procenta.  
 
Navzdory tomu došlo na mnoha trzích zemí střední a východní Evropy k pozoruhodnému nárůstu v 
životním pojištění. Polské koncernové společnosti dosáhly v lokální měně růstu běžně placeného 
pojistného o 5,5 procenta. V Rumunsku pokračovala VIG v nastoupeném kurzu, což znamenalo 
vzestup pojistného v životním pojištění o 51,8 procenta.  
 
Také „Ostatní trhy“ opět projevily mimořádnou výkonnost. Koncernové společnosti zvýšily pojistné 
v životním pojištění o 13,6 procenta. Vyzvednout je třeba zejména Srbsko (+22,8 procenta), 
Bulharsko (+22,5 procenta), pobaltské státy (+15,0 procenta) a i menší země, jako jsou Makedonie 
nebo Bosna a Hercegovina.  
 
Na Ukrajině bodovala VIG i v životním pojištění – růst pojistného o 54,0 procenta v lokální měně 
zvýrazňuje důvěru klientů v přední pojišťovací koncern regionu SVE.  
 
 
OSTATNÍ TRHY NEUSTÁLE ROSTLY ROČNĚ O VÍC NEŽ 10 PROCENT  
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POBALTÍ – TRH VIG S NEJVYŠŠÍM RŮSTEM 
 
V roce 2015 Vienna Insurance Group v rámci své strategie velmi soustředěně expandovala na trhu 
pobaltských zemí. V uplynulých letech zde životní pojištění setrvale výrazně rostlo. Objem pojistného 
se za pět let ztrojnásobil a pojistné naposledy dosáhlo výše zhruba 60 mil. EUR.  
 

Koncern to vedlo k posílení aktivit i v oblasti neživotního a úrazového 
pojištění. Kupříkladu v Litvě byla založena nová neživotní pojišťovna 
Compensa. Tato společnost v Litvě, Lotyšsku a Estonsku převezme 
dosavadní aktivity polské společnosti Compensa v neživotním a 
úrazovém pojištění a bude v rámci nové struktury rozvíjet další 
distribuční cesty.  
 
Další expanze v oblasti neživotního a úrazového pojištění se kromě 
toho zdařila v podobě akvizice lotyšských neživotních pojišťoven 
Baltikums a BTA Baltic2 – obě společnosti nabízejí své produkty i 
v Estonsku a Litvě. Pojistné těchto dvou společností ještě není 
zahrnuto v předběžném pojistném Vienna Insurance Group za rok 
2015. 
 
Byly tak učiněny zásadní kroky, aby se koncern VIG stal jedním 
z předních pojišťovatelů v pobaltských zemích.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                                
2 Za předpokladu schválení transakce příslušnými úřady. 
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Odvětví činnosti:

12M 2015 12M 2014 +/- %
Neživotní/úrazové pojištění 4.817,0 4.721,0 2,0
Životní pojištění 4.017,7 4.266,7 -5,8
Zdravotní pojištění 397,6 386,2 2,9
Celkem 9.232,3 9.373,9 -1,5

Regiony:

12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém p 1.825,6 1.833,5 -0,4 1.062,1 1.013,4 4,8 344,4 339,3 1,5
Předepsané pojistné v životním pojištění 1.843,6 1.870,3 -1,4 716,7 858,2 -16,5 379,5 395,9 -4,1
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 380,8 368,1 3,5   
Předepsané pojistné celkem 4.050,0 4.071,9 -0,5 1.778,8 1.871,6 -5,0 724,0 735,1 -1,5

12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém p 480,1 557,4 -13,9 363,1 301,1 20,6 655,5 612,3 7,1
Předepsané pojistné v životním pojištění 364,1 532,3 -31,6 82,5 54,4 51,8 631,3 555,6 13,6
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   16,8 18,1 -7,4
Předepsané pojistné celkem 844,2 1.089,7 -22,5 445,7 355,5 25,4 1.303,6 1.186,0 9,9

Při sumarizaci zaokrouhlených částek a procentních údajů se mohou vyskytnout rozdíly v důsledku zaokrouhlení.

*) AL, BA, BG, BY, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MD, ME, MK, RS, TR, UA

Ostatní trhy *)Polsko

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

Rakousko SlovenskoČeská republika

Předběžné, nekonsolidované a neauditované pojistné  2015

v mil. EUR

Předepsané pojistné
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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 základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a 
pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. 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 
Public Relations 
Schottenring 30 
1010 Vídeň 
 

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com 
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com 
Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 
 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
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