25. června 2012
Společnost RSA, 100% vlastník DIRECT Pojišťovny přijalo strategické rozhodnutí:
S platností od 25. června 2012 nebude DIRECT Pojišťovna prodávat nové pojistné
smlouvy. Všechny ostatní služby a servis pro stávající klienty zůstávají
v nezměněném rozsahu.
Společnost RSA dnes oznámila, že s okamžitou platností nebude DIRECT Pojišťovna
uzavírat pojistné smlouvy s novými zákazníky. Stávající pojistné smlouvy jsou platné i
nadále. Po vypršení platnosti smlouvy nedojde však již k její obnově a stávající portfolio
bude takto postupně utlumeno.
Ačkoli DIRECT Pojišťovna v průběhu uplynulých čtyř let dosáhla řady pozitivních výsledků,
nepříznivé podmínky na českém pojistném trhu jí neumožnily docílit dostatečné velikosti a
ziskovosti v přijatelném časovém horizontu pro RSA.
RSA bude spolupracovat se svými obchodními partnery a zákazníky na zajištění řádného
postupného ukončení podnikání DIRECT Pojišťovny. Pro zodpovězení všech případných
dotazů bude k dispozici telefonická linka (221 221 221).
Andrew Burke, generální manažer RSA pro oblast střední a východní Evropy, k rozhodnutí
uvedl: „Naší strategií je dosáhnout na vybraném trhu určité velikosti, jež nám umožní
vytvářet udržitelný zisk. S ohledem na situaci a vývoj českého pojistného trhu si
uvědomujeme, že v České republice toto v rozumném časovém horizontu možné nebude, a
proto jsme učinili obtížné rozhodnutí se z trhu stáhnout.“
„Ukončit provoz v České republice bylo náročné rozhodnutí, které jsme přijali po důkladném
zvážení. Jsme připraveni dostát všem svým závazkům, dokud nebude naše podnikání
v České republice ukončeno. Chtěl bych ujistit všechny naše stávající zákazníky, že jejich
pojistky zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu,” dodal Andrew Burke.
Generální ředitel a předseda představenstva DIRECT Pojišťovny Ján Čarný se rozhodl
neúčastnit se procesu ukončování činnosti společnosti. Ve společnosti zůstává po dobu
potřebnou k předání funkce a poté, po čtyřech letech velmi dobré práce, ze společnosti po
vzájemné dohodě odchází. Novým generálním ředitelem DIRECT Pojišťovny se stane
dosavadní finanční ředitel Roman Fink.

Dotazy:
Česká média
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Poznámky pro novináře :
1. DIRECT Pojištovna v roce 2011 uzavřela smlouvy v hodnotě 12 milionů britských liber
2. Tato likvidace bude mít za následek restrukturalizační náklady ve výši zhruba[10]m £, které budou zahrnuty
do pololetních výsledků za rok 2012.
O společnosti RSA
Společnost RSA má za sebou třistaletou tradici a je jednou z nejvýznamnějších skupin v oblasti pojišťovnictví
na světě. RSA působí ve Velké Británii, Skandinávii, Kanadě, Irsku, Asii, na Blízkém východě, v Latinské
Americe a střední a východní Evropě. Celkově je schopna uzavírat kontrakty ve 140 zemích světa. Společnost
se zaměřuje na obecné pojištění, zaměstnává zhruba 23 000 zaměstnanců a v roce 2011 uzavřela pojistné
smlouvy v hodnotě 8,1 miliardy liber.
Důležité upozornění
Tato tisková zpráva může obsahovat „sdělení směřovaná do budoucnosti”, zejména co se týče plánů skupiny, jejích
aktuálních cílů a očekávání vzhledem k budoucím finančním okolnostem, výsledkům, strategickým iniciativám a cílům.
Taková sdělení lze většinou identifikovat prostřednictvím slov jako „může”, „mohlo by”, „bude”, „očekáváme”, „zamýšlíme”,
„cílíme”, „odhadujeme”, „hledáme”, „pokračuje” nebo podobných. Tato sdělení nelze brát jako záruku budoucího výkonu. Ze
své podstaty se všechna taková sdělení vztahují k budoucím událostem a okolnostem, které jsou mimo moc společnosti. Jsou
to mimo jiné hospodářské podmínky ve Velké Británii a ve světě, tržní rizika jako fluktuace úrokových a devizových sazeb,
strategie a činy regulačních úřadů, dopad konkurence, inflace, deflace, načasování jejich dopadu a další nejistoty týkající se
budoucích akvizic nebo kombinací s relevantním odvětvími, stejně jako dopad daňových a dalších legislativních opatření či
regulací platných v jurisdikcích, kde pobočky skupiny působí. V důsledku toho se budoucí finanční stav skupiny a její výsledky
mohou výrazně odlišovat od plánů, cílů a očekávání uvedených v těchto sděleních směřovaných do budoucnosti. Sdělení
směřovaná do budoucnosti v této zprávě vycházejí z okamžiku, kdy byla učiněna. Skupina se zříká povinnosti tato sdělení
jakkoli aktualizovat, s výjimkou těch případů, kdy takovouto aktualizaci vyžaduje platná legislativa. Žádný z údajů této tiskové
zprávy by neměl být chápán jako předpověď budoucího zisku.
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