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VIENNA INSURANCE GROUP - PRIME SUBSCRISE, REZULTATE
PROVIZORII 20141:
CREŞTERE DINAMICĂ PE MULTE PIEŢE

Valoarea
primelor se
situează la un
nivel favorabil,
de 9,4 miliarde
euro

Primele au crescut
cu 2,6% fără a lua
în considerare
efectele
extraordinare

Dinamică ridicată
de creştere în
multe pieţe din
ECE

Segmentul
asigurărilor de
viaţă: tendinţă
solidă de creştere

Vienna Insurance Group este principalul grup de pe piaţa asigurărilor în Austria şi Europa Centrală şi
de Est (ECE) şi a înregistrat în 2014 o evoluţie foarte bună a operaţiunilor. Grupul a subscris direct
prime neconsolidate în valoare de aproximativ 9,4 miliarde euro, atingând astfel acelaşi nivel al
primelor ca anul trecut în pofida efectelor negative din curs valutar. Creşterea organică s-a situat la
2,6% fără a lua în considerare efectele extraordinare. Cu o creştere de 10% a valorii primelor, statele
din regiunea “Alte Pieţe” îşi dovedesc potenţialul semnificativ.
COMPANIILE GRUPULUI VALORIFICĂ OPORTUNITĂŢILE APĂRUTE
În pofida efectelor semnificative din curs valutar (-105 milioane euro) şi a unei reduceri majore a
operaţiunilor din Italia ale Donau Versicherung (-96 milioane euro), primele pe segmentul
daune/accidente s-au situat din nou la aproximativ 4,7 miliarde euro.
În Austria, creşterea peste medie înregistrată de Wiener Städtische Versicherung a compensat
reducerea operaţiunilor din Italia. Vienna Insurance Group a înregistrat pe segmentul
daune/accidente o creştere de aproximativ 3% exprimată în monedă locală pe cele două pieţe
consacrate din ECE, respectiv Republica Cehă şi Slovacia.
În pofida condiţiilor de piaţă în continuare dificile din România, măsurile implementate pe această
piaţă au început să dea rezultate. Pentru prima oară în ultimii ani, operaţiunile de pe segmentul
daune/accidente au înregistrat un avans uşor, de 0,3% exprimat în monedă locală.

Statele din regiunea “Alte Pieţe” au înregistrat din nou o creştere extrem de dinamică. În Georgia
şi Albania, operaţiunile de pe segmentul daune/accidente au consemnat un avans impresionant,
de aproximativ 50% fiecare, exprimat în monedă locală. O creştere semnificativă, de două cifre, a
fost înregistrată şi în Serbia, Macedonia şi Bosnia, ilustrând importanţa strategică a prezenţei
Vienna Insurance Group în întreaga regiune ECE.
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Aceste cifre se bazează pe date preliminare şi nu sunt consolidate sau auditate.

VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, RO, SK) • Intersig (AL) • Sigma Interalbanian (AL)
Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Wiener Osiguranje (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • Inter Risk (DE) • Compensa Life (EE, LT, LV)
GPIH (GE) • IRAO (GE) • Wiener osiguranje (HR) • Union Biztosító (HU) • Vienna Life Biztosító (HU) • Vienna-Life (LI) • Donaris (MD) • Wiener Städtische Podgorica (ME)
Winner (MK) • Winner Life (MK) • Makedonija (MK) • Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • Polisa (PL) • Skandia (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)
Filiale: Donau (IT), Wiener Städtische (IT), Wiener Städtische (SI)
DVR: 0016705

Pe fondul competiţiei puternice înregistrată în multe ţări pe segmentul operaţiunilor auto, Vienna
Insurance Group şi-a concentrat eforturile pe alte asigurări de tip property şi a obţinut creşteri datorită
acestei abordări diferenţiate, adaptată fiecărei pieţe.
CREŞTERE SOLIDĂ A OPERAŢIUNILOR DE TIP PROPERTY
Vienna Insurance Group se
concentrează în special pe
asigurările de locuinţe,
produsele pentru IMM-uri şi,
respectiv, pentru segmentul
corporate. În pofida crizei
economice, produsele
inovatoare au dus la o valoare
totală a primelor de
aproximativ 2,7 miliarde euro
pe acest segment.

Asigurări tip property:
avans de 25% în 5 ani
în pofida crizei
economice

Aceasta este o performanţă
pozitivă extraordinară în
contextul economic dificil.

Cu adevărat remarcabile sunt creşterile înregistrate pe acest sector în Austria (+3,9%) şi Slovacia
(+7,7%). Şi pieţele mai mici din ECE au înregistrat o performanţă bună pe segmentul operaţiunilor de
tip property. De exemplu, creşteri remarcabile exprimate în monedă locală s-au raportat în Croaţia
(+6,6%), Serbia (+24,3%), Bosnia (+60,3%) şi Georgia (+74,8%).
UCRAINA: CREŞTERE IMPRESIONANTĂ
În pofida conflictului militar şi incertitudinii politice care domină această piaţă, toate cele patru
companii ale Vienna Insurance Group au înregistrat per total o creştere semnificativă, de 15,9% în
monedă locală. Primele s-au majorat cu 26,5% pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto
faţă de terţi şi cu 19,3% pentru operaţiunile de tip property. În special în perioade de criză, clienţii au
încredere în soliditatea financiară a companiilor Vienna Insurance Group din Ucraina.
ASIGURĂRILE DE VIAŢĂ: TENDINŢĂ DE CREŞTERE ÎN ECE
Vienna Insurance Group a înregistrat o creştere de 1,4% a primelor pe segmentul asigurărilor de
viaţă, care s-au situat la aproximativ 4,3 miliarde euro. Această majorare pe segmentul asigurărilor de
viaţă s-a datorat în principal succeselor în privinţa distribuţiei pe segmentul “Alte Pieţe”. Per total,
creşterea acestui tip de operaţiuni este cu atât mai satisfăcătoare având în vedere diminuarea
semnificativă a poliţelor pe termen scurt cu plata la scadenţă, cu marjă redusă, înregistrată din nou în
Polonia.
În Austria, creşterea puternică de 8,5% înregistrată pe segmentul poliţelor cu plata la scadenţă a fost
determinată în principal de performanţa dinamică a Wiener Städtische Versicherung. Mai mult,
companiile Grupului de pe mai multe pieţe din ECE au raportat o creştere de două cifre în monedă
locală pe segmentul poliţelor cu plata la scadenţă. Exemple cu adevărat remarcabile sunt Ţările
Baltice (+29,2%), Bulgaria (+39,0%), Croaţia (+44,6%) şi Ungaria (+35,2%).
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ŢĂRILE BALTICE - PERFORMANŢĂ DE TOP ÎNREGISTRATĂ DE VIG PE SEGMENTUL
ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ

Vienna Insurance Group aproape şi-a triplat
operaţiunile pe segmentul asigurărilor de viaţă în
Ţările Baltice ca urmare a ratei medii de creştere
anuală de 25,5% raportată în anii precedenţi.
Primele au însumat 51,6 milioane euro în 2014.

Companiile din Polonia au înregistrat o majorare de 86,1% a primelor. O creştere de două cifre pe
acest segment a fost consemnată de companiile Grupului şi în Bulgaria, Serbia, Ţările Baltice,
Macedonia şi Muntenegru.
VIENNA INSURANCE GROUP VALORIFICĂ POTENŢIALUL DE CREŞTERE
Aceste rate de creştere demonstrează că pieţele din Austria şi ECE oferă oportunităţi semnificative în
pofida mediului economic dificil. Grupul este pregătit să valorifice aceste oportunităţi. Prin urmare,
Vienna Insurance Group şi-a consolidat avansul semnificativ faţă de competitori, cu o cotă de piaţă de
aproximativ 20% pe pieţele de bază.
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Prime preliminare, neconsolidate şi neauditate pentru 2014
Detaliere pe domenii de activitate:
Prime brute subscrise
12M 2014 12M 2013
în milioane EUR
Daune/accidente
4.721,0
4.782,3
Viaţă
4.266,7
4.207,1
Sănătate
386,2
397,8
Total
9.373,9
9.387,2
Creştere organică fără a lua în considerare
efectele extraordinare

+/- %
-1,3
1,4
-2,9
-0,1
2,6

Detaliere în funcţie de regiuni:
Republica Cehă

Austria
în milioane EUR
Prime brute subscrise daune/accidente
Prime brute subscrise viaţă
Prime brute subscrise sănătate
Prime brute subscrise total

12M 2014 12M 2013
1.833,5
1.866,7
1.870,3
1.844,3
368,1
357,5
4.071,9
4.068,4

în milioane EUR
Prime brute subscrise daune/accidente
Prime brute subscrise viaţă
Prime brute subscrise sănătate
Prime brute subscrise total

12M 2014 12M 2013
557,4
567,7
532,3
582,3

+/- %
12M 2014 12M 2013
-1,8
1.013,4
1.046,0
1,4
858,2
873,4
3,0
0,1
1.871,6
1.919,4

Polonia

1.089,7

1.150,0

România
+/- %
12M 2014 12M 2013
-1,8
301,1
301,8
-8,6
54,4
72,2
-5,2

355,5

373,9

Slovacia
+/- %
12M 2014 12M 2013
-3,1
339,3
331,0
-1,7
395,9
418,6
-2,5

735,1

749,6

+/- %
2,5
-5,4
-1,9

Alte pieţe *)
+/- %
12M 2014 12M 2013
-0,2
612,3
621,9
-24,7
555,6
416,4
18,1
40,4
-4,9
1.186,0
1.078,7

+/- %
-1,5
33,4
-55,1
10,0

Diferenţe pot rezulta dacă rotunjirea valorilor şi procentelor se realizează automat.
*) AL, BA, BG, BY, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, ME, MK, RS, TR, UA

Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi în 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 25 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 Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com
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