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Citibank navazuje strategické partnerství s AXA
PRAHA – Citibank Europe plc uzavřela smlouvu o spolupráci se společnostmi skupiny AXA.
Strategické partnerství umožní propojit bohaté profesní zkušenosti z oblasti pojišťovnictví a
bankovnictví a přinese nové zajímavé produkty a služby klientům obou společností.
„Díky našemu partnerství budeme moci využít mnohaletých odborných zkušeností obou
společností, které patří ve svém oboru, pojišťovnictví v případě AXA a bankovnictví v případě
Citibank, ke špičkám na světovém trhu,“ uvedl Michal Nebeský, generální ředitel Citibank pro
Českou republiku.
V rámci spolupráce Citibank a AXA budou připraveny nové produkty, které budou šité na míru
klientům obou společností a přinesou jim mnohé výhody. Samotné společnosti pak budou moci
skrze oboustrannou spolupráci rozšířit své možnosti v oblasti distribuce, produktového přístupu i
spektra využívaných nástrojů. První společný projekt - distribuce životního pojištění AXA životní
pojišťovny prostřednictvím prodejních míst Citibank - bude zahájen v červnu 2013. Další
připravované projekty se budou týkat rizikového pojištění, distribuce cobrandové kreditní karty a
pojištění k platebním kartám vydaným Citibank.
„Navázání tohoto partnerství je výhodným řešením jak pro klienty, kterým umožní přístup
k novým produktům, tak z hlediska samotného přínosu pro obě společnosti,“ říká Martin Vogl,
generální ředitel finanční skupiny AXA pro Českou republiku a Slovensko.
Bližší informace o chystaných novinkách budou zveřejněny v nejbližší době.
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AXA v České republice
AXA v České republice působí prostřednictvím penzijní společnosti, životní pojišťovny, pojišťovny (se
zaměřením na neživotní pojištění), investiční společnosti a banky. Má více než 790 tisíc klientů, téměř
500 zaměstnanců a více než 63 miliard korun aktiv pod správou. AXA životní pojišťovna má na českém
pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou životní pojišťovny ke konci roku 2012 činil
11,2 miliardy korun. Počet smluv AXA životní pojišťovny ve stejném období dosáhl více než 287 tisíc.
AXA pojišťovna vstoupila na trh v roce 2008. Nabízí pojištění DOMOV (stavby, domácnosti) a AUTO
(povinné ručení a havarijní pojištění) se širokou nabídkou různých připojištění a asistenčních služeb.
Hodnota hrubého předepsaného pojistného činila v roce 2012 téměř 745 mld. Kč. Počet smluv AXA
pojišťovny dosáhl ke konci roku 2012 více než 320 tisíc. AXA penzijní společnost obsadila v roce 2012
čtvrtou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což činí 12,5 % podílu na
trhu. Stejné pozice na trhu dosahuje i dle objemu správy aktiv. Udržuje si tak stabilně pozici jedné z
největších penzijních společností na českém trhu. Celkově využívá služeb AXA penzijní společnosti
zhruba 438 tisíc klientů. Jednou z priorit společnosti je spolupráce se zaměstnavateli, kteří svým
zaměstnancům přispívají na penzijní spoření. Celkový počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele činil ke
konci roku 2012 zhruba 117 tisíc. AXA investiční společnost na českém trhu působí od roku 2007 a na
konci roku 2012 měla již více než 18 tisíc klientů. Aktiva pod správou AXA investiční společnosti
představují nyní téměř 54 miliard korun. AXA investiční společnost nabízí celkem 9 podílových fondů,
přičemž tři z nich jsou střešní fondy, které dávají i drobným českým klientům možnost investovat
do nejlepších z 1100 fondů spravovaných společnostmi AXA. Na český bankovní trh vstoupila skupina
AXA prostřednictvím AXA Bank, která nabízí výhodný spořicí účet s ročním zhodnocením 1,5 % a bez
poplatků za otevření, vedení či zrušení účtu a dále hypotéky s vedením úvěrového účtu zdarma.

AXA Group
Skupina AXA je celosvětovým leaderem v oblasti finančního zabezpečení. Podnikání společností AXA je
geograficky diverzifikováno; zaměřuje se na Evropu, Severní Ameriku a Dálný východ. Celosvětově má
AXA 102 milionů klientů v 57 zemích, 113 tisíc zaměstnanců a její celkový příjem za rok 2012 přesáhl
90 miliard eur.
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