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Zisk ERGO pojišťovny vzrostl o 40 %
Společnost ERGO pojišťovna, a.s. (dříve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.)
zveřejnila ekonomické výsledky za rok 2013. Dosáhla hospodářského výsledku ve výši téměř
53 mil. korun po zdanění, což je zatím nejlepší výsledek v historii této společnosti. Oproti
loňskému roku jde o nárůst 40 % (v roce 2012 činil výsledek 38 mil. korun po zdanění).
„V loňském roce, podobně jako v tom předchozím, jsme uzavřeli přes 100 tisíc nových
smluv. Pokud posoudíme objem nově uzavřených obchodů, pak naši klienti preferovali více
neživotní pojištění (70 %) oproti životnímu (30 %). V roce 2014 připravujeme na trh další
produkt neživotního pojištění a chceme se ještě více zaměřit na direkt marketing,“ dodal
Pavel Chmelík, předseda představenstva ERGO pojišťovny, a.s.
Česká společnost ERGO pojišťovna spravuje portfolio přibližně 60 000 klientů se zaměřením
na privátní klienty. V nabídce má především životní a úrazové pojištění, pojištění majetku
a cestovní pojištění. Společnost se také svým produktem „Welcome“ specializuje na
soukromé zdravotní pojištění cizinců. Produkty jsou nabízeny samostatnými obchodními
zástupci, Sberbankou, Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, ERGO Pro a dalšími
obchodními partnery.
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O ERGO Austria International AG a ERGO Versicherungsgruppe AG
ERGO pojišťovna je dceřinou společností společnosti ERGO Austria International se sídlem ve Vídni, člena pojišťovací skupiny
ERGO Versicherungsgruppe AG v Německu. Pojišťovací holdingová společnost ERGO Austria plní v rámci skupiny CEE funkci
specialisty pro spolupráci s bankami. Ke koncernu patří operativně činné pojišťovny ERGO Versicherung AG a BANK AUSTRIA
Versicherung AG. ERGO Austria je pátou největší pojišťovací skupinou na rakouském trhu. V současnosti je zastoupena
dceřinými společnostmi v šesti zemích centrální a východní Evropy. Další informace na www.ergo-austria.com.

ERGO je jednou z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Celosvětově je tato skupina zastoupena ve více než
30 zemích a soustředí se především na regiony Evropy a Asie. ERGO nabízí široké spektrum pojistných a spořicích produktů
a dalších služeb. Ve své vlasti, Německu, patří ERGO ve všech oborech k vedoucím poskytovatelům. Cca 48 000 lidí pracuje
pro skupinu jako zaměstnanci nebo jako samostatní zprostředkovatelé. V roce 2012 společnost ERGO přijala pojistné přes
18 mld. eur a svým klientům poskytla pojistná plnění ve výši cca 17 mld. eur. ERGO patří k Munich Re, jednomu z vedoucích
zajistitelů a nositelů rizika na světě. Více na www.ergo.com.

