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OMNIASIG a plătit despăgubirea pentru decesul studentei Aura Ion 

 
 
 
Bucureşti, 22 mai 2015 
 
OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță că, în cadrul dosarului de daună deschis ca urmare 
a producerii tragicului accident aviatic din munții Apuseni din 20 ianuarie 2014, compania a 
achitat despăgubirea pentru decesul studentei Aura Ion, în baza poliţei de asigurare de 
accidente a personalului navigant şi a pasagerilor deținută de Școala Superioară de Aviație 
Civilă.  
 
Plata despăgubirii cuvenite conform sumelor asigurate prevăzute în poliţa de asigurare în 
vigoare la momentul accidentului s-a făcut imediat după ce toate documentele de succesiune 
necesare au fost depuse la dosar de către moștenitorii legali ai Aurei Ion. 
 
Ca urmare a aceluiași accident aviatic, OMNIASIG VIG a efectuat în luna mai a anului trecut 
plata despăgubirii cuvenite conform poliței de asigurare și pentru decesul pilotului Adrian Iovan.  
  
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 1,71. 
 
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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