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Az UniCredit stratégiai bankbiztosítási partnerségre lépett az Allianz és a
Generali biztosítókkal Közép- és Kelet-Európában
Az UniCredit ma bejelentette, hogy exkluzív stratégiai partneri megállapodásokat írt alá az Allianz és a Generali
biztosítókkal (a továbbiakban: “Partnerek”) magánszemély és kkv-ügyfeleknek kínált biztosítási termékek
forgalmazására Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Horvátországban,
Magyarországon, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.
A hosszú távú együttműködéseket, amelyek az UniCredit erős régiós üzleti franchise-át kombinálják a partnerek
nagy biztosítási szakértelmével, fokozatosan vezetik be – a helyi szabályzásoknak megfelelően. Alapjuk az Allianz
esetében élet- és nem-életbiztosítási termékek, a Generalinál pedig hitelbiztosítási termékek.
Ezek a megállapodások tovább erősítik az UniCredit jelenlegi közép- és kelet-európai bankbiztosítási
tevékenységét. Emellett a várakozások szerint szinergiákat is létrehoznak majd a továbbfejlesztett és egyedi
kereskedelmi stratégia segítségével, széles körű termékpalettát kínálva az UniCredit erős növekedési potenciállal
rendelkező régiós ügyfeleinek.
„E partneri kapcsolatok teljes körű biztosítási termékekkel és kimagasló szolgáltatásokkal bővítik tovább az
UniCredit által a lakossági- és kisvállalati ügyfeleinknek kínált szolgáltatásokat, akik ezáltal a régióban betöltött
vezető pozíciónkból és az Allianz és a Generali elismert márkájából és szaktudásából is profitálhatnak” – mondta
Carlo Vivaldi, az UniCredit CEE Division vezetője.
„Az UniCredit ügyfelei – ahogy az igény egyre jobban növekszik az élet-, lakás-, gépjármű- és balesetbiztosítási
termékek iránt – az Allianz kimagasló biztosítási szaktudásának előnyeit élvezhetik a régióban. Mostantól az
UniCredit ügyfelei számára is ott leszünk az életük meghatározó pillanataiban – hangsúlyozta Petros
Papanikolaou az Allianz SE Regionális vezérigazgatója. – Az UniCredit és az Allianz is elkötelezte magát, hogy
tovább folytassa növekedését a régióban. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az UniCredit az Allianzot tartotta
az ügyfelei részére a legjobb szolgáltatónak. Ezt az együttműködést a sikeres régiós stratégiánk
visszaigazolásának tekintjük.”
Luciano Cirinà, a Generali CEE Holding Ausztriáért, Közép- és Kelet-Európáért és Oroszországért felelős
vezetője, valamint a Generali CEE Holding vezérigazgatója elmondta: „Régiónkban több mint 12,5 millió
ügyfelünk támaszkodik a Generali erejére és támogatására életük legkülönbözőbb szakaszaiban, amikor
megbízható biztosítási partnerre van szükségük. A piac élenjárói, valamint a régió egyik legnagyobb biztosítója
vagyunk, és büszkén támogatjuk az UniCredit ügyfeleit különleges és már bizonyított biztosítási
megoldásainkkal.”

Az UniCredit a közelmúltban finomhangolta bankbiztosítási tevékenységét a közép- és kelet-európai régióban a
CEE Bancassurance üzleti terület létrehozásával, amelyet Arcangelo M. Vassallo irányit, aki közvetlenül Carlo
Vivaldinak, a CEE Divízió vezetőjének jelent.
Az UniCredit pénzügyi tanácsadói az ügyletben az UniCredit CEE Corporate Finance Advisory és a KPMG Corporate
Finance voltak, jogi tanácsokat a Molinari e Associati és a Schoenherr nyújtott.

Az UniCredit
Az UniCredit sikeres páneurópai kereskedelmi bank, amely teljesen integrált vállalati és befektetési banki szolgáltatásaival, valamint
egyedülálló nyugat-, közép- és kelet-európai hálózatával áll 25 milliós ügyfélköre rendelkezésére.
Az UniCredit kínálatában a helyi szakértelem egyaránt elérhető ügyvelei számára, akiknek globális támogatást nyújt – páratlan, 14
országra kiterjedő fő piacainak vezető bankjain keresztül és további 18 országban világszerte. Az UniCredit európai bankhálózata
Olaszország, Németország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Oroszország,
Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország piacára terjed ki.
Az Allianz
Az Allianz Csoport a világ egyik vezető biztosítója és vagyonkezelője, több mint 88millió lakossági és vállalati ügyféllel. Az Allianz a
vagyon-, élet- és egészségbiztosítástól az assistance szolgáltatásokig és a hitelbiztosításig, valamint a globális üzleti biztosításig széles
körű személyi és vállalati biztosítási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára. Az Allianz a világ egyik legnagyobb befektetője, ügyfelei
megbízásából több mint 650 milliárd eurót kezel, míg vagyonkezelői, az Allianz Global Investors és a PIMCO további 1400 milliárd eurót
kezelnek. Az ökológiai és társadalmi szempontok üzleti gyakorlatba és a befektetési döntésekbe való szisztematikus beépítésének
köszönhetően az Allianz vezető szerepet tölt be a biztosítótársaságok között a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben. 2017-ben az
Allianz a világ több mint 70 országában 140 ezer alkalmazottal 126 milliárd eurós bevételt és 11 milliárd eurós működési eredményt
ért el.
Az Allianz Közép- Kelet Európában
Közép – Kelet Európa az Allianz számára egy stratégiailag fontos és attraktív piac, fenntartható-, profitábilis növekedési potenciállal. Ma
az Allianz 10 piacon van jelen Közép- Kelet Európában: Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon,
Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában1. Több, mint 8 millió ügyfelet szolgál ki az Allianz a régióban, átfogó
vagyon-, baleset-, élet és egészségbiztosítási termékpalettájával, valamint nyugdíjbiztosítási és alapkezelési szolgáltatásaival.
A Generali Csoport
A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótársasága, az olaszországi központú, független, erős nemzetközi jelenléttel
rendelkező Generali Csoport tagja. Az 1831-ben alapított vállalatcsoport több mint 60 országban van jelen, 2017-es teljes díjbevétele
meghaladta a 68 milliárd eurót. A világszerte több mint 71 ezer alkalmazottat foglalkoztató és közel 57 millió ügyfelet kiszolgáló
csoport egyike a vezető nyugat-európai biztosítótársaságoknak, valamint egyre fontosabb szereplője a közép-kelet-európai és ázsiai
piacoknak.
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Az Allianz Közép- és Kelet-Európában Szlovéniában is jelen van egy fiókja révén.

