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OMNIASIG a avut o dezvoltare profitabilă în 2014
Bucureşti, 20 aprilie 2015

OMNIASIG Vienna Insurance Group (VIG) a avut o dezvoltare stabilă și profitabilă în 2014.
Strategia companiei în cursul anului precedent a avut ca obiective prioritare: îmbunătățirea
profitabilității, în special în cadrul portofoliului de asigurări auto, creșterea ponderii segmentului
non-auto, diminuarea daunalității pe liniile de asigurări auto, alături de o constantă îmbunătățire a
procesului de despăgubire și a experienței asiguratului în relația cu OMNIASIG.
Astfel, OMNIASIG VIG a înregistrat în 2014 prime brute subscrise în valoare totală de 860,38
milioane lei și un profit net de 15,68 milioane lei, conform standardelor IFRS. Valoarea
primelor brute subscrise în 2014 înregistrează o diferență de doar -2,35% față de anul anterior,
ceea ce dovedește, împreună cu revenirea pe profit, că măsurile anterioare de îmbunătățire a
profitabilității portofoliului de asigurări auto și eficientizare a costurilor în general, au dat
rezultatele scontate.
Compania a plătit în 2014 despăgubiri totale în valoare de 667,79 milioane lei.
”În 2014 OMNIASIG și-a îndeplinit obiectivul anunțat, respectiv acela de a reveni la o evoluție
profitabilă, menținându-și permanent stabilitatea financiară, respectiv indicatorii de solvabilitate și
lichiditate la aceiași indicatori ridicați. Toate măsurile de eficientizare a activității, portofoliului și
costurilor au avut efect, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Viziunea noastră de business este
de a ne respecta promisiunile față de clienți, parteneri și acționari, astfel că suntem permanent
concentrați pe livrarea unor servicii la standarde cât mai înalte. Privim cu optimism anul 2015, în
care ne vom menține aceeași tendință de dezvoltare sănătoasă și profitabilă”, a declarat Mihai
Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG Vienna Insurance Group.
Pe segmentul asigurărilor auto, compania a înregistrat următoarele rezultate:
- Pe linia Asigurărilor RCA – valoarea primelor brute subscrise a fost de 269,82 milioane
lei
- Pe linia asigurărilor facultative Casco – valoarea primelor brute subscrise a fost de 268,89
milioane lei
Valoarea totală a despăgubirilor plătite pe segmentul de asigurări auto a fost de 481,18 milioane
lei din care 223,75 milioane lei pe linia RCA și 257,43 milioane lei pe Casco.
Segmentul Property a înregistrat în 2014 o valoare a primelor brute subscrise de 183,21
milioane lei.
De asemenea, rezultatele înregistrate în 2014 pe alte linii importante au fost:
- Asigurări de accidente și boală: prime brute subscrise – 7,86 milioane lei
- Asigurări de sănătate: prime brute subscrise: 3,30 milioane lei
- Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje și orice alte
bunuri: prime brute subscrise – 18,81 milioane lei
- Asigurări agricole: prime brute subscrise – 20,56 milioane lei
- Asigurări de răspundere civilă generală: prime brute subscrise – 62,34 milioane lei
- Asigurări de călătorie (Asigurări de asistență turistică): prime brute subscrise – 6,55
milioane lei
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Numărul de reclamații întemeiate primite de OMNIASIG Vienna Insurance Group în 2014 (282)
a înregistrat o scădere de 43,82% față de anul 2013, de 81,90% fata de anul 2012 și reprezintă
echivalentul a 0,35% din numărul tuturor dosarelor de daună plătite în 2014. Procentul
reclamațiilor întemeiate, raportat la numărul total de petiții, a scăzut de la 71,53% în 2012, la
34,54% in 2013 si la 22,98% in 2014.
Reclamațiile primite de OMNIASIG VIG în cursul anilor 2013 si 2014 au fost în continuă scădere.
Astfel, numărul total de reclamații formulate de asigurați și păgubiți către Autoritatea de
Supraveghere Financiară la adresa OMNIASIG VIG, inregistrate unic per petent si per caz, în
2013 a fost de 1.453, iar în 2014 de 907, în scădere cu 37,58%.
OMNIASIG Vienna Insurance Group este una dintre cele mai mari şi mai stabile companii de
asigurări generale din România, având indicatorii de solvabilitate și lichiditate la nivele superioare
și sigure. Astfel, capitalul social al companiei este în valoare de 439.645.433,5 lei, marja de
solvabilitate disponibilă este de 240.898.869 lei (în condiţiile în care marja de solvabilitate
minimă impusă de lege este de 138.450.708 lei), gradul de solvabilitate este de 174% şi
coeficientul de lichiditate de 1,62.
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. Dintre companiile situate în
topul mondial al reasigurătorilor care participă la contractele de reasigurare ale OMNIASIG VIG
enumerăm: Gen Re (rating AA+ Standard&Poor's), Hannover Re (rating AA- Standard&Poor's),
Partner Re (rating A+ Standard&Poor's), Sindicate Lloyd's (rating A+ Standard&Poor's), VIG Re
(rating A+ Standard&Poor's), SCOR (rating A Standard&Poor's), Everest Re (rating A+
Standard&Poor’s), Mapfre Re (rating A Standard&Poor's), Endurance (rating A Standard&Poor's).
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.
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.
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