Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa je první soukromou pojišťovnou, která po revoluci 1989 začala působit na českém
trhu. Za tu dobu prodělala ﬁrma bouřlivý rozvoj. Z malé, specializované pojišťovny, založené
v roce 1991, se stala velká, stabilní a prosperující instituce, která zaujímá pozici druhé nejsilnější pojišťovny v České republice s tržním podílem 22 procent. V oblasti pojištění průmyslových
a podnikatelských rizik je Kooperativa jedničkou na českém trhu. Kvalitu služeb Kooperativy
pravidelně oceňuje laická i odborná veřejnost v různých anketách. Firmu ocenili i pojišťovací
makléři, kteří Kooperativě udělili titul Pojišťovna roku čtyřikrát za posledních šest let.
Produktová nabídka Kooperativy pokrývá všechny oblasti. Pojišťuje jak soukromé osoby, jejich
majetek, odpovědnost za škody, jejich život a zdraví, tak drobné a střední podnikatele a živnostníky, ale i velké společnosti a průmyslové podniky, investiční projekty a podobně. Kooperativa
se neustále snaží maximálně vyhovět potřebám svých klientů a neustále přicházet s novými
produkty.
Čistý zisk pojišťovny dosáhl loni výše 1,1 miliardy korun, předepsané pojistné vzrostlo na celkových 29 miliardy korun, čímž se ﬁrma zařadila mezi významné ﬁnanční ústavy i z hlediska
celoevropského trhu, kde je za symbolickou hranici považováno pojistné vyšší než miliarda eur.
Výborné výsledky hospodaření jsou dány i výraznými restrukturalizačními kroky, kterými v roce
2005 Kooperativa prošla. Jejich klíčovým záměrem bylo a je zrychlit a zkvalitnit služby a využít
moderní komunikační cesty (telefon, internet, digitalizace dokumentů) při co nejmenším administrativním zatížení klientů.
Tradičně výrazný růst zájmu občanské i podnikatelské veřejnosti o produkty Kooperativy se
odrazil i v postavení ﬁrmy na trhu – na kompozitním pojistném trhu v ČR v roce 2007 činil podíl
Kooperativy více než 22 procent. Firmě vzrostl celkový počet pojistných smluv na 3,73 milionu
kusů. Objem technických rezerv Kooperativy loni dosáhl hrubé výše přes 40 miliard korun. Základní kapitál Kooperativy je tři miliardy.
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Klientům je k dispozici dále několik tisíc externích spolupracovníků, nonstop zelená linka 800 105 105 a internetové stránky
www.koop.cz.
Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group – vedoucího rakouského pojišťovacího koncernu ve střední a východní Evropě. Z mezinárodního pohledu patří koncern v této oblasti k lídrům
trhu. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílů na
pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě*, Lotyšsku*, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku,
Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Navíc má pobočky v Itálii a ve Slovinsku.
V Rakousku, ČR, Albánii, Rumunsku, Bulharsku, Gruzii a na Slovensku patří koncern Vienna Insurance Group k vedoucím ﬁrmám na pojistném trhu.
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