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Podle výsledků za první čtvrtletí roku 2013 vzrostl objem obchodů 

společnosti PPF Life Insurance o 25 % 

 

Objem předepsaného pojistného společnosti PPF Life Insurance podle IFRS se v 1. čtvrtletí roku 

2013 ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2012 zvýšil o 25 %. 

 

Celkový objem předepsaného pojistného podle výsledků za 1. čtvrtletí roku 2013 přesáhl 3,2 miliardy 

rublů, což je o 25 % víc než ve stejném období roku 2012. Objem aktiv společnosti přesáhl 21,2 miliardy 

rublů (zvýšení o 2 % v porovnání se stavem k 31. 12. 2012) a objem pojistných rezerv dosáhl 17,4 

miliardy rublů (+7 % v porovnání se stavem k 31. 12. 2012)
1
. 

 

Vysoké tempo růstu vykázaly všechny hlavní odbytové kanály společnosti nesouvisející s pojištěním 

schopnosti splácet
2
. Objem prodeje prostřednictvím sítě obchodních zástupců společnosti byl v prvním 

čtvrtletí roku 2013 o 29 % vyšší než výsledky dosažené ve stejném období roku 2012. Objem prodeje 

v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců v korporátní sféře převýšil výsledky prvního čtvrtletí roku 2012 

o 16 %. Makléřský kanál v podobném srovnání vykázal zvýšení o 2 %. 

 

Vít Sedláček, předseda představenstva, prohlásil: „Klíčovou prioritou společnosti je rozvoj retailového 

pojištění. Máme v plánu rozšířit rozsah naší činnosti na základě regionální expanze sítě obchodních 

zástupců a rozšíření spolupráce s ruskými makléřskými společnostmi a partnerskými bankami 

v pojišťovací činnosti mimo oblast úvěrového pojištění“. 

 

 

O životní pojišťovně PPF v Rusku 

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 jejích aktiv přesáhl 20,8 miliardy rublů a celkový objem pojistných rezerv 

přesáhl 16,2 miliardy rublů. Od ratingové agentury Expert RA získala společnost známku А++ 

(mimořádně vysoká spolehlivost). 

 

Společnost vznikla v roce 2002 (předtím působila pod značkami Generali PPF nebo ČP Rusko - 

Češskaja strachovaja kompanija). Jejím zakladatelem a 100% akcionářem je skupina PPF – stabilní a 

úspěšná investiční skupina působící v různých oblastech finanční a realitní činnosti se zaměřením na 

ekonomiky 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 21,5 miliardy EUR (k 31. 12. 2012). 

 

                                                           
1 Podle IFRS

 
2 Všechny údaje o odbytových kanálech jsou uvedeny podle ruských účetních standardů RSBU

 



 

Kontakt pro další informace:  

 Antonina Borisova, tisková tajemnice, (495) 785 82 00, linka 2085, 8 (916) 086 10 45, 

ABorisova@ppfinsurance.ru 

 

 Anna Alexandrova, ředitelka pro marketing, (495) 785 82 00, linka 2080, 8 (964) 703 80 20, 

AAleksandrova@ppfinsurance.ru 
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