
NASZA DEKLARACJA 

NASZA WIZJA NASZA MISJA 

NASZE WARTOŚCI NASZA OBIETNICA 

Chcemy być pierwszym wyborem dla 
naszych klientów. Nasi interesariusze 

postrzegają nas jako stabilnego                      
partnera, na którym można polegać. 

Pozwala nam to umacniać pozycję wiodącej 
grupy ubezpieczeniowej w Austrii oraz  

w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Stawiamy na stabilność i kompetencje 

w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem. 

Korzystamy z naszego doświadczenia, know-

how i różnorodności, aby zbliżyć się do 

klienta. Bierzemy na siebie odpowiedzialność 

za ochronę tego, co dla klienta ważne.  

Różnorodność 
Bliski kontakt z klientem 

Odpowiedzialność 

Umożliwiamy klientom życie      
w bezpieczniejszym i lepszym świecie. 
Chronimy to, co ważne. 

STRATEGIA GRUPY ZRÓWNOWAŻONY WZROST EMPLOYER BRANDING 



NASZA OBIETNICA: CHRONIMY TO, CO WAŻNE.   

 

NASZA WIZJA NASZA MISJA 
Chcemy być pierwszym wyborem dla 

naszych klientów. Nasi interesariusze 

postrzegają nas jako stabilnego 

partnera, na którym można polegać. 

Pozwala nam to umacniać pozycję 

wiodącej grupy ubezpieczeniowej  

w Austrii oraz w Europie Środkowo- 

-Wschodniej.  

.  

Stawiamy na stabilność i kompetencje 

w zakresie zabezpieczenia przed 

ryzykiem. Korzystamy z naszego 

doświadczenia, know-how  

i różnorodności, aby zbliżyć się do klienta. 

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za 

ochronę tego, co dla klienta ważne.  

  

NASZE WARTOŚCI 

Na naszych rynkach przyjmujemy 

długofalową strategię biznesową, 

zorientowaną na klienta. 

Inwestujemy długoterminowo i w cenny 

sposób przyczyniamy się do 

pozytywnego rozwoju rynków 

ubezpieczeń, na których działamy.  

Oferujemy naszym klientom spokój         

i niezawodność. 

Pomagamy naszym klientom wzmocnić ich 
stabilność finansową i chronić ich przed 
konkretnymi zagrożeniami. 

Uważamy różnorodność za jedną               
z naszych mocnych stron, a także dzielimy 
się doświadczeniem i wiedzą w ramach 
Grupy. 

Budujemy naszą wiodącą pozycję poprzez 
ukierunkowanie na osiągnięcie jak 
najlepszych wyników. 

Skupiamy się na lokalnych wymaganiach 
klientów i unikalnych uwarunkowaniach 
regionalnych. 

Opieramy się na lokalnym zarządzaniu, 
aby efektywnie wykorzystać możliwości 
rynkowe. 

Zarządzamy ryzykiem i zasobami               
w sposób staranny i zrównoważony. 

Dotrzymujemy obietnic dla dobra naszych 
klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa. 

RÓŻNORODNOŚĆ   

» Ze względu na naszą obecność na 25 

rynkach, głównie w Europie Środkowo-

Wschodniej, mamy głęboką wiedzę na 

temat lokalnych uwarunkowań. Dzielenie 

się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem       

w ramach Grupy jest częścią naszej 

codziennej działalności. Różnorodność 

jest jednym z elementów naszego sukcesu                     

i podstawowych wartości. W pewnym 

sensie jest to część DNA VIG.« 

BLISKI KONTAKT Z KLIENTEM 
» Mamy silne korzenie, zarówno na arenie 

międzynarodowej, jak i lokalnej. Dzięki 

naszym lokalnym pracownikom możliwie 

najlepiej znamy typowe potrzeby klientów 

w różnych krajach i na różnych rynkach. 

Dzięki temu możemy oferować 

dopasowane rozwiązania             

i maksymalizować satysfakcję klientów na 

wszystkich rynkach, na których działamy.« 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
» Korzystamy z prawie 200-letniego 

doświadczenia, aby jak najskuteczniej 

chronić przyszłość naszych klientów. 

Poczucie odpowiedzialności i szacunku są 

zawsze kluczowe dla naszych relacji            

z klientami, partnerami biznesowymi, 

akcjonariuszami i społeczeństwem jako 

całością.« 


