СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Алианц и УниКредит подписаха стратегическо банковозастрахователно партньорство в Централна и Източна Европа


Алианц осигурява застраховки живот, имущество и злополуки на клиентите на
УниКредит в България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словения и
Словакия



Новото партньорство засилва експанзията на Алианц в растящите
застрахователни пазари

Мюнхен, 5 юни 2018 г. – Алианц Груп и УниКредит подписаха дългосрочно
споразумение за сътрудничество в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). То ще влезе в
сила през втората половина на 2018 г. и с него УниКредит ексклузивно ще предлага на
своите клиенти застраховки живот, имущество и злополуки на Алианц в България,
Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия.
Партньорството съчетава силния банков франчайз на УниКредит със застрахователната
експертиза на Алианц. Клиентите на УниКредит ще имат лесен достъп до
застрахователните решения на Алианц чрез обширната клонова мрежа на УниКредит и
нейните дигитални платформи за банково обслужване. Локалните партньорства ще се
прилагат в съответствие с всички местни регулации.
„Клиентите на УниКредит ще се възползват от богатия ни опит и нарастващото търсене
на застраховки живот, здраве, имущество и злополуки в ЦИЕ. Сега можем да защитим
тези клиенти в ключови моменти от техния живот – каза Петрос Папаниколау,
регионален изпълнителен директор за Централна и Източна Европа на Алианц. –
УниКредит и Алианц споделят общия ангажимент да продължат своето разрастване в
Централна и Източна Европа. За нас е удоволствие, че УниКредит избра Алианц за найдобър партньор в предоставянето на застрахователни решения за своите клиенти и
това партньорство е потвърждение на нашата успешна стратегия в Централна и Източна
Европа.“
„Това партньорство ще подсили представянето на УниКредит, като предостави пълна
гама от продукти в животозастраховането и общото застраховане, както и
изключителни услуги на нашите индивидуални и малки бизнес клиенти,
затвърждавайки водещата ни позиция в региона, както и на разпознаваемите

компетенции на марката Алианц“, заяви Карло Вивалди, директор на УниКредит за
Централна и Източна Европа.
Централна и Източна Европа представлява пазар със значителен ръст за
застрахователната индустрия. Процентът на проникване е доста под тези в Западна
Европа. Банковото застраховане се очаква да бъде важен канал за дистрибуция и да
увеличи проникването през следващите години.

За Алианц Груп
Алианц Груп е един от световните лидери в застраховането и управлението на активи с повече
от 88 млн. индивидуални и корпоративни клиенти. Клиентите на Алианц ползват широк
спектър от лични и корпоративни застрахователни услуги – имущество, живот и здравни
застраховки, застраховки на кредити и глобално бизнес застраховане. Алианц е един от найголемите инвеститори в света, управлявайки над 650 млрд. евро на свои клиенти, като Allianz
Global Investors и PIMCO управляват допълнителни 1,4 трилиона евро активи на трети страни.
Благодарение на внедряването на екологични и социални критерии в бизнес процесите и
инвестиционните решения, Алианц заема водеща позиция сред застрахователите в индекса за
устойчивост на Dow Jones. През 2017 г. над 140 000 служители в повече от 70 държави са
реализирали приходи от 126 млрд. евро и оперативна печалба от 11 млрд. евро за групата
За Алианц ЦИЕ
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е стратегически важен и атрактивен пазар за Алианц с
устойчив и печеливш потенциал за растеж. Алианц е активен на десет пазара в ЦИЕ – Австрия,
България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Украйна. Алианц
обслужва повече от 8 млн. клиенти в региона, като предлага широка гама от продукти в
застраховането на имущество и злополуки, животозастраховането и здравното застраховане,
както и решения за управление на пенсионни активи.
За УниКредит
УниКредит е успешна Паневропейска търговска банка с напълно интегрирано звено за
корпоративно инвестиционно банкиране (CIB), разгръщаща уникална мрежа в Западна,
Централна и Източна Европа с над 25 млн. клиенти. УниКредит предлага локален и
международен експертен опит, като подпомага клиентите си в световен мащаб, предоставяйки
им несравним достъп до водещи банки на 14-те си основни пазара, както и в други 18 страни
по света. Европейска банкова мрежа на УниКредит включва Италия, Германия, Австрия, Босна
и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия,
Словения и Турция.

