
 

VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, RO, SK) • Interalbanian (AL) • Intersig (AL) • S igma (AL)  
Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Jahorina (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • InterRi sk (DE) • Compensa Life (EE, LT, LV) • GPIH (GE)  
IRAO (GE) • Wiener osiguranje (HR) • Union Biztosító (HU) • Vienna-Life (LI) • W iener Städtische Podgorica (ME) • Winner (MK) • Winner Life (MK) • Makedonija (MK)  
Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • Polisa (PL) • Omniasig (RO) • Asirom (RO) • Wiener Städtische Beograd  (RS) • Kooperativa (SK) • Komunálna poisťovňa (SK)  
Ray Sigorta (TR) • Kniazha (UA) • Globus (UA) • Jupiter (UA) • UIG (UA) • Branches: Donau (IT), Wiener Städtische (IT), Wiener Städtische (SI) 
 
DVR: 0016705 

Nr. 07/2014 
1 Aprilie 2014 

 
Vienna Insurance Group în Ucraina: 
Început puternic în 2014 – creştere de două cifre a primelor 
 
Vienna Insurance Group a înregistrat o performanţă favorabilă în Ucraina, în pofida situaţiei politice 
actuale. Cele patru companii ale grupului au valorificat oportunităţile de pe această piaţă, cea mai 
mare din Europa Centrală şi de Est (ECE) în funcţie de numărul de locuitori. Clienţii apreciază 
soliditatea, stabilitatea financiară şi seriozitatea companiilor locale din cadrul grupului internaţional 
Vienna Insurance Group, liderul de piaţă în ECE.  
 
Vienna Insurance Group a înregistrat o performanţă solidă în Ucraina, una dintre pieţele de bază ale 
grupului, consemnând o creştere de două cifre la începutul acestui an. Exprimat în valuta de referinţă, 
veniturile din prime au crescut în primele două luni ale anului 2014 cu 16,2%, la echivalentul a 
aproximativ 11,4 milioane euro. Veniturile din prime au crescut cu 15,5% pe segmentul non-viaţă şi 
au înregistrat un avans impresionant de 32% pe segmentul asigurărilor de viaţă.  
 
Un deceniu de angajament sustenabil 
Vienna Insurance Group a intrat pe piaţa asigurărilor din Ucraina în 2004. Datorită orientării strategice 
pe termen lung şi creşterii organice, grupul este acum unul dintre principalii asigurători din ţară. 
Companiile din cadrul grupului VIG ocupă împreună locul patru pe piaţa asigurărilor din Ucraina. 
Kniazha, Globus şi UIG se concentrează pe segmentul non-viaţă, care reprezintă cea mai mare parte 
din piaţă. Grupul este în prezent al doilea cel mai mare asigurător pe segmentul non-viaţă. Piaţa 
asigurărilor de viaţă din Ucraina este în continuare subdezvoltată. Prin intermediul companiei sale 
Jupiter, care oferă o varietate de soluţii moderne de asigurare, grupul se numără printre primii zece 
cei mai mari asigurători pe segmentul viaţă.  
 
Conform rezultatelor preliminare, VIG a avut o evoluţie foarte bună în 2013, companiile din Ucraina 
din cadrul grupului înregistrând venituri din prime de aproximativ 80 milioane euro, în creştere cu 
6,2% în termeni anuali.  
 
Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi in Europa 
Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este 
format din aproximativ 50 de companii din 24 de ţări. VIG are o experienţă de 190 de ani în domeniul 
asigurărilor. Având aproximativ 23.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group este lider incontestabil pe 
principalele pieţe unde îşi desfăşoară activitatea. Grupul se bucură de o poziţionare excelentă, care îi permite 
să valorifice oportunităţile de creştere pe termen lung, într-o regiune cu 180 de milioane de locuitori. Vienna 
Insurance Group este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac parte din ATX, indicele principal al 
Bursei de Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa din Praga.  
 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu: 

 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Public Relations 
Schottenring 30 
1010 Viena 

 

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

Julia Rychetsky +43 50 390-26814, julia.rychetsky@vig.com 

Marco Jäger +43 50 390-26985, marco.jaeger@vig.com 

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