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OMNIASIG aniversează 20 de ani de activitate în 2015, 
moment marcat de o creștere de 19% în primele șase luni ale anului 

 
 

 
Bucuresti, 6 Octombrie, 2015  

 
 
Peste 6 milioane de clienți au avut încredere în OMNIASIG Vienna Insurance Group de-a lungul 
celor 20 de ani de activitate, pe care compania îi celebrează în 20151. Despăgubiri de peste 8,5 
miliarde de lei (1,93 miliarde euro) au fost plătite de companie, prin peste 1,9 milioane de dosare, 
in perioada celor 20 de ani de activitate. Această aniversare găsește OMNIASIG pe un trend 
ascendent, cu o creștere de 19,36% a primelor brute subscrise, peste nivelul pieței, în primele 
șase luni ale anului în curs, comparativ cu aceeași perioadă din 2014. 
 

 

 

 
Cu ocazia aniversării celor 20 de ani de activitate, OMNIASIG VIG 
își împrospătează vizual brandul și își schimbă sloganul, tocmai 
pentru a sublinia faptul că în centrul tuturor preocupărilor sale se 
află clientul. Ne-am îndeplinit promisiunile față de clienti, parteneri 
și stakeholderi, ceea ce dovedește angajamentul nostru, poziția 
noastră financiară puternică și stabilă. “Spunem acum apăsat «Cu 
toată încrederea», deoarece considerăm că am reușit, prin toți cei 
1.300 de angajați ai companiei noastre să câștigăm încrederea 
oamenilor și putem vorbi acum indirect prin intermediul lor, al 

clienților care ne dorim să ne poată gira mai departe serviciile și produsele”, a adăugat Mihai 
Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG VIG. 
 

Mai multe detalii despre cei 20 de ani de activitate găsiți în infograficul atașat. 
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 Cifrele aferente celor 20 de ani includ ambele companii fuzionate în 2012, OMNIASIG și BCR Asigurări. 

 

OMNIASIG  
 Cu toată 

încrederea 

 

Pentru noi, este un moment special, de bucurie și împărtășire a 
realizărilor. Au fost 20 de ani plini de provocări și de schimbări, dar toate 
acestea ne-au făcut mai puternici, mai hotărâți să schimbăm percepția 
despre ceea ce înseamnă, cu adevărat, o companie de asigurări. Suntem 
în topul celor mai importante societăți de asigurare din România, iar 
OMNIASIG continuă să crească, dovadă rezultatele din primul semestru 
al anului. Creșterea din 2015 se datorează, în principal, finalizării 
procesului de restructurare internă și a portofoliului, ceea ce ne-a permis 
intrarea într-un nou ciclu de dezvoltare durabilă, bazată pe o strategie de 
subscriere prudentă a riscurilor pe toate liniile de produse, atât auto, cât 
și non-auto. 
 

Mihai Tecău, 
Președinte Directorat 
OMNIASIG VIG 
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Cifre și evoluții, în primul semestru din 2015 
Valoarea primelor brute subscrise de companie în primele șase luni ale lui 2015 a fost de 457,66 
milioane lei, iar a despăgubirilor plătite de 242,92 milioane lei. În același interval de timp, profitul 
înregistrat, conform standardelor IFRS, a fost în valoare de 3,48 milioane lei.  
 

Compania își dovedește în continuare stabilitatea financiară, prin 
menținerea indicatorilor de solvabilitate și lichiditate la nivele ridicate. 
Astfel, capitalul social al companiei este de 439,65 milioane lei, marja de 
solvabilitate disponibilă este de 227 milioane lei, gradul de solvabilitate 
este de 164% şi coeficientul de lichiditate de 1,69, valori cu mult peste 
pragul legal. OMNIASIG deține cel mai mare capital social de pe piața 

românească de asigurări. 
 

Ca primă alegere a clienților corporate, OMNIASIG continuă să fie, în 
prima jumătate a anului 2015, în fruntea acestui segment, în timp ce 
segmentul Asigurărilor Auto (RCA și CASCO) deține ponderea cea mai 
mare din portofoliu, atingând o valoare cumulată a primelor brute 
subscrise de 326,80 milioane lei, cu 31,48% mai mult decât în perioada 
similară din 2014. 
 

- RCA: Prime brute subscrise în valoare de 182,03 milioane lei 
- CASCO: Prime brute subscrise în valoare de 144,78 milioane lei 

 

Despăgubirile totale plătite pe aceste linii, cumulat, au fost în valoare de 203,57 milioane lei. 

 
Numărul total de reclamații primite de OMNIASIG în semestrul I din 2015 a fost de doar 398, 
ceea ce reprezintă o scădere de 39,88% faţă de perioada similară a anului trecut și un procent de 
0,05% din numărul total de polițe active și de 1,04% din numărul total de dosare de daună plătite 
în această perioadă. Din cele 398 reclamații primite, numai 59 au fost întemeiate, ceea ce 
reprezintă o scădere de 58,74% în comparație cu primul semestru din 2014. 
 
OMNIASIG Vienna Insurance Group deţine un program complex de reasigurare care acoperă 
toate portofoliile importante subscrise şi permite transferul riscurilor către piețele internaționale 
specializate, contribuind la întărirea stabilității financiare a companiei. Companiile situate în topul 
mondial al reasigurătorilor participă la contractele de reasigurare ale OMNIASIG VIG. 
OMNIASIG VIG este o societate administrată în sistem dualist, a cărei conducere este asigurată 
de Directorat, sub supravegherea și coordonarea Consiliului de Supraveghere. Compania are un 
portofoliu de peste 100 produse şi o reţea teritorială extinsă, dintre care 33 de sucursale, 
organizate în 6 regiuni și 87 de agenții. OMNIASIG deține o puternică rețea de vânzări, 
reprezentată de 1200 agenți și 400 brokeri. 
 
Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi 
in Europa Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie 
apropiată cu clienţii este format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are o 
experienţă de 190 de ani în domeniul asigurărilor. Având aproximativ 23.000 de angajaţi, Vienna 
Insurance Group este lider incontestabil pe principalele pieţe unde îşi desfăşoară activitatea. 
Grupul se bucură de o poziţionare excelentă, care îi permite să valorifice oportunităţile de 
creştere pe termen lung, într-o regiune cu 180 de milioane de locuitori. Vienna Insurance Group 
este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac parte din ATX, indicele principal al 
Bursei de Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa din Praga. 
 
Contact: Mădălina Constantin, PR & Marketing Manager 
OMNIASIG Vienna Insurance Group  
Aleea Alexandru, no. 51, District 1, Bucharest  
Tel. 021.405.74.20, 0372.187.420 
www.omniasig.ro 
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