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Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. (u nastavku „Društvo“) je dana 21. 

travnja 2020. godine objavilo Izvješće o solventnosti i financijskom stanju za 2019. 

godinu te u nastavku objavljuje informacije o utjecaju koronavirusa COVID-19 na 

poslovanje Društva.  

Utjecaj koronavirusa COVID–19 na poslovanje Društva 

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je dana 11. ožujka 2020. godine pandemiju 

COVID-19 virusa. Slijednom navedenog Uprava Društva, članovi kriznog tima te druge 

upravljačke funkcije Društva pokrenule su više aktivnosti, prilagodile procese i uspostavili 

pravila kako bi održali kontinuitet poslovanja za vrijeme pandemije uzrokovane COVID-

19 virusom. 

Za poslovanje s klijentima cijelo su vrijeme dostupni on-line servisi prodaje (putno, 

zdravstveno, obavezno auto osiguranje), prijava šteta, on-line plaćanje te pozivni centar 

kao središnje mjesto za pružanje informacija.  

Sukladno situaciji i planu kontinuiteta poslovanja Društva uspostavio se rad na daljinu tj. 

rad od kuće dok se od dana 1. lipnja 2020. većina zaposlenika Društva vratila na svoja 

radna mjesta, poštujući pri tom preporuke Nacionalnog stožera te mjere socijalnog 

distanciranja. Prema planu kontinuiteta predviđene su ključne osobe i njihove zamjene 

za pojedine poslovne procese. 

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 virusa i s njom povezana neizvjesnost, ostavit će 

negativne posljedice na gospodarstvo u cjelini. Negativni ekonomski faktori i očekivane 

poteškoće s likvidnosti odrazit će se na sve subjekte. Društvo je procijenilo utjecaj pada 

vrijednosti imovine uslijed nepovoljnog kretanja kamatnih stopa na financijskim tržištima, 

ali u isto vrijeme i pozitivnog utjecaja na vrijednost tehničkih pričuva Društva te obzirom 

na visoki omjer solventnosti na dan 31. prosinca 2019. koji je iznosio 232,7% te 

provedene scenarije stresa, Društvo će i u kontekstu pandemije COVID-19 virusa i dalje 

ostati adekvatno kapitalizirano te će svi kapitalni zahtjevi biti zadovoljeni.  

Društvo je provelo procjenu potrebnog solventnog kapitala i raspoloživih sredstava na 

31.03.2020. te kao što je bilo i očekivano, nije zabilježen značajniji pad omjera 

solventnosti. Procijenjeni omjer solventnosti na dan 31. ožujka 2020. iznosi i dalje visokih 

232,9%. 

Društvo također smatra da pandemija COVID–19 virusa nema utjecaja na kvantitativne 

informacije objavljene u Izvješću o solventnosti i financijskom stanju za 2019. godinu. 
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Društvo u svakom trenutku raspolaže cjelovitim pregledom svih dospjelih obveza te 

izvorima sredstava potrebnih da bi se iste podmirile. Društvu je primarni kriterij sigurnost, 

utrživost i diversifikacija ulaganja koja će osigurati pokriće budućih obveza iz osiguranja. 
Društvo je procijenilo utjecaj na likvidnost u slučaju mogućeg pada prodaje uključujući 

sve planirane obveze Društva. Prema svim procjenama likvidnost Društva nije ugrožena 

te je Društvo u svakom trenutku u stanju podmiriti dospjele obveze. 

U prvom tromjesečju 2020. godine Društvo je nastavilo uspješno poslovati i usprkos 

izazovnim vremenima u kojem posluje, ostvarilo dobit veću od planirane. 

Društvo aktivno prati daljnje upute i preporuke HANFA-e, drugih nadležnih nacionalnih 

nadzornih tijela i EIOPA-e te će postupati i dalje u skladu s istima. 

 

 

 

 

 


