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În urma fenomenelor meteorologice severe, de tip furtună, ploi torențiale și grindină, care au 
avut loc în după-amiaza zilei de 28 mai în zona de Nord și Nord–Vest a țării, OMNIASIG 
Vienna Insurance Group vine în sprijinul asiguraților săi și informează că în zonele afectate 
se află deja mai mulți experți specializați în constatarea daunelor din partea companiei, 
pentru a eficientiza procesul de instrumentare a daunelor avizate.  
 
Bucățile de grindină de mari dimensiuni au provocat daune semnificative, astfel că, până la 
ora 10.00 a acestei dimineți au fost înregistrate deja 550 de avizări în total, din care 220 
pentru polițe Non Auto, iar 330 pentru polițe CASCO. 
 
Avizarea daunei se poate face prin următoarele modalități: 

 Call-center OMNIASIG – 021.9669 (tarif normal) 

 Email avizari@omniasig.ro 

 Prin formularele online de avizare daune de pe website-ul companiei: 
https://www.omniasig.ro/formular-online-declaratie-daune.html    

 
Pentru daunele Non Auto, începând cu anul 2018, OMNIASIG a introdus facilitatea de 
autoconstatare pentru persoanele fizice și juridice, care dețin polițe de asigurare la 
OMNIASIG, în limita sumei de 10.000 RON, în anumite condiții. Astfel, compania vine în 
sprijinul asiguraților, prin reducerea timpului de instrumentare, precum și prin simplificarea  
procesului. 
 
Compania va depune toate eforturile necesare pentru a soluționarea rapidă a tuturor 
dosarelor de daună, cu scopul de a facilita plata despăgubirilor în urma fenomenelor meteo 
extreme ce au afectat județele din Nord și Nord–Vestul țării, în data de 28 mai 2019. 
 
Vom reveni în perioada următoare cu informații actualizate, ce vor include numărul total de 
avizări daune, precum și valoarea totală a despăgubirilor plătite. 
 
*** 

OMNIASIG 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 aproape 
200 de ani în domeniul asigurărilor. Având aproximativ 25.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group 
este lider incontestabil în Austria și în piețele ECE pe care activează. 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: 
PR@omniasig.ro 
OMNIASIG Vienna Insurance Group  
Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, Bucureşti  
Tel. 021.405.74.20, 0372.187.420 - www.omniasig.ro 
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