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Pojištění v Rusku pod dvěma značkami 

 

Skupina PPF bude na ruském trhu rozvíjet své pojišťovací aktivity pod značkami Home 

Credit Insurance a PPF Life Insurance. Home Credit Insurance, která je součástí skupiny 

Home Credit, se zaměří na produkty neživotního pojištění a PPF Life Insurance na svůj 

dosavadní profilový segment, životní pojištění. Rusko je pro skupinu PPF strategickým 

trhem. 

 

PPF Life Insurance pokračuje ve svých aktivitách v segmentu životního pojištění, které 

zahrnuje investiční (kapitálové) životní pojištění, penzijní životní pojištění, pojištění pro 

případ nehody a nemoci. Skupina PPF má velké zkušenosti v tomto segmentu: první 

smlouvu na životní pojištění v Rusku uzavřela už v roce 2002. 

 

Home Credit Insurance, přejmenovaná z původního PPF General Insurance, bude 

poskytovat pojišťovací služby v distribuční síti banky Home Credit. Kromě pojištění 

žadatelů o úvěr bude Home Credit Insurance rozvíjet vlastní produkty v oblasti neživotního 

pojištění, včetně inovačních, například v oblasti pojištění majetku. Rozvinutá infrastruktura 

HCFB přispěje k tomu, že tyto produkty budou maximálně dostupné pro klienty. 

 

Všechny smlouvy, dříve uzavřené pojišťovnami, zůstávají v platnosti a všechny závazky 

vůči klientům budou v plné výši splněny. 
 

 

Poznámky pro editory 
  

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). 
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PPF Life Insurance: 

PPF Life Insurance (s.r.o. PPF Strachovanie Žizni) je předním poskytovatelem životního pojištění v 

Rusku. V 1. pololetí 2013 tvořilo celkové předepsané pojistné PPF Life Insurance více než 6,9 mld 

rublů. Celkový objem aktiv společnosti je více než 20,8 mld rublů a pojišťovací rezervy jsou ve 

výši 16,2 mld rublů. PPF Life Insurance obdržela rating А++ (mimořádně vysoká úroveň 

spolehlivosti) od ratingové agentury Expert RA. Společnost byla založena v roce 2002 a dříve 

působila pod názvy Generali PPF Life Insurance a Česká pojišťovna Rusko.  

Home Credit & Finance Bank 

Home Credit & Finance Bank [Moody’s Ba3, Fitch BB] se zaměřuje na poskytování služeb 

retailového bankovnictví v Rusku a v Kazachstánu. HCFB nabízí svým klientům širokou škálu 

úvěrových produktů a služeb v oblasti bankovnictví. Klientská základna banky čítá 27,8 mil. lidí. 

Bankovní produkty a služby poskytuje banka ve více než 81 000 obchodních míst v Rusku i v 

Kazachstánu.  K 30. 6. 2013 zahrnovala distribuční síť HCFB 8 685 poboček různých formátů, 

stejně jako 1 318 bankomatů po celém území Ruska i Kazachstánu.  

 

Home Credit Insurance 

Home Credit Insurance (s.r.o. Home Credit Strachovanie) pracuje s retailovými i korporátními 

klienty a zaměřuje se na pojištění finančních rizik i majetku fyzických osob. Home Credit Insurance 

působí na ruském trhu od roku 2009 (původně pod názvy PPF General Insurance, Generali PPF 

General Insurance a StensInvest). Ke konci 1. pololetí 2013 tvořil objem předepsaného pojistného 

více než 2,5 mld rublů, počet aktivních klientů společnosti překročil 200 tisíc lidí. Společnost 

obdržela rating А+ od ratingové agentury Expert RA. Jako první na ruském trhu začala společnost 

nabízet pojištění pro případ ztráty zaměstnání. 

 
Kontakty:  

Skupina PPF: Radek Stavěl, mluvčí PPF, telefon: +420 224174748, email: mluvci@ppf.eu 

PPF Life Insurance: tiskové oddělení: email: pr@ppfinsurance.ru 

mailto:mluvci@ppf.eu
mailto:pr@ppfinsurance.ru
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Home Credit Insurance: tiskové oddělení banky Home Credit: email:press@homecredit.ru 
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