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Vienna Insurance Group umacnia swoj ą pozycj ę w Polsce 
 
Przejęcie towarzystwa ubezpiecze ń Skandia Życie 
 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grupp e (VIG) zawarła umowę przejęcia 100% 
akcji polskiego towarzystwa ubezpiecze ń na życie Skandia Życie TU S.A. (Skandia Życie)  z 
należącą do Old Mutual Group spółką Skandia Retail Europe Holding GmbH. Uzgodniono, że cena 
nabycia akcji nie zostanie podana do wiadomości publicznej. Przejęcie akcji nastąpi pod warunkiem 
zatwierdzenia transakcji przez właściwe organy nadzoru oraz ochrony konkurencji. 
 
„Ta transakcja stanowi bardzo pozytywny i ważny etap rozwoju naszej grupy na kluczowym rynku o 
wysokim potencjale wzrostu, jakim jest dla nas Polska. Dzięki produktom oferowanym przez Skandię 
Życie poszerzymy znacznie nasz portfel w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym. Ponadto spółka ta posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć sprzedaży, a to 
wzmacnia nasz potencjał dystrybucyjny i otwiera przed nami doskonałe możliwości dotarcia do 
nowych grup klientów oraz długofalowego umocnienia naszej pozycji w gronie wiodących towarzystw 
ubezpieczeniowych na polskim rynku“, mówi Peter Hagen, prezes Vienna Insurance Group. 
 
„Zawarcie porozumienia z Vienna Insurance Group bardzo nas cieszy. Decyzja o sprzedaży Skandii 
Życie wynika z realizowanej strategii restrukturyzacji naszej działalności w Europie i skoncentrowania 
się na wybranych kluczowych rynkach. Skandia Życie jest rentowną spółką, która w przyszłości 
będzie kontynuowała swoje sukcesy w ramach koncernu VIG. Będziemy blisko współpracować, aby 
przekazanie biznesu odbyło się w sposób sprawny z punktu widzenia naszych klientów, partnerów 
dystrybucyjnych oraz pracowników”, oświadczył Paul Feeney, prezes  Old Mutual Wealth . 
 
Skandia Życie wypracowała w pierwszym półroczu 2013 r. składkę przypisaną na sumę około 45 mln 
euro, zajmując 14. miejsce na polskim rynku ubezpieczeń na życie. W ubiegłym roku bilansowym 
2012 spółka pozyskała składki na łączną kwotę 91 mln euro. Skandia Życie działa od 14 lat na 
polskim rynku i sprzedaje swoje produkty – głównie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym 
funduszem kapitałowym – przede wszystkim poprzez pośredników finansowych takich jak banki, 
pośrednicy ubezpieczeniowi i portale ubezpieczeniowe. Spółka zatrudnia obecnie 150 pracowników. 
 
VIG w Polsce 
Na polskim rynku Vienna Insurance Group reprezentowana jest przez trzy towarzystwa ubezpieczeń 
majątkowych – Benefia, Compensa i Interrisk – oraz trzy towarzystwa ubezpieczeń na życie – Benefia 
Życie, Compensa Życie i Polisa Życie. Spółki te wypracowały w pierwszym półroczu 2013 r. składki 
na sumę około 610 mln euro, zajmując trzecie miejsce na łącznym rynku ubezpieczeń. VIG działa na 
polskim rynku od 1998 r., a w ostatnich latach dzięki silnemu wzrostowi organicznemu i strategicznym 
akwizycjom weszła do grona liderów ubezpieczeniowych w Polsce. 
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Polska: Wielki rynek z długofalowym potencjałem wzr ostu 
Licząca 38,5 mln mieszkańców Polska jest jedną z największych gospodarek w Unii Europejskiej. 
Dzięki stabilnemu popytowi krajowemu polska gospodarka także w okresie kryzysu utrzymała silną 
kondycję. Na polskim rynku ubezpieczeniowym wypracowano w 2012 r. składki przypisane na łączną 
kwotę około 15 miliardów euro, co oznacza gęstość ubezpieczeń (składka roczna na mieszkańca) w 
wysokości około 390 euro. Dla porównania wskaźnik ten wynosi w Austrii 1920 euro, a w Czechach 
560 euro. Łączny rynek ubezpieczeń zanotował w 2012 r. wzrost o 7,9 procent w stosunku do 
poprzedniego roku, przy czym sam segment ubezpieczeń na życie wzrósł o 12,5 procent.  
 
 
Vienna Insurance Group  (VIG) jest wiodącym wyspecjalizowanym koncernem ubezpieczeniowym w Austrii i 
Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, 
posiadający silne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na 
fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. Vienna Insurance Group z około 
23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu, co zapewnia jej 
doskonałą pozycję rynkową i umożliwia wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie 
zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym 
ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie 
w Pradze. 
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