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Noul OMNIASIG rezultat în urma fuziunii – Obiective în 2012

Bucureşti, 30 mai 2012

Compania OMNIASIG Vienna Insurance Group rezultată în urma fuziunii dintre BCR Asigurări
şi vechiul OMNIASIG, a devenit funcţională începând cu data de 1 mai 2012. Obiectivul
principal al noii companii OMNIASIG este ocuparea şi menţinerea poziţiei de lider al pieţei
asigurărilor generale din România. Realizarea acestui obiectiv se va face prin oferirea unor
servicii de asigurări la standarde mult mai înalte, atât în ceea ce priveşte produsele din
portfoliu, relaţia cu asiguraţii, cât şi soluţionarea daunelor, care va fi mai eficientă şi mai
rapidă, prin intermediul unui proces gestionat integral electronic.
Obiectivele companiei în 2012 sunt:
o Consolidarea activităţii de business, prin adoptarea unei strategii prudente de
dezvoltare
o O creştere sănătoasă, axată pe profitabilitate
o Îmbunătăţirea ratei combinate şi menţinerea ei la un nivel cât mai scăzut sub 100%
o Reanalizarea şi restructurarea portofoliulului şi o subscriere atentă şi precaută a noilor
riscuri preluate în asigurare
o Optimizarea procesului de soluţionare a daunelor, astfel încât clienţii să poată
beneficia rapid de despăgubirile aferente poliţelor încheiate. În prezent, numărul de
call-center 021.9669 oferă asiguraţilor posibilitatea de a-şi deschide pe loc dosarul de
daună şi de a-şi programa constatarea daunei într-o locaţie şi la o dată convenabilă
lor.
o Optimizarea şi reducerea cheltuielilor administrative
o Implicarea în proiecte şi activităţi de educare a publicului asupra domeniului
asigurărilor
o Implicarea în activităţi de responsabilitate socială
Planul de dezvoltare al noului OMNIASIG Vienna Insurance Group în 2012 prevede:
o Realizarea unui volum de Prime Brute Subscrise în valoare de 1,2 miliarde lei
o O pregătire profesională intensă a angajaţilor companiei din toate segmentele de
activitate
o Lansarea unor produse noi, flexibile şi adaptate actualului context economic şi nevoilor
clienţilor. Primul astfel de produs lansat este noua poliţă CASCO OMNIASIG. Acest
produs nou este adaptat fiecărei categorii de client în parte (persoană fizică,
juridică, sau contract leasing), este un produs modular (are o acoperire de bază care
se poate extinde opţional, în funcţie de necesităţile clientului) şi are un tarif segmentat
şi corelat cu profilul de risc al asiguratului.
o Dezvoltarea unui plan de carieră pentru agenţii colaboratori
o Apropierea faţă de brokerii de asigurări şi îmbunătăţirea relaţiei cu aceştia
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Un element important al strategiei de dezvoltare a companiei îl reprezintă parteneriatul de
vânzări de produse de asigurări încheiat între OMNIASIG Vienna Insurance Group şi Banca
Comercială Română (parte a acordului de colaborare între Erste Bank şi Vienna Insurance
Group), parteneriat în derulare care are un rol semnificativ în consolidarea întregii reţele
teritoriale a companiei din punct de vedere al vânzărilor.
În prezent compania rezultată în urma fuziunii are 2.000 angajaţi, o structură teritorială la nivel
naţional formată din 224 locaţii (51 sucursale şi 173 agenţii) organizate în 6 regiuni, şi un
număr de aproximativ 13.000 de agenţi colaboratori.
Compania este administrată în sistem dualist (condusă prin intermediul unui Consiliu de
Supraveghere şi a unui Directorat), iar noua componenţă a Directoratului OMNIASIG este:
MIHAI TECĂU – Preşedinte Directorat
ARTUR BOROWINSKI – Vice-Preşedinte Directorat
SERGIU LOGHIN – Membru în Directorat
CONSTANTIN MARICA – Membru în Directorat
LIVIU STOICESCU – Membru în Directorat
ADINA EDELMAIER – Membru în Directorat
DANIELA COVĂCESCU – Membru în Directorat
Vienna Insurance Group (VIG) este cea mai bine clasată companie conform indicelui bursier
ATX al bursei din Viena. Vienna Insurance Group, cu sediul în Viena, este unul din grupurile
de asigurări lider din Europa Centrală şi de Est. În afara pieţei de origine Austria, Vienna
Insurance Group este activă, prin subsidiare şi grupuri de asigurări, şi în Albania, BosniaHerţegovina, Bulgaria, Germania, Estonia, Georgia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Cehă, Turcia,
Ucraina, Ungaria şi Belorusia. Pe lângă acestea, există filiale ale Wiener Städtische
Versicherung în Italia şi Slovenia, iar Donau Versicherung are o filială în Italia.
Pe piaţa din Austria, Vienna Insurance Group este prezentă prin Wiener Städtische
Versicherung, Donau Versicherung şi Sparkassen Versicherung.
Contact:
Mădălina Constantin, PR Manager
OMNIASIG Vienna Insurance Group
Strada Grigore Mora, nr. 23, Sector 1, Bucureşti
Tel. 021.405.74.20, 0372.187.420
www.omniasig.ro
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