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Společnost PPF Life Insurance zvýšila za prvních devět měsíců roku 2013 

předepsané pojistné z dlouhodobého životního pojištění o 25 % 

 
Celková výše předepsaného pojistného za prvních 9 měsíců roku 2013 podle ruských účetních 

standardů RSBU
1
 přesáhla 7,6 miliard rublů. Největší růst vykázal hlavní obor činnosti pojišťovny 

zahrnující mimo jiné spořicí a penzijní programy životního pojištění. 

 

Společnost PPF Life Insurance pokračuje v aktivním působení ve svém profilovém segmentu trhu, který 

nesouvisí s pojištěním schopnosti splácet. Díky tomu se jí za prvních devět měsíců roku 2013 podařilo 

zvýšit objem předepsaného pojistného z dlouhodobého životní pojištění o 25 % oproti stejnému období 

roku 2012. 

 

Nejvíce se na prodeji pojištění v průběhu prvních tři čtvrtletí roku 2013 podíleli agenti-zprostředkovatelé: 

tento prodejní kanál dosáhl 27% nárůstu pojistného oproti stejnému období roku 2012. Záměrem 

vybudovat rozsáhlou síť agentů stojí za velkým programem regionální expanze pojišťovny. Za šest 

měsíců realizace tohoto projektu společnost otevřela 11 nových zastoupení
2
.  

 

Předseda představenstva PPF Life Insurance Vít Sedláček řekl: „Prioritou směřování společnosti je 

rozvoj dlouhodobého životního pojištění, při němž hraje hlavní úlohu maloobchodní prodejní kanál. Proto 

cílevědomě zvyšujeme efektivitu sítě zástupců a makléřů – investujeme nemalé prostředky do 

vzdělávacích a motivačních programů, rozvíjíme nabídku produktů a zavádíme nejnovější technologie, 

které nám pomáhají dodržovat při naší práci vysoké standardy kvality.“ 

 

                                                           
1
 PPF Life Insurance vede účetnictví podle mezinárodních (IFRS) i ruských (RSBU) účetních standardů 

2
 Údaje aktualizovány ke dni 18. 11. 2013  



 

O společnosti PPF Life Insurance 

PPF Life Insurance (ООО PPF Strachovanie žizni) je jednou z předních společností na ruském trhu životního 

pojištění. Podle jejích výsledků za rok 2012 činil celkový objem přijatých plateb více než 15,5 miliardy rublů, celkový 

objem aktiv přesáhl 20,8 miliardy rublů a celkový objem pojistných rezerv přesáhl 16,2 miliardy rublů. Od ratingové 

agentury Expert RA získala společnost rating А++ (mimořádně vysoká spolehlivost). 

 

Společnost vznikla v roce 2002 (předtím působila pod značkami Generali PPF Life Insurance a Česká pojišťovna 

Rusko). Jejím zakladatelem a 100% akcionářem je skupina PPF – stabilní a úspěšná investiční skupina působící 

v řadě segmentů ekonomik střední a východní Evropy, Asie a Společenství nezávislých států.  

 

 

Skupina PPF  

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes pojišťovnictví, nemovitosti, oblast 

energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost PPF sahá ze střední 

a východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši zhruba 22,1 miliardy EUR (k 30. 6. 2013). 

 

 

Kontakty:  

 Antonina Borisova, tisková mluvčí, tel. (495) 785 82 00 l. 2085, ABorisova@ppfinsurance.ru 

 

 Anna Aleksandrova, marketingová ředitelka, tel. (495) 785 82 00, l. 2080, 

AAleksandrova@ppfinsurance.ru 
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