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COMUNICAT DE PRESĂ
OMNIASIG – creștere mai mare decât piața în primul trimestru din 2015

Bucureşti, 29 iunie 2015
OMNIASIG Vienna Insurance Group își consolidează evoluția profitabilă având la bază derularea
unei politici de subscriere prudentă a riscurilor cu scopul menținerii la un nivel ridicat a
indicatorilor de solvabilitate și lichiditate, determinând astfel stabilitatea financiară a companiei,
precum şi garanţia unor servicii de calitate a produselor oferite clienţilor.
În primele 3 luni ale anului 2015 OMNIASIG VIG a înregistrat o dezvoltare pe o linie ascendentă,
realizând prime brute subscrise în valoare totală de 238,07 milioane lei, ceea ce reprezintă o
creștere de 23,95% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același interval de timp, valoarea
totală a despăgubirilor plătite a fost de 120,41 milioane lei.
”Realizările începutului de an dovedesc că toate măsurile de eficientizare a activității, portofoliului
și costurilor pe care OMNIASIG le-a luat anterior au avut efect și au produs rezultatele așteptate.
Ne menținem dezvoltarea sănătoasă și prudentă, privind cu optimism anul 2015, atât din
perspectiva evoluției companiei noastre, cât și a întregii piețe, care a manifestat semnale de reașezare în acest prim trimestru”, a declarat Mihai Tecău, Președinte Directorat OMNIASIG VIG.
Managementul procesului de soluționare a daunelor a continuat să se îmbunătățească în această
perioadă considerabil, timpul de plată a despăgubirii scăzând pe toate liniile, atât asigurări auto,
cât și non-auto, compania ajungând la stadiul în care 90% din dosarele de daună se plătesc în
termen de 5 zile calendaristice de la data primirii ultimului document solicitat.
Asigurările auto (CASCO și RCA) continuă să aibă ponderea cea mai mare în portofoliul
companiei și, datorită creșterii calității serviciilor de despăgubire oferite asiguraților, aspect corelat
cu o politică de subscriere atentă a riscurilor, aceste linii au înregistrat în primele trei luni din
2015, cumulat, o creștere de 33,81% față de aceeași perioadă din 2014, ajungând la o valoare
totală a primelor brute subscrise de 164,58 milioane lei
Pe linia Asigurărilor de incendiu şi calamităţi naturale (Property) OMNIASIG își menține
poziția de lider în clasamentul asigurătorilor din România, conform revistei de specialitate
Insurance Profile editată de Media XPRIMM, și a înregistrat o valoare a primelor brute subscrise
de 49,50 milioane lei, cu 5,74% mai mult decât în primul trimestru al anului precedent.
De asemenea, rezultatele înregistrate în primul trimestru din 2015 pe alte linii au fost:
- Asigurări de răspundere civilă generală: prime brute subscrise – 10,81 milioane lei
- Asigurări de asistență turistică (asigurările de călătorie): prime brute subscrise – 1,13
milioane lei
Asigurări agricole: prime brute subscrise – 3,87 milioane lei
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OMNIASIG Vienna Insurance Group s-a clasat în 2014 pe locul al doilea în topul companiilor 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 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 1,72.
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.
Contact:
Mădălina Constantin, PR & Marketing Manager
OMNIASIG Vienna Insurance Group
Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, Bucureşti
Tel. 021.405.74.20, 0372.187.420
www.omniasig.ro

2

