Praha, 15. října 2018

AXA je po desáté v řadě
globální značkou číslo jedna
mezi pojišťovnami





AXA se v aktuálním žebříčku nejlepších globálních značek Interbrand po desáté v řadě stala
nejlepší značkou z oboru pojišťovnictví.
Značka AXA má hodnotu 250 miliard korun.
Skupina AXA oznámila, že uzavřela partnerskou smlouvu s fotbalovým klubem Liverpool FC.

Již 10. rokem v řadě se letos AXA zařadila mezi sto nejhodnotnějších značek ve světě, které sestavuje
mezinárodní agentura Interbrand. AXA se v letošním roce umístila s hodnotou značky ve výši 11,12 miliard
dolarů (250 miliard Kč) na 47. místě – nejvýše ze všech společností působících v pojišťovnictví.
„Za výsledkem stojí zvláště profesionalita a nasazení našich zaměstnanců, ale i externích partnerů. Ve spojení s
kvalitou nabízených služeb a produktů se promítají do spokojenosti našich klientů,“ komentuje umístění v
žebříčku Jan Čupa, generální ředitel AXA Partners CEE.
To, že je AXA dlouhodobě nejlepší značkou mezi pojišťovnami, je pro ni podle Čupy velkým závazkem. Podle
jeho slov bude skupina i nadále usilovat o to, aby byla pro své klienty skutečným partnerem.
„Díky nejnovějším inovacím a technologiím se můžeme klientům více přiblížit a společně vytvářet nová řešení,
která jim usnadní každodenní situace,“ dodává Jan Čupa.
Marketingová a výzkumná agentura Interbrand sestavuje žebříček značek na základě posouzení hospodářských
výsledků firem, síly značky v očích zákazníků a také pozice značky v porovnání s jejími konkurenty. O
metodologii hodnocení značek se můžete dozvědět více zde.
V těchto dnech skupina AXA oznámila rovněž čtyřletou sponzorskou smlouvu s jedním z nejlepších anglických
fotbalových klubů Liverpool FC.
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Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 160 000 zaměstnanců
pečuje o 105 milionů klientů v 64 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního
výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny pro rok 2017 oceněny na částku 98,5 miliardy EUR,
podkladové výnosy na 6 miliard EUR. K 31. prosinci 2017 měla společnost AXA pod správou aktiva ve
výši 1 439 miliardy EUR. Americká depozitní podílní společnost AXA je rovněž uvedena na platformě
OTC QX pod označením AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones index
udržitelnosti (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI),
Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
AXA působí v České republice a na Slovensku prostřednictvím penzijní společnosti, pojišťovny,
investiční společnosti a společnosti AXA Assistance, která poskytuje B2B a B2C klientům asistenční
pojištění, jehož smyslem je usnadnit život klientům, jejich rodinám, anebo firmám a pomoci jim řešit
jejich každodenní starosti (zejména při cestování, provozování motorových vozidel, při haváriích v
domácnosti nebo v oblasti právních vztahů či zdraví). AXA Assistance má více než milion klientů a
přes 500 zaměstnanců.
Tato tisková zpráva a informace byly zveřejněny společností AXA podle článku L. 451-1-2
francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro
finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA
Group (www.axa.com).
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TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH www.axa-assistance.cz.

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ INFORMACE A ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ O NÁSLEDUJÍCÍCH ZVEŘEJNĚNÍCH
Některá prohlášení obsažená v tomto dokumentu se mohou týkat budoucích události, trendů, plánů nebo cílů. Tato výhledová prohlášení mohou být vystavena různým rizikům a ovlivněna faktory, které
mohou způsobit, že plány a cíle společnosti AXA se mohou lišit od plánů a cílů deklarovaných. Více informací k těmto faktorům a riskantním situacím, jež mohou ovlivnit byznys a/nebo výsledky operací
společnosti AXA, naleznete ve Výroční zprávě vydané k 31. prosinci 2017, ve čtvrté části „Risk factors and risk management“. Společnost AXA nemá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat tato
výhledová prohlášení, ať už se jedná o reflexi nových informací, budoucích událostí, či jiného.
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