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Vienna Insurance Group confirmă rezultatele solide din 2020 
Rata de solvabilitate de 238% denotă capitalizarea puternică a VIG 
 
Cifrele preliminare aferente exercițiului financiar 2020 publicate pe 9 martie 2021 și 
perspectivele pentru 2021 sunt confirmate de rapoartele VIG publicate astăzi, 15 aprilie 2021. 
 
 
Performanță stabilă într-un an marcat de incertitudine 
Cu un volum al primelor în creștere la 10,43 miliarde de euro, un profit înainte de impozitare de 
346 milioane de euro și o rată combinată îmbunătățită la 95%, Grupul VIG a obținut rezultate solide în 
2020. „Grupul VIG a reușit să traverseze cu bine această perioadă dificilă de pandemie. Am arătat că 
suntem capabili să rezistăm în fața evenimentelor neprevăzute. Această stabilitate este cel mai mare 
atu al nostru și ne permite să depășim vremurile tulburi și să facem față în mod eficient oricăror 
provocări locale speciale”, a declarat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group. VIG 
prognozează în 2021 un volum al primelor de aproximativ 10,4 miliarde de euro, similar cu cel din 
2020, și un profit înainte de impozitare cuprins între 450 de milioane de euro și 500 de milioane de 
euro. Rata combinată este prognozată să se mențină la un nivel sustenabil de aproximativ 95%. 
 
Capitalizare solidă 
Rata de solvabilitate finală la nivelul Grupului la sfârșitul anului 2020 a fost revizuită în creștere 
comparativ cu nivelul raportat pe 9 martie 2021 (235%). Rata de solvabilitate finală de 238% reflectă 
menținerea capitalizării foarte puternice a VIG. La 31 decembrie 2020, VIG avea fonduri proprii de 
8,8 miliarde de euro, din care 83% în categoria fondurilor de nivel 1 (cel mai înalt nivel de calitate). 
Cerința minimă legală privind necesarul de capital de solvabilitate este de 3,7 miliarde de euro.  
Mai multe detalii sunt disponibile în Raportul VIG privind solvabilitatea și situația financiară. 
 
Publicarea Raportului anual și a Raportului de sustenabilitate 
Promisiunea Grupului VIG - „Protejăm ceea ce contează” - va figura pe coperta Raportului Anual al 
Grupului pentru 2020, un an caracterizat de o mare incertitudine pentru toată lumea. VIG subliniază 
astfel scopul companiei de a oferi atât siguranță, cât și protecție. „Credem că este responsabilitatea 
noastră să respectăm valorile importante pentru clienții noștri și să le gestionăm cu grija și atenția 
corespunzătoare. Nu ne concentrăm doar pe aici și acum, ci și pe viitor, în linie cu strategia noastră pe 
termen lung”, explică Elisabeth Stadler.  Această atitudine este clar subliniată în Raportul de 
sustenabilitate, sub sloganul „Protejăm ceea ce va conta”. Importanța factorilor de mediu și sociali și a 
bunei guvernanțe corporative (ESG) este explicată detaliat de membrii Consiliului Director în Raportul 
anual al Grupului, disponibil online. Pe lângă detalierea succeselor obținute în cadrul „Agendei 2020”, 
care a fost implementată în perioada 2017-2020, există și un videoclip cu reflecțiile CEO-ului 
Elisabeth Stadler asupra anului 2020. 
 
Începând cu 15 aprilie 2021, Raportul anual al Grupului 2020 va putea fi accesat online la adresa 
www.annual-report.vig/2020. În plus, Raportul anual al Grupului 2020, Raportul de sustenabilitate 
2020, Raportul privind valoarea încorporată, Rapoartele financiare anuale VIG Holding și Raportul 
asupra solvabilității și condițiilor financiare (versiunea în limba germană) vor fi disponibile la adresa 
www.vig.com. 
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Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria 
precum și în Europa Centrală și de Est. Grupul are o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată 
cu clienţii, și este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Cei peste 25.000 de angajaţi ai Vienna 
Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) au grijă de nevoile de zi cu zi ale celor peste 22 de milioane de 
clienți. Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994. Compania beneficiază de rating A+ cu 
perspectivă stabilă din partea reputatei agenții internaționale de rating Standard & Poor's. Acesta este cel mai 
bun rating al unei companii din indicele ATX, principalul indice al Bursei de Valori din Viena. Vienna Insurance 
Group (Wiener Versicherung Gruppe) colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail 
din Europa Centrală și de Est. 
 
 
Disclaimer  
Acest comunicat de presă conţine declaraţii incluzând previziuni referitoare la evoluţiile viitoare ale Vienna 
Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe). Aceste declaraţii se bazează pe ipotezele actuale şi prognozele 
conducerii Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe). Schimbările privind evoluţia economică 
generală, condiţiile viitoare de piaţă, pieţele de capital şi alte circumstanţe pot conduce la evenimente sau 
rezultate efective semnificativ diferite faţă de aceste previziuni. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung 
Gruppe) nu îşi asumă nicio obligaţie de a actualiza aceste previziuni sau de a le modifica pe baza evenimentelor 
şi evoluţiilor viitoare. 
 
 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: 

 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
Departament Comunicare și Marketing 
Schottenring 30, 1010 Vienna 
Wolfgang Haas - Director 
Telefon: +43 50 390-21029 
E-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

Toate comunicatele de presă VIG sunt disponibile la http://www.vig.com 
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