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Cum utilizăm
Anuarul Asigurărilor?

În capitolul PIaţa asIgURăRIloR 2008 regăsiţi informaţii 
de maximă actualitate cu privire la structura pieţei asigurărilor, 
tendinţele sale de dezvoltare, precum şi o sinteză a datelor finan-
ciare pentru anul 2008. Paginile acestui capitol vă aduc, de ase-
menea, o imagine concentrată a poziţiei pe care capitala o ocupă 
în peisajul asigurărilor româneşti.

ghIdUl de asIgURăRI vă prezintă tipurile de asigurări pre-
zente în oferta companiilor de specialitate din România. O selec-
ţie a celor mai importante categorii de produse beneficiază de 
descrieri extinse ale riscurilor acoperite, condiţiilor de asigurare, 
modului de stabilire a cotaţiilor de primă, precum şi a paşilor care 
trebuie urmaţi pentru deschiderea unui dosar de daună.

Secţiunea intitulată InstItUţII trece în revistă cele mai re-
levante entităţi asociate pieţei asigurărilor: Comisia de Supra-
veghere a Asigurărilor (CSA), Fondul de Garantare gestionat de 
CSA, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii (FPVS), Biroul Asigu-
rătorilor Auto din România, uniunile profesionale ale asigurăto-
rilor şi brokerilor de asigurare, UNSAR şi UNSICAR, Institutul de 
Asigurări. 

PeRsonalItăţI în asIgURăRI este titlul secţiunii care vă 
prezintă liderii companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări. 

Aceştia au răspuns unui pachet de întrebări cu privire la perspec-
tivele pieţei şi planurile de viitor ale companiilor pe care le con-
duc.

Parcurgând secţiunea CoMPanII de asIgURaRe obţineţi 
informaţii despre companiile de asigurări care operează pe pia-
ţa bucureşteană. Alături de un succint profil de companie, găsiţi 
structura reţelei teritoriale bucureştene – cu date de contact şi 
precizări cu privire la specificul sucursalelor/agenţiilor -, precum 
şi descrierea unora dintre cele mai importante produse din ofer-
ta companiilor.

Similar, capitolul BRokeRI de asIgURaRe, vă prezintă date-
le de contact şi un succint profil al celor mai importante compa-
nii de brokeraj în asigurări din Bucureşti.

Pentru toţi operatorii din piaţă prezenţi în paginile anuarului, 
puteţi găsi informaţii cu privire la tipurile de asigurări pe care le 
oferă, precum şi la ponderea acestora în portofoliul asigurătoului 
/ brokerului de asigurări. Vă puteţi orienta astfel către operatorii 
cu cel mai înalt grad de specializare pe segmentul care vă inte-
resează.

Pentru a vă orienta mai uşor în paginile Anuarului, utilizaţi 
listele IndeX din ultimele pagini ale publicaţiei.
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Editorial

Aveţi în faţă o nouă premieră editorială Media XPRIMM, 
anUaRUl asIgURăRIloR - Bucureşti 2009.

Nu este pentru prima dată când industria asigurărilor face 
obiectul unei prezentări de tip catalog, dar este cu siguranţă 
pentru întâia oară când cititorul are posibilitatea să-şi formeze 
o imagine cuprinzătoare asupra tuturor coordonatelor acestei 
industrii.

Cele aproape 300 de pagini care urmează pun la îndemâna 
cititorului un instrument de lucru util atât pentru profesioniştii 
domeniului, cât şi pentru publicul neavizat, dar interesat de 
domeniu şi de oportunităţile oferite de piaţa locală de asigurări.

Cine sunt liderii acestei industrii şi care sunt opiniile lor despre 
viitorul afacerii pe care o conduc?  Ce tipuri de asigurări oferă 
piaţa românească, cine le vinde şi cine ne poate ajuta să facem 
o selecţie? Acestea sunt întrebările esenţiale cărora le răspunde 
ANUARUl ASIGURăRIlOR. 

Am depăşit însă tiparul obişnuit al publicaţiilor de acest tip, 
Anuarul aducând informaţii nu numai despre “unde” poţi 
cumpăra asigurări, ci şi despre oamenii acestei industrii. 

În pregătirea lui, echipele redacţiei PRIMM au vizitat peste 100 
de sedii centrale, sucursale şi agenţii bucureştene de asigurări 
sau brokeraj în asigurări. Am discutat cu specialiştii şi, pe 
parcursul a câteva luni, publicaţiile noastre v-au prezentat 
realizările, speranţele şi obiectivele lor de viitor.

Ne-am întâlnit la “Ziua Asigurărilor în Bucureşti”, primul 
eveniment de anvergură dedicat pieţei bucureştene de asigurări.

Sintetizând toate aceste informaţii într-o structură unitară, 
anuarul vă aduce în plus prezentări de produse, un scurt ghid 
de asigurări, informaţii despre instituţiile relevante în domeniu, 
precum şi date financiare de ultimă oră din asigurări.

Citiţi, judecaţi, alegeţi … asiguraţi-vă!

daniela gheţU
Director Editorial
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Concentrarea serviciilor şi a activităţilor economice, densitatea mare a populaţiei 
impun Bucureştii ca cea mai mare piaţă din România, dar şi ca una dintre cele mai 
mari din Centrul şi Estul Europei. În aceste condiţii, pare absolut firesc ca şi domeniul 
asigurărilor să fie concentrat în Capitală, aproape jumătate din afacerile asigurătorilor 
derulându-se la Bucureşti.

Piaţa asigurărilor 2008

Bucureştii şi asigurările
Primele reprezentanţe ale unor socie-

tăţi străine de asigurări în Romînia au apă-
rut în Bucureşti, în prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea. Înfiinţarea acestora venea 
ca răspuns la nevoia de asigurare a expor-
turilor de cereale aflate în creştere la acea 
dată, în contextul favorabil deschis după 
tratatul de la Adrianopole. Aşadar, primele 
companii străine şi-au deschis reprezen-
tanţe la Bucureşti, Iaşi şi în principalele 
oraşe-port cu deschidere la Dunăre.

Tot în capitală a luat naştere prima 
societate românească de asigurări, “Da-
cia”, înfiinţată în martie 1871, printr-un 
Decret Domnesc. la aproape 140 de ani 
de la acest moment, Capitala României 
găzduieşte 40 dintre cele 44 de companii 
de asigurare autorizate de către Comisia 
de Supraveghere a Asigurărilor. În plus, 
336 dintre cele 474 companii de brokeraj 
în asigurări autorizate îşi au sediul în Bu-
cureşti.

Concentrarea sediilor centrale ale 
companiilor de asigurări este explicată 
şi perfect justificată de oportunităţile de 
afaceri din Bucureşti şi, totodată, explică 
de ce în Capitală se derulează aproape ju-
mătate din afacerile asigurătorilor.

Aşadar, ponderea mare a persoanelor 
cu studii superioare, concentrarea agen-
ţilor economici importanţi, dezvoltarea 
celui mai mare număr de IMM-uri la nivel 
naţional şi, mai ales, atragerea celui mai 
mare volum al investiţiilor străine directe 
din România fac din Bucureşti un pol na-
ţional al creşterii economice şi, evident, 
punctul de sprijin al domeniului asigură-
rilor.

Mediul economic
Zona Bucureşti-Ilfov este cea mai 

mare aglomerare urbană din România, 
populaţia reprezentând mai bine de 16% 
din populaţia urbană a ţării şi aproape 9% 
din totalul populaţiei României. Chiar şi 
în condiţiile celei mai mari aglomerări ur-
bane, densitatea asigurărilor în Bucureşti, 
în anul precedent, a fost de aproape 523 
euro/locuitor. Practic, un bucureştean a 
cheltuit cu asigurările, în anul precedent, 
mai bine de 500 de euro. 

Creşterea economică ce a fost con-
semnată în zonă a fost de circa două ori 
mai mare decât media naţională, una 
dintre trăsăturile creşterii economice din 
România ultimilor ani fiind sporirea im-
portanţei dezvoltării Capitalei comparativ 
cu a restului ţării. 

Atuurile Capitalei sunt reprezentate 
de un sector al serviciilor bine dezvoltat, 
de intermedierile financiare, de educaţie 
şi cercetare, de transport, de depozitare şi 
de comerţ. 

Un punct important al dezvoltării, cu 
implicaţii nemijlocite pentru domeniul 
asigurărilor, este faptul că municipiul 
Bucureşti este cel mai important nod de 
transport rutier-feroviar-aerian naţional şi 
internaţional al ţării, situat la intersecţia a 
două coridoare multi-modale europene şi 
în proximitatea Dunării.

Prezenţa capitalei ţării în centrul Re-
giunii este copleşitoare datorită mărimii 
populaţiei, a forţei economice şi a concen-
trării activităţilor umane, a echipării fizice 
şi instituţionale.

Puterea de polarizare a capitalei iradi-
ază mult dincolo de graniţele sale admi-
nistrative.

Construcţiile, transportul, educaţia, cer-
cetarea şi sectorul IT&C sunt cele mai im-
portante sectoare ale regiunii şi contribuie 
la sporirea competitivităţii şi a potenţialului 
de dezvoltare. Mai mult, unul dintre princi-
palele avantaje ale regiunii îl reprezintă re-
sursele umane calificate şi bine pregătite. 
Nu în ultimul rând, dezvoltarea economică 
din ultimii ani a condus la o nevoie acută 
de spaţii pentru amplasarea de noi carti-
ere rezidenţiale, activităţi comerciale etc., 
astfel că impactul dezvoltării economice a 
Capitalei a depăşit de mult graniţele geo-
grafice şi administrative ale oraşului.

2008 în Capitala asigurărilor
Aşadar, în contextul dezvoltării eco-

nomice superioare a Capitalei, Bucureştii 
reprezintă cea mai importantă sursă de 
business pentru asigurătorii din Româ-
nia. Cu toate acestea, trebuie precizat că, 
din perspectiva cifrelor pe care le vom 
prezenta în continuare, acestea au o rele-
vanţă relativă, în condiţiile în care cea mai 

Portofoliul de asigurări consolidat 2008

asIguRăRI dE vIaţă 19,78%

Alte clase
3,48%

Răspunderi civile
1,45%

Credite şi Garanţii
2,26%

asIguRăRI gENERaLE 80,22%

CASCO
40,32%

Total asigurări 
de  

tip property 
11,90%

Incendii şi 
calamităţi 

naturale 
9,62%

Daune la 
proprietăţi

2,29%

Total auto
61,13%

RCA, 
20,81%

România
2008



ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 2009 5

TOP 10 COMPaNII dE asIguRaRE  - BuCuREŞTI-ILFOv aNuL 2008

Nr. Compania
Pondere PBs în 
total subscrieri Prime brute subscrise 2008 Prime brute subscrise 2007 Evoluţie reală 

RON
Evoluţie 

 nominală EuR
Cota de piaţă 

2008
% mil. RON mil. EuR mil. RON mil. EuR % % %

1 ALLIANZ-ŢIRIAC 58,08 804,08 218,34 709,44 212,58 5,09 2,71 18,95
2 OMNIASIG 52,21 616,86 167,50 416,93 124,93 37,19 34,08 14,54
3 ASTRA 63,68 412,28 111,95 158,63 47,53 140,98 135,52 9,72
4 GENERALI 72,78 303,50 82,41 291,61 87,38 -3,50 -5,69 7,15
5 ASIBAN 46,44 281,81 76,52 233,62 70,00 11,85 9,31 6,64
6 BCR Asigurări 38,33 213,32 57,92 304,29 91,18 -35,00 -36,47 5,03
7 UNITA 36,01 179,18 48,65 162,36 48,65 2,33 0,01 4,22
8 ASIROM* 20,00 150,00 40,73 110,00 32,96 26,44 23,57 3,54
9 GARANTA 93,86 103,91 28,21 80,80 24,21 19,24 16,54 2,45
10 ARDAF 21,58 76,15 20,68 28,57 8,56 147,14 141,54 1,79
Total Top 10 - 3.141,09 852,92 2.496,24 747,98 16,70 14,06 74,04
Total 47,93 4.242,55 1.152,01 3.773,87 1.130,82 4,24 1,87 100,00

*estimare

mare parte a conturilor mari în asigurări se 
subscriu la Bucureşti, chiar dacă locul de 
origine a riscului se află în teritoriu.

Distorsiunea introdusă în statistici de 
această politică de business se reflectă la 
nivelul tuturor indicatorilor, începând cu 
densitatea sau penetrarea asigurărilor, 
cu valori substanţial mai ridicate pentru 
Capitală faţă de restul regiunilor, şi până 
la rata daunei, aparent mai bună în Bucu-
reşti de vreme ce primele se înregistrează 
aici, iar daunele în teritoriu. Această situ-
aţie este exemplificată şi de ponderea pe 
care daunele plătite de asigurători în 2008 
o deţine în totalul subscrierilor care, pen-
tru Bucureşti şi Ilfov, este cea mai scăzută 
(45,3%) faţă de 49,61% media pieţei sau 
de 53,56% media judeţelor.

Totuşi, rezultatele consemnate în ulti-
ma perioadă au pus în evidenţă o tendinţă 
de atenuare a acestei caracteristici. Astfel, 
ponderea volumului de afaceri înregistrat 
de asigurătorii din Bucureşti, în totalul pri-
melor brute subscrise, a fost în anul 2008 de 
circa 48% din totalul subscrierilor realizate 
de asigurători la nivel naţional. În termeni 
absoluţi, valoarea subscrierilor realizate în 
Bucureşti şi Ilfov în anul precedent a depă-
şit 1,15 miliarde EUR. 

Restul afacerilor din asigurări sunt 
repartizate aproape uniform pe restul 
regiunilor, dintre care ponderea cea mai 
însemnată (9,21% din total) este deţinută 
de Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, care 
cuprinde judeţele: Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Cluj, Maramureş, Sălaj şi Satu-Mare.

Aşa cum precizam în rândurile de mai 
sus, densitatea asigurărilor a fost, în peri-
oada analizată, de aproape 523 euro/locui-
tor, aproape de 5 ori mai mult decât media 
naţională şi de peste 8 ori mai mult decât 
valoarea indicatorului calculată ca medie a 
judeţelor din ţară.

În condiţiile în care majoritatea co-
vârşitoare a companiilor de asigurări care 
activează în România şi-au concentrat 
centralele în Bucureşti, la nivelul anului 
2007, aproape 6.000 dintre cei 16.500 de 
angajaţi permanenţi în asigurări lucrează 
în Bucureşti.

Companii de top în Bucureşti
Componenţa şi ordinea ierarhiei reali-

zate în funcţie de primele brute subscrise 
la Bucureşti în anul precedent diferă de 
cea existentă la nivel naţional. Companii-
le din top 10 şi-au concentrat afacerile în 
capitală în procentaje care variază de la 20 
până la aproape 94% din afacerile proprii.

Primele două poziţii sunt identice, 
atât în topul naţional, cât şi în Bucureşti, 
astfel liderul pieţei naţionale a asigurări-
lor, AllIANZ-ŢIRIAC, îşi păstrează poziţia 
şi în Bucureşti. Compania concentrează 
în Capitală peste 58% din afacerile sale şi 
a consemnat o dinamică superioară celei 
pe care societatea a consemnat-o la nivel 
naţional. AllIANZ-ŢIRIAC deţine aproape 
19% din afacerile cu asigurări derulate la 
Bucureşti.

OMNIASIG a realizat la Bucureşti peste 
52% din afacerile companiei din anul pre-
cedent şi ocupă locul secund în ierarhia 
Capitalei. Societatea a subscris aproape 
168 milioane euro, în creştere nominală în 
moneda europeană cu aproape 34%.

De remarcat faptul că trei companii 
au realizat salturi în ierarhia pe Capitală, 
raportat la clasamentul naţional. Astfel, 
ASTRA-UNIQA, prin concentrarea în Bucu-
reşti a circa 64% din afaceri, ocupă pozi-
ţia a 3-a în clasament, cu un loc mai mult 
decât cel deţinut la nivel naţional. De ase-
menea, GENERAlI, care la nivel naţional 
ocupa în 2008 locul 9 în top, concentrează 
64% din afaceri la Bucureşti şi, cu subscri-

eri care depăşesc ca valoare 82 milioane 
euro, deţine locul 4 în topul Capitalei.

Cele două extreme ale topului din 
Bucureşti sunt reprezentante de ASIROM 
şi GARANTA. Prima companie, care ocupă 
locul 3 la nivel naţional, concentrează la 
Bucureşti doar 20% din afaceri şi astfel se 
situează pe poziţia 8 în Capitală. la polul 
opus, GARANTA realizează 94% din afa-
ceri la Bucureşti - astfel, compania, care e 
situată pe locul 15 la nivel naţional, este 
prezentă pe locul 9 în topul companiilor 
bucureştene.

2008: Rezultate naţionale
Privind rezultatele anului 2008 putem 

afirma cu certitudine că, indiferent de con-
textul economic, piaţa asigurărilor şi-ar fi 
încetint creşterea, oricum, pe parcursul 
anului trecut. În condiţiile în care efectele 
crizei au început să se manifeste vizibil în 
ultimul trimestru al anului precedent, este 
foarte puţin probabil ca impactul aceste-
ia asupra cifrelor pieţei să fi influenţat în 
mod semnificativ rezultatele industriei 
asigurărilor în anul trecut. O va influenţa 
cu siguranţă în perioada care urmează.

Ponderea principalelor companii de 
asigurări pe piaţa bucureşteană în 2008

ALLIANZ-ŢIRIAC
18,95%

GENERALI
7,15%

ASIROM
3,54%

ARDAF
1,79%

Alte companii
25,96%

OMNIASIG
14,54%

ASTRA
9,72%

UNITA
4,22%
BCR Asigurări
5,03%

ASIBAN
6,64%

GARANTA
2,45%

Bucureşti 
2008
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INdICaTORI aI PIEţEI asIguRăRILOR PE REgIuNI ECONOMICE dE dEzvOLTaRE (2008)

Regiunea de dez-
voltare

Prime brute sub-
scrise daune plătite Pondere daune 

pătite/prime 
brute subscrise

Prime intermediate" Număr locu-
itori*

densitatea 
asigurărilor

angajaţi în 
asigurări 

(2007)

angajaţi în 
 asigurări la 

 număr locuitorimil. EuR % mil. EuR % mil. EuR % mil. EuR/locuitor
Bucureşti + Ilfov 1.152,01 47,93 521,97 43,78 45,31% 494,05 76,01 2,20 522,93 5.821 378
CENTRU 202,24 8,41 103,64 8,69 51,25% 15,90 2,45 2,55 79,46 1.755 1.450
Nord - Est 165,14 6,87 94,79 7,95 57,40% 9,75 1,50 3,74 44,11 1.524 2.457
Nord - Vest 221,30 9,21 109,63 9,19 49,54% 40,33 6,20 2,74 80,62 1.875 1.464
Sud - Est 191,29 7,96 118,29 9,92 61,84% 41,47 6,38 2,86 66,92 1.377 2.076
Sud - Muntenia 208,52 8,68 107,96 9,05 51,78% 23,00 3,54 3,36 62,09 1.659 2.024
Sud - Vest 111,23 4,63 58,18 4,88 52,30% 4,42 0,68 2,33 47,75 1.159 2.010
Vest 151,88 6,32 77,93 6,54 51,31% 21,08 3,24 1,95 78,02 1.352 1.440
Total 2.403,62 100,00 1.192,40 100,00 49,61% 650,00 100,00 21,73 110,61 16.522 1.315
Total fără Bucureşti 1.251,61 52,07 670,42 56,22 53,56% 155,95 23,99 19,53 64,10 10.701 1.825

* Conform recensământului din 2001.

O treime din rata de creştere a 
anului 2007

În anul 2008 piaţa asigurărilor a depăşit 
nivelul de 2,4 miliarde euro aferent prime-
lor brute subscrise din asigurări de viaţă şi 
generale, cu aproape 240 milioane euro 
mai mult decât valoarea consemnată în 
anul 2007. Astfel, rata nominală de creştere 
a industriei asigurărilor a fost de circa 11%, 
de aproape 3 ori mai puţin decât evoluţia 
de +33% consemnată în anul 2007.

Rezultatele întregului an confirmă de 
fapt tendinţa consemnată şi remarcată de 
Insurance PROFIlE după publicarea rezul-
tatelor aferente fiecărui trimestru al anului 
precedent, aceea de încetinire a ritmului 
de creştere.

Un impact direct asupra indicatorilor, 
pentru că vorbim de cifre consemnate în 
monedă europeană, l-a avut şi diferenţa 
de curs valutar. Discutăm, de fapt, de un 
curs cu aproape 10% mai mare în 2008. 
Cursul mediu în 2007 a fost 3,68 RON/EUR, 
în timp ce valoarea medie luată în calcul 
pentru 2007 a fost de 3,34 RON/EUR.

Care sunt totuşi clasele de asigurare 
care au domolit creşterea de ansamblu a 

pieţei în anul trecut? la prima privire asu-
pra cifrelor, răspunsul care pare la îndemâ-
nă şi, totodată, simplu, este: toate clasele! 
Pe absolut toate clasele de asigurare, creş-
terea consemnată a fost mai înceată decât 
cea consemnată în anul 2007. Cu toate 
acestea, există trei tipuri de asigurări care 
dau tendinţa pieţei: auto, asigurările de 
viaţă şi asigurările property.

Cumulat, clasele amintite reprezintă 
peste 93% din primele subscrise în peri-
oada analizată. Vom aborda distinct şi de-
taliat, în rândurile următoare, cum anume 
a evoluat ponderea deţinută de fiecare 
clasă în parte în totalul subscrierilor. Sub-
liniem însă, aici, diferenţa dintre ratele de 
creştere nominală în monedă europeană 
2008/2007, consemnate pentru auto, via-
ţă şi property.

Astfel: asigurările de viaţă creşteau în 
2007 cu 36%. Evoluţia lor din 2008 a de-
păşit cu puţin 8%. Asigurările CASCO con-
semnau o creştere de 49% în 2007, în timp 
ce anul trecut au evoluat pozitiv cu puţin 
peste 23%. Asigurările de Răspundere Ci-
vilă Auto au depăşit 11% ca rată de creş-
tere anul trecut, în timp ce dinamica înre-
gistrată în 2007 era de +29%. Situaţia se 
complică pe segmentul asigurărilor de da-
une la proprietăţi, unde anul 2008 a adus 
o scădere de 5%, creşterea din 2007 fiind 
de circa 20 de procente. Prezentarea com-
parativă a ratelor de creştere 2008/2007 
pentru clasele menţionate nu mai lasă loc 
niciunui comentariu.

Portofoliu 2008
Aşa cum precizam în rândurile de mai sus, 
evoluţia diferită pe clasele de asigurare 
consemnată în anul precedent a modificat 
şi ponderile deţinute de clasele de asigurări 
în totalul pieţei. Cu toate acestea, nimic nu 
s-a schimbat într-un mod spectaculos în 
structura pieţei.

Asigurările de viaţă se învârt în jurul 
eternului 20% cotă deţinută în totalul sub-

scrierilor. Chiar dacă la finele anului 2007 
evoluţia peste media pieţei aducea pen-
tru clasa de asigurări amintită o pondere 
de 20,3% din piaţă, evoluţia de anul trecut 
a consemnat pentru asigurările amintite 
o cotă de 19,8%, cu aproape 0,5 puncte 
procentuale sub cota anului 2007. Asigu-
rările de tip property (daune la proprietăţi, 
incendii şi calamităţi naturale - însumate) 
îşi menţin ponderea de circa 12%. 

Cea mai specataculoasă modificare 
în structura pieţei pe clase de asigurare 
o reprezintă sporirea ponderii asigurări-
lor auto cu peste 4 puncte procentuale. 
De fapt, asigurările CASCO sunt cele care 
au generat această modificare. Valoarea 
subscrierilor aferente asigurărilor CASCO 
a fost în anul precedent de circa 969 mi-
lioane euro, ceea ce reprezintă peste 40% 
din piaţa asigurărilor, cu peste 4 puncte 
procentuale mai mult decât ponderea de-
ţinută în 2007. Astfel, în condiţiile în care 
ponderea asigurărilor RCA s-a menţinut 
constantă (circa 21%, atât în 2008, cât şi 
în 2007), asigurările auto şi-au sporit pon-
derea în piaţă, de la 57% în 2007, până la 
61% în anul 2008.

Cu excepţia asigurărilor de credite şi 
garanţii şi a celor de accidente şi boală, re-
stul claselor de asigurări se menţin în jurul 
aceloraşi ponderi consemnate la nivelul 
anului 2007. În condiţiile în care pe seg-
mentul credite şi garanţii s-a consemnat o 
scădere dramatică de aproape 55%, de la 
120 milioane EUR valoarea subscrierilor în 
2007, până la puţin peste 54 milioane EUR 
în anul precedent, clasa de asigurări men-
ţionată a pierdut 3,3 puncte procentuale 
din ponderea pe care o deţinea în piaţă. 
De asemenea, asigurările de accidente şi 
boală au consemnat o scădere de aproape 
6% la nivelul subscrierilor, ceea ce a con-
dus la o pierdere de aproape 0,4 puncte 
procentuale din ponderea pe care o deţin 
în piaţă.

alex ROŞCa

Vest 
6,32%

Sud-Vest 
4,63%

Sud-Muntenia 
8,68%

Bucureşti + Ilfov 
47,93%

Sud-Est 
7,96%

Nord-Vest 
9,21%

Nord-Est 
6,87%

Centru 
8,41%

România 
2008

Ponderea regiunilor de dezvoltare în 
portofoliul naţional de asigurări, în 2008
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asigurarea de viaţă reprezintă un contract 
încheiat între titularul poliţei şi compania de asi-
gurări, contract prin care asigurătorul se obligă 
să plătească beneficiarului poliţei, în schimbul 
perceperii unor prime de asigurare, o anumită 

sumă de bani (suma asigurată) în cazul producerii unui eveni-
ment care să afecteze viaţa asiguratului (deces, apariţia unei boli 
terminale sau a unei boli cronice, invalidante). Părţile contrac-
tante sunt asigurătorul (compania de asigurări) şi titularul poliţei 
(persoana care încheie contractul şi plăteşte primele de asigu-
rare). Asiguratul (persoana la a cărei viaţă sau stare de sănătate 
se referă condiţiile poliţei) şi beneficiarul (persoana desemnată 
să încaseze suma asigurată) nu sunt părţi contractante, deşi sunt 
implicate şi interesate de funcţionarea poliţei de asigurare. 

titularul poliţei, asiguratul şi beneficiarul pot fi persoane 
diferite sau una şi aceeaăi persoană. Astfel, poliţa se poate referi 
chiar la viaţa titularului ei, suma asigurată urmând a fi plătită unui 
beneficiar desemnat de acesta. (Exemplu: o persoană îşi poate 
asigura propria viaţă, desemnând ca beneficiar unul sau mai 
mulţi dintre moştenitorii săi legali.) 

În practica internaţională este posibil, de asemenea, ca o 
persoană să achiziţioneze o poliţă de asigurare care să se refere 
la viaţa unei alte persoane, beneficiarul sumei asigurate fiind în-
suşi titularul poliţei sau o altă persoană desemnată de acesta. În 
acest caz, însă, este necesar ca titularul poliţei să demonstreze că 
are un interes asigurabil în legătură cu viaţa asiguratului, adică 
să arate că decesul sau îmbolnăvirea gravă a persoanei asigurate 
au potenţialul de a-i afecta semnificativ propria viaţă. De regulă, 
interesul asigurabil este recunoscut numai membrilor apropiaţi 
ai familiei asiguratului sau partenerilor de afaceri, persoane care 
pot dovedi că vor avea de suferit pierderi directe majore prin de-
cesul asiguratului. În Romania, aceasta este o practică neuzuală.

Riscuri acoperite 
Principalele riscuri acoperite prin poliţele de asigurări de viaţă 
sunt:

g Riscul de deces
g Riscul de supravieţuire
g Riscul de îmbolnăvire gravă
g Riscul de accident, inclusiv de invaliditate temporară sau 
permanentă ca urmare a unui accident

În foarte multe cazuri, poliţele de asigurări de viaţă pot avea 
şi o componentă de economisire, adresând nu numai nevoia de 
protecţie, ci şi pe cea de economisire.

Tipuri de poliţe
Funcţie de combinaţia de riscuri acoperite şi beneficii, există 

o largă varietate de produse de asigurare de viaţă. Principalele 
categorii regăsite în oferta companiilor de asigurări din România 
sunt:

asigurarea de viaţă pe termen limitat este cea mai simplă 
şi răspândită formă de asigurare de viaţă. Poliţa de asigurare 
acoperă numai riscul de deces, iar compania de asigurări va plăti 

suma asigurată numai dacă decesul asiguratului survine înainte 
de un termen predefinit prin contract. În cazul în care acest ter-
men este atins fără ca decesul să se producă, asigurătorul este 
exonerat de orice plată. Acest tip de asigurare nu oferă posibili-
tatea capitalizării şi economisirii primelor de asigurare, de aceea 
are costuri reduse.

asigurarea de viaţă pe termen nelimitat acoperă riscul de 
deces până la un termen ce poate fi considerat, practic, nelimitat, 
dat fiind că el este fixat la o vârstă foarte înaintată a asiguratului, 
de exemplu 90 de ani, vârstă de la care se presupune că decesul 
este un fapt natural, deci un risc neasigurabil. Plata primelor de 
asigurare se va realiza, însă, într-un interval mult mai scurt, de 
exemplu până la vârsta pensionării asiguratului.

Sumele asigurate plătite în cazul decesului pentru acest tip 
sunt, de regulă, mai mari decat în cazul poliţei de asigurare de 
viaţă pe termen redus. De asemenea, dacă asiguratul este în viaţă 
la data maturităţii contractului, adică supravieţuieşte termenului 
fixat în poliţă, el va primi suma asigurată, actualizată cu inflaţia.

asigurarea mixtă de viaţă - acoperă atât riscul de deces al asi-
guratului pe durata de valabilitate a contractului, cât şi riscul de 
supravieţuire, după ajungerea poliţei la maturitate. În plus, acest 
tip de asigurare poate sluji şi ca un instrument de economisire, 
incluzând şi o participare la fructificarea prin investiţii financiare 
a rezervelor constituite de asigurător (excedent). Astfel, dacă pe 
durata contractului survine decesul asiguratului, societatea de 
asigurare va plăti beneficiarilor desemnaţi suma asigurată plus 
excedentul. Dacă la maturitatea poliţei asiguratul este în viaţă, va 
primi el însuşi suma asigurată plus excedentul.

Produsele de acest tip oferite de companiile de asigurări din 
România prezintă şi o serie de caracteristici particularizate, din-
tre care se pot enumera: posibilitatea de a extinde acoperirea şi 
asupra unor riscuri suplimentare cum ar fi cel de invaliditate în 
urma unui accident, acordarea unor bonificaţii speciale în cazul 
decesului din accident sau existenţa clauzelor privind suporta-
rea de către asigurator a valorii primelor restante în cazul în care 
dobândirea unei invalidităţi face imposibilă obţinerea de veni-
turi de către asigurat, precum şi existenta unei garanţii oferite 
de societatea de asigurări asupra randamentului investiţional al 
componentei de economisire. Costul asigurării variază funcţie de 
combinaţia de clauze suplimentare adăugate riscului de bază, 
precum şi de datele actuariale specifice (durata contractului, vâr-
sta asiguratului, suma asigurată etc.).

asigurarea de tip ”student” este o poliţă cu o componentă 
de economisire destinată acoperirii cheltuielilor pentru perioada 
de studii a copiilor. Titularul şi totodată asiguratul unei astfel de 
poliţe este părintele sau tutorele legal, în timp ce beneficiarul po-
liţei este copilul său. 

Primele de asigurare se plătesc eşalonat, până la maturitatea 
contractului, stabilită în general pe baza vârstei beneficiarului 
(de regulă, vârsta de începere a studiilor universitare sau atin-
gerea majoratului). Suma asigurată plus excedentul (participaţia 
la profitul investiţiilor financiare) vor fi plătite beneficiarului la 
maturitatea contractului (împlinirea vârstei stabilite în poliţă), în 

GHID DE ASIGURĂRI

Asigurări de viaţă
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sumă unică sau sub forma unei rente pe parcursul anilor de stu-
dii. Prima de asigurare poate fi încasată chiar dacă beneficiarul a 
decedat. În acest caz, poliţa se transformă într-o asigurare mixtă, 
prima de asigurare fiind încasată de către titularul asigurat.

asigurarea de tip ”dotă”este asemănătoare celei tip ”stu-
dent”, prima de asigurare acordându-se de această dată integral 
fie când beneficiarul (copilul asiguratului) se căsătoreşte, fie când 
implineşte o anumită vârstă, prestabilită prin contract, dacă nu 
s-a căsătorit până atunci. În cazul decesului beneficiarului, poliţa 
se transformă în asigurare mixtă, prima de asigurare fiind încasa-
tă de către titularul asigurat. O formulă asemănătoare de asigu-
rare este destinată acoperirii cheltuielilor ocazionate de naşterea 
unui copil.

asigurarea de tip ”rentă” / anuitatea – prin această formă 
de asigurare, compania de asigurări se obligă ca, în schimbul 
unei prime de asigurare plătite de asigurat  - în sumă unică sau 
eşalonat -, să-i furnizeze acestuia o indemnizaţie periodică. Func-
ţie de durata perioadei de plată, tipul beneficiarului şi modul de 
transmitere a dreptului de a încasa renta, există o paletă largă de 
tipuri de rente. Dintre cele mai cunoscute şi des întâlnite tipuri, 
enumerăm:
g renta cu rată fixă – acest tip de rentă presupune că indem-
nizaţia de asigurare este plătită indiferent dacă asiguratul mai 
trăieşte sau nu. Rata fixă se plăteşte pentru o anumită perioadă 
determinată (un număr de ani). 
g renta – care poate fi, funcție de durata de plată a indemnizației, 
viageră (plătită până la decesul asiguratului) sau temporară (plă-
tită până la o dată stabilită sau la decesul asiguratului, dacă aces-
ta intervine înainte de acea dată). Pentru primirea unei indemni-
zaţii de rentă viageră, asiguratul (sau, în cazul în care avem de-a 
face cu mai mulţi asiguraţi, cel puţin unul dintre aceştia) trebuie 
să fie în viaţă, asigurarea fiind încheiată pe “viaţa” asiguratului. 

O asigurare de rentă viageră poate fi încheiată şi în favoa-
rea mai multor persoane, de regulă două. În astfel de situaţii, la 
moartea unuia dintre asiguraţi, renta viageră se transferă asupra 
vieţii coasiguratului. Acest sistem se foloseşte în special ca aloca-
ţie pentru pensia de batrâneţe, respectiv pentru pensia de urmaş 
(soţ/soţie).

Un caz special îl reprezintă asigurarea de rentă de supravie-
ţuire, prin care se acordă o indemnizaţie periodică în cazul dece-
sului asiguratului, în favoarea coasiguratului, dacă acesta este în 
viată. Ca forme specifice de asigurare, mai des intâlnite sunt: 
g renta temporară de supravieţuire, prin care se acordă indem-
nizaţia pâna la data stabilită în prealabil în contract, sau până la 
data decesului coasiguratului, dacă acesta survine mai devreme. 
g renta de supravieţuire viageră; în cazul în care coasiguratul 
moare înaintea primului asigurat, asigurarea expiră chiar înain-
tea acordării primei indemnizaţii.

asigurarea pentru ipotecă - este o asigurare de viaţă înche-
iată de debitor, la cererea creditorului (banca, spre exemplu), în 
cazurile în care debitorul doreşte să achiziţioneze un teren sau 
o locuinţă. Creditorul se asigură în acest fel că în cazul decesu-

lui debitorului (asiguratul, în acest caz) va încasa suma 
asigurată pentru a recupera valoarea ratelor datorate. 

Există mai multe tipuri de asigurări pentru ipotecă, 
cea mai simplă şi mai larg practicată fiind o asigura-
re temporară de capital pentru risc de deces, pentru 
care suma asigurată este permanent egală cu soldul 
creditului şi descreşte liniar pe măsură ce ratele de re-
turnare a împrumutului sunt achitate, iar durata de va-
labilitate a poliței coincide cu perioada de rambursare 
a creditului.

asigurările de viaţă unit-linked (Ul) sunt produse 
moderne care combină a componentă de protecție - 
reprezentată de o asigurare de viață pe termen neli-
mitat -, cu o componentă investiţională, reprezentată 
de cumpărarea de unități de cont în fonduri financi-
are special constituite. Prima plătită de asigurat este 
investită, după deducerea unei cote parte destinate 
acoperirii componentei de protecție, într-unul sau mai 
multe fonduri de investiții puse la dispoziție de asigu-
rător, potrivit preferințelor investiționale exprimate de 
asigurat. 

În comparație cu asigurările de viață tradiționale 
cu componentă de economisire, în cazul asigurărilor 
Ul expunerea la riscul de investiţii este transferată in-
tegral asiguratului, garanția asigurătorului acționând 
numai asupra sumei asigurate.

Unele produse Ul conțin şi o a treia componen-
tă, a rentelor, astfel încât la încheierea perioadei de 
plată a primelor (de regulă, la vârsta de pensionare), 
valoarea contului asiguratului este convertită într-o 
rentă viageră plătită lunar. Valoarea rentelor depinde 
de performanța investițională. O variantă interesantă 
a acestui produs este cea în care asigurătorul plăteşte 
rentele pe o perioadă garantată, indiferent dacă asigu-
ratul mai este în viață sau nu (în cazul decesului prema-
tur al asiguratului, rentele fiind transferate beneficiaru-
lui desemnat pentru intervalul de timp rămas până la 
finalul perioadei garantate).

asigurările permanente de sănătate, administra-
te la fel ca asigurările de viaţă sunt asigurări pe ter-
men lung, similare celei de viaţă. Principalul beneficiu 
este un venit pentru asigurat în perioada când nu este 
apt de muncă. Asigurătorul rămâne expus permanent 
la risc, indiferent de schimbările intervenite în starea 
de sănătate a asiguratului.

Clauze şi asigurări de viaţă suplimentare - sunt 
acoperiri adiţionale ataşate poliţei de bază, oferind un 
plus de protecție prin sumele asigurate pentru alte ris-
curi decât cele cuprinse în polița de bază. Acordarea 
uneia sau mai multor despăgubiri pentru asigurările 
suplimentare nu influenţează valoarea asigurării de 
bază.

Asigurări
de viaţă 
pentru 

grupurile
de angajaţi

www.bcrasigviata.ro
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Asigurări auto
Asigurările auto reprezintă, cu 

sigu ranţă, cel mai cunoscut segment 
de produse de asigurare din Româ-
nia. Ca tipologie, ele se împart în 
două categorii principale, funcţie 

de acoperirea oferită:
g asigurările CasCo - acoperă daunele suferite de autoturismul 
propriu, indiferent cui aparţine răspunderea pentru producerea 
lor;
g asigurările de răspundere civilă – acoperă daunele suferite de 
autorismul avariat din vina asiguratului, adică răspunderea civilă 
a acestuia în raport cu participanţii la trafic cărora, din vina sa, 
le-a produs daune.

Ambele tipuri de produse se adresează atât persoanelor fizi-
ce, posesori de autovehicule, cât şi persoanelor juridice, pentru 
cazul cărora există condiţii speciale de asigurare pentru parcuri 
auto.

asigurarea CasCO
(asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt)

Este destinată persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul, re-
şedinţa sau sediul în România. Asigurarea are ca obiect acoperi-
rea daunelor produse autovehiculelor sau, după caz, vehiculelor 
tractate (remorci, semiremorci etc.) supuse înmatricularii pe teri-
toriul României sau în afara acestuia.

Încheierea unei asigurări CASCO este facultativă, cu excepţia 
cazului în care achiziţionarea maşinii este finanţată prin leasing 
sau împrumut bancar, situaţie în care asigurarea CASCO devine 
obligatorie pe durata derulării contractului de leasing sau împru-
mutului bancar.

Riscurile acoperite
Desi există o largă varietate de oferte pentru acest tip de asi-

gurare, în principiu, riscurile de bază acoperite de poliţa CASCO 
sunt următoarele:

8 avarii accidentale, ca urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu alte 
vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afa-
ra ori în interiorul autovehiculului asigurat, răsturnării, derapării, 
zgârierii, căderii (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul 
transbordării), căderii pe autovehicul a unor corpuri; 
8 avarii provocate incendiu, trăznet, explozie;
8 avarii provocate în urma producerii unor fenomene naturale, 
cum ar fi: ploaie torenţială, grindină, inundaţie şi apa rămasă pe 
sol, furtună, uragan, cutremur de pamânt, prăbuşire sau aluneca-
re de teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe 
de zăpadă, căderea unor corpuri pe construcţia în care se află 
autovehiculul.
8 furtul autovehiculului sau al unor părţi componente şi acceso-
rii din dotarea acestuia;
8 pagubele produse autovehiculului ca urmare a furtului sau 
tentativei de furt.
8 avariile accidentale suferite de autovehicul ca urmare a produ-
cerii unor riscuri civile, în principal acte de vandalism.

Excluderi
Fiecare poliţă de asigurare CASCO conţine un număr de ex-

cluderi (situaţii în care asigurătorul este exonerat de obligaţia 
de a plăti dauna). Acestea variază, funcţie de produs, definind o 
sumă de cazuri în care se consideră că dauna nu are un carac-
ter accidental. Astfel, de regulă, sunt excluse avariile survenite 
ca urmare a uzurii fireşti a unor componente ale maşinii sau ca 
urmare întreţinerii sau utilizării necorespunzătoare. Sunt excluse, 
de asemenea, avariile produse de incidente la originea cărora se 
află componente improvizate sau nestandardizate montate pe 
maşină, precum şi cele cauzate de evenimente considerate ca 
neasigurabile (război, explozie atomică, terorism etc.)

În ofertele companiilor se regăsesc şi acoperiri suplimen-
tare, cum ar fi suportarea de către asigurător a cheltuielilor de 
tractare/transportare a autovehiculului avariat până la unitatea 
service; înlocuirea maşinii, pe perioada reparaţiei, cu o altă maşi-
nă, pe cheltuiala asigurătorului etc.

Aceste clauze şi asigurări suplimentare se pot referi la:
g vătămări corporale din accidente; 
g incapacitate de muncă cauzată de un accident;
g deces rezultat dintr-un accident; 
g protecția la inflație;
g scutirea de plată a primelor în cazul încetării capacității asi-
guratului de a genera venituri, ca urmare a producerii unui risc 
asigurat etc.

Asigurările de viață de grup se adresează persoanelor juridice 
şi reprezintă atât o formă de asigurare de viață pentru angajaţii 
companiilor, cât şi o modalitate de protecţie a acestora 24 de ore 
din 24, sau pe perioada orelor de muncă.

În cadrul programelor de asigurări de viaţă pentru grupuri, se 
poate opta pentru combinarea unei varietăţi de beneficii, cum ar fi: 
g planuri de protecţie în cazul: incapacităţii temporare de mun-
că, ca urmare a unui accident sau a invalidităţii parţiale / totale, 
permanente;

g planuri de asigurări de sănătate: spitalizări, convalescenţă, in-
tervenţii chirurgicale, fracturi, cheltuieli cu medicamente, conse-
cinţe estetice şi funcţionale ale accidentelor, îmbolnăviri grave 
(cancer, infarct miocardic, insuficienţă renală, transplant de organe);
g planuri de economisire şi pensii prin acumularea şi investirea 
primelor de asigurare plătite;
g planuri personalizate pentru asigurarea personalului cheie 
(top management);
g planuri de protecţie în caz de deces, şomaj etc

Din punct de vedere al riscurilor acoperite şi tipologiei po-
liţelor, asigurarea de grup nu diferă esențial de asigurările in-
dividuale, dar în cazul în care se semnează ca şi grup, prima de 
asigurare se poate reduce substanţial. De asemenea, procedurile 
de evaluare a riscului întâlnite la asigurările individuale sunt mult 
mai simplificate. De regulă, pentru a fi eligibil, un grup trebuie să 
fie format din cel puțin 10 persoane. Condiţiile de asigurare se 
pot aplica uniform întregului grup sau diferit, potrivit specificului 
muncii depuse şi poziției ocupate de angajat în companie.
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Tarife
Primele de asigurare pentru poliţele CASCO se stabilesc de 

către fiecare asigurător, potrivit unei grile proprii de evaluare a 
riscului. În general se ţine cont de tipul şi vechimea autovehi-
cului, modul şi frecvenţa de utilizare, profilul de risc al şoferului, 
numărul persoanelor care conduc maşina, gradul de echipare a 
maşinii cu dispozitive de protecţie antifurt etc. 

De regulă, la calculul primei de asigurare se stabileşte şi o 
franşiză (limita în care asiguratul îşi asumă suportarea pe speze 
prorpii a unei părţi daună, exprimată procentual, raportat la va-
loarea daunei, sau în sumă absolută).

Ofertele se diferenţiază printr-o serie de facilităţi, cum ar fi 
plata în rate a poliţei, extinderi teritoriale ale valabilităţii aceste-
ia, perioade graţie la efectuarea plăţilor, extinderea acoperirilor 
standard pentru cazul în care autovehiculul este condus de o altă 
persoană (cu acordul proprietarului asigurat) etc. 

De asemenea, majoritatea companiilor acordă reduceri ale 
cotaţiei de primă la prelungirea/preluarea contractului dacă 
în anii anteriori nu s-au înregistrat daune sau diferite bonusuri 
(pentru plata anticipată a primei, în sumă unică etc.).

Recuperarea daunelor
În cazul avarierii autovehiculului prin implicarea într-un inci-

dent de circulaţie, pentru deschiderea unui dosar de daună este 
necesară declararea accidentului la Poliţie pentru obţinerea do-
vezii de reparaţie şi stabilirea responsabilităţii cu privire la produ-
cerea accidentului. De asemenea, în cazul furtului, primul pas în 
recuperarea daunei este constatarea furtului de către Poliţie.

Există şi o excepţie de la această regulă. Deţinătorii de po-
liţe auto CASCO al căror autovehicul a fost avariat ca urmare a 
unui incident de circulaţie din care a rezultat numai avarierea 
propriului vehicul, sau în alte împrejurări decât într-un accident 
de circulaţie (copaci căzuţi, maşini găsite lovite în parcare etc.) se 
pot pentru întocmirea documentului de introducere în reparaţie 
a maşinii direct la sediile companiilor de asigurări. Procedura este 
prevăzută în Ordinul nr. 12/2008 emis de Comisia de Suprave-
ghere a Asigurărilor.

În ceea ce priveşte plata reparaţiei, aceasta se realizează pe 
baza unui deviz de reparaţie emis de service-ul auto şi aprobat 
de asigurător. În oferta multor companii se regăseşte facilitatea 
realizării decontării directe între asigurător şi service, astfel încât 
asiguratul nu mai trebuie să avanseze din resurse proprii costul 
reparaţiei. Pentru a putea beneficia de această facilitate va tre-
bui să realizaţi repararea autovehiculului folosind serviciile unui 
service auto agreat de asigurător, cu care acesta are încheiat un 
contract de servicii specializate.

asigurările de răspundere civilă auto
Rolul acestor produse este a acoperi răspunderea civilă a asi-

guratului pentru prejudiciile aduse produse terţilor, din vina sa, 
ca urmare a utilizării autovehiculului asigurat. 

Alături de forma obligatorie a asigurării, care acoperă dau-
nele produse din vina asiguratului în limita unor sume asigurate 
pentru daune materiale/vătămări corporale stabilite prin lege, 
funcţionează şi produsele facultative de acest tip, pentru care 
limitele de acoperire se stabilesc la încheierea poliţei, şi care aco-
peră excedentul de daună, în cazul unor pagube de valori supe-
rioare sumelor asigurate prin poliţa RCA.

lider mondial 
în evaluarea 

daunelor auto

www.audatex.com

RCa
asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule 
înmatriculate în Romania au  obligaţia legală de a în-
cheia poliţa de asigurare RCA.

Potrivit Deciziei nr 788/25.08.2008 emisă de CSA, 
este interzisă încheierea asigurărilor RCA pentru ve-
hicule supuse înmatriculării/înregistrării în alte state 
decât România. În toate cazurile în care se solicită în-
cheierea unei asigurări obligatorii RCA, pentru vehicu-
le care urmează a fi înmatriculate/înregistrate în Româ-
nia, este necesar ca solicitantul să prezinte documente 
legale care să ateste că formalităţile de înmatriculare/
înregistrare în România sunt în curs de desfăşurare. 

limitele de despăgubire pentru anul 2009 sunt de 
300.000 EUR pentru pagubele materiale şi de 1.500.000 
EUR în cazul vătămărilor corporale şi deceselor. 

începând de la data de 1 ianuarie 2007, asigurarea 
RCa include şi asigurarea Carte Verde, pentru acope-
rirea daunelor produse terţilor în afara teritoriului Ro-
mâniei. Aceasta este valabilă pe teritoriul statelor apar-
ţinând Spaţiului Economic European, cărora li se adau-
gă Elveţia, Andorra, Croaţia, Bulgaria şi ţările în care nu 
există birou naţional Carte Verde, dar care leagă direct 
două ţări membre ale Convenţiei Internaţioanel Carte 
Verde.

Riscurile acoperite
8 avarierea/distrugerea autovehiculului
8 pagube materiale directe / indirecte produse terţilor
8 vătămări corporale/decesul terţelor persoane acci-
dentate
8 prejudicii fără caracter patrimonial

Excluderi
Sunt excluse de la plata despăgubirii daunele pro-

duse în absenţa unei asigurări RCA valabile sau în pe-
rioada în care asigurătorul RCA nu are răspundere, va-
loarea daunelor care depăşeşte limitele de despăgubire 
prevăzute prin lege, deteriorarea bunurilor transportate 
dacă acestea făceau obiectul unui contract comercial 
încheiat între şoferul autovehiculului asigurat şi persoa-
nele prejudiciate, amenzile sau cheltuielile penale etc.

Tarife
Cuantumul primelor de asigurare este stabilit de 

fiecare asigurător în parte, funcţie de un pachet de 
criterii proprii care ţine cont atât de caracteristicile au-
tovehiculului asigurat, cât şi de istoricul de daune al 
şoferului, teritorialitate etc. 

Recuperarea daunelor
Plata daunelor se realizează de către asigurătorul 

emitent al poliţei RCA deţinute de către posesorul/şo-
ferul vinovat de producerea accidentului, în urma con-
statării de către Poliţie a culpei acestuia.

Pentru clienţi persoane juridice, încheierea 
asigurărilor auto se realizează pe baza unor oferte 
personalizate, funcţie de dimensiunile şi caracteris-
ticile parcului auto asigurat.
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Asigurări de proprietate
asigurări de clădiri şi conţinut
Acesată categorie de asigurări se referă, în principal, la asigu-

rarea locuinţelor, anexelor şi bunurilor din gospodărie - în cazul 
persoanelor fizice -, sau la asigurarea clădirilor cu alte destinaţii 
decât cea de locuinţă şi a conţinutului acestora – în cazul persoa-
nelor juridice.

asigurarea locuinţelor
Ce se asigură
g clădiri cu destinaţie de locuinţă şi anexe (cu 
excepţia terenului), precum si elemente fixe sau 

detaşabile agerente clădirilor (instalaţii de climatizare, lifturi etc);
g bunuri casnice: mobilier, aparatura electrocasnică şi electroni-
că, încălţăminte, îmbrăcăminte, covoare, perdele, efecte perso-
nale etc., cu excepţia banilor, pietrelor preţioase, bijuteriilor, măr-
cilor poştale, tablourilor, sculpturilor, colecţiilor sau altor obiecte 
cu valoare artistică, ştiinţifică sau istorică pentru care se stabilesc 
condiţii speciale de evaluare şi asigurare (de obicei, fac obiectul 
unor poliţe separate).

Riscurile acoperite 
Poliţele de asigurare a locuinţei pot fi încheiate în diverse gra-

de de complexitate, corespunzător unui nomenclator de riscuri 
acoperite din ce în ce mai cuprinzător. În forma sa de bază, poliţa 
acoperă un pachet de riscuri denumit generic FlEXA: incendiu, 
trăsnet, explozie şi căderi de corpuri pe locuinţa asigurată.

De regulă, în ofertele disponibile pe piaţă, companiile de asi-
gurare mai definesc două tipuri de acoperiri superioare pache-
tului de bază: 
8 medie - pachetul de bază + o serie riscuri suplimentare natură 
meteorologică neincluse în seria celor catastrofale (ploaie toren-
ţială, grindină, viitură, aluviuni, greutatea stratului de zăpadă, 
avalanşă de zăpadă, prăbuşire sau alunecare de teren etc.).
8 complexă / “toate riscurile”- poate conţine, în plus faţă de pa-
chetul mediu, riscurile de catastrofă naturală (seism, inundaţie, 
furtună etc.), furtul etc.;

Extinderi ale poliţei de asigurare a locuinţei 
Poliţa de asigurare a locuinţei poate conţine şi o serie de cla-

uze adiţionale cu privire la:
g Asigurarea de răspundere civilă legală a membrilor familiei
g Asigurarea de accidente a membrilor familiei

Tarife: costul asigurării se stabileşte funcţie de pachetul de 
riscuri ales, opţiunea pentru diversele extinderi ale poliţei şi va-
loarea locuinţei şi a bunurilor asigurate. 

Pentru stabilirea valorii locuinţei se recomandă ca în cazul 
locuinţelor de tip apartament în bloc să fie utilizată valoarea de 
piaţă a acestora, în timp ce pentru locuinţele de tip casă/vilă se 
utilizează valoarea de înlocuire sau valoarea reală a acestora.

Excluderi: se exclud, de regulă, daunele suferite ca urmare a 
producerii unor riscuri de tip politic (război, război civil etc., ex-
proprieri, naţionalizări etc.), a mişcărilor sociale extremiste sau a 
riscurilor catastrofale legate de energia nucleară. Se exclud de 
asemenea, de la plată, prejudiciile produse sau agravate cu in-
tenţie de asigurat, prejudiciile indirecte sau pierderile financiare 

de consecinţă (de ex. a venitului din chirie).

Plata daunelor:

Pentru a deschide dosarul de daună, asiguratul trebuie să 
adreseze o înştiinţare către societatea de asigurări, cu menţiona-
rea datei, locului şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, 
descrierea pagubelor şi valoarea estimativă a acestora, sau de-
scrierea leziunilor suferite de către persoanele accidentate. 

De asemenea, asiguratul va completa o cerere de despăgu-
bire care va iniţia dosarul de daună şi începerea procedurii de 
despăgubire. 

Procedura de despăgubire presupune următoarele etape: 
8 constatarea pagubelor de către reprezentantul societăţii de 
asigurare; 
8 avizarea de către societatea de asigurare a începerii lucrărilor 
de reparaţie, recondiţionare sau restaurare, înlocuire; 
8 documentarea dosarului de daună (procese verbale de consta-
tare sau de cercetare emise de organe competente, adeverinţe 
medicale sau certificat de deces, documente de plată a reparaţi-
ilor, recondiţionărilor, restructurărilor sau înlocuirilor, eventuale 
declaraţii ale martorilor, hotărâri judecatoreşti); 
8 semnarea dosarului de daună de către ambele părţi; 
8 plata despăgubirii. 

Plata despăgubirilor se efectuează, de regulă, după 15-30 de 
zile de la data depunerii documentaţiei complete de către asigu-
rat/beneficiar. 

Societatea de asigurare poate amâna plata despăgubirii dacă 
în legătură cu dauna a fost instituită împotriva asiguratului o an-
chetă sau o procedură penală. 

De asemenea societatea poate refuza plata despăgubirii 
dacă cererea de despăgubire este frauduloasă, ori are la bază de-
claraţii care se dovedesc a fi false.

asigurarea de incendiu a clădirilor şi bu-
nurilor proprietate a peroanelor juridice

Acest tip de asigurare se adresează persoane-
lor juridice (societăţi comerciale, instituţii admi-

nistrative şi socio-culturale etc.). De regulă, asigurarea propriu-
zisă a clădirii se vinde într-un pachet mai complex, cuprinzând şi 
alte extensii, cum ar fi:
g pierderi financiare cauzate de întreruperea activităţii;
g avarii accidentale la maşini şi utilaje;
g asigurarea echipamentelor electrice;
g bani/valori în seif;
g răspundere civilă faţă de terţi;
g răspunderea civilă a angajatorului faţă de angajaţi; etc.

Riscuri acoperite
Asigurarea se încheie în baza unor condiţii de asigurare care 

se referă la “riscuri numite” (o listă de riscuri precizate explicit, 
dintre care incendiul este riscul principal) sau la “toate riscurile” 
(cu excepţia celor menţionate în rubrica de excluderi).

În practică se întâlneşte adeseori un tip de poliţă care are mai 
multe secţiuni, dintre care unele se referă la “riscuri numite”. De 
exemplu o primă secţiune se poate referi la pachetul de riscuri 
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Alte tipuri de asigurări

standard FlEXA, o altă secţiune care se referă la un alt pachet de 
“riscuri numite” suplimentare şi o atreia secţiune de tipul “toate 
riscurile”, pentru fiecare dintre secţiuni precizându-se condiţii 
specifice. 

În România, de regulă, denumirea de “toate riscurile / all risks” 
se atribuie în fapt unei liste mult mai extinse de riscuri numite şi 
numai arareori este folosită în sensul ei propriu, ca acoperire a 
tuturor riscurilor, mai puţin cele exceptate în mod expres.

suma asigurată şi tarifele
Funcţie de natura bunurilor care fac obiectul asigurării, la sta-

bilirea sumei asigurate se utilizează valoarea reală sau valoarea 

de înlocuire a acestora. Bunurile pot fi asigurate şi pe baza valorii 
lor contabile, dar această practică este mai rar întâlnită.

Cotaţiile de primă pentru astfel de poliţe complexe se stabi-
lesc personalizat, pe baza unei analize de risc realizate de asigu-
rător. Această analiză ţine cont de o multitudine de factori, cum 
ar fi tipul construcţiilor şi destinaţia acestora, amplasamentul, 
gradul de aglomerare şi posibilităţile de acces, natura activităţii 
desfăşurate în interior şi tipul de materiale depozitate/utilizate, 
tipul de energie şi sistemele de alimentare folosite, dotările cu 
mijloace de protecţie la incendiu, antifurt etc., sisteme de pază 
şi alarmă. 

asigurări de accidente şi boală 
Asigurările de accidente şi boală se referă inclusiv la acciden-

te de muncă şi boli profesionale. Pentru acest de asigurări se pot 
acorda atât despăgubiri financiare, cât şi în natura sau mixte (fi-
nanciare şi în natură). De asemenea, se pot acorda despăgubiri 
pentru vătămări corporale suferite de persoane în timpul trans-
portului.

asigurări de sănătate 
Pentru asigurările de sănătate se pot acorda atât despăgubiri 

financiare sau în natură, cât şi mixte (financiare şi în natură). Prin-
cipalele beneficii disponibile într-un pachet complet sunt bene-
ficiile în numerar, care presupun o plată fixă pentru fiecare zi de 
spitalizare, şi acoperirea cheltuielilor de tratament.

asigurarea de sănătate în sistem privat acoperă cheltuielile 
cu servicii medicale ambulatorii şi de spitalizare în caz de acci-
dent sau îmbolnăvire. Serviciile medicale de spitalizare presupun 
spitalizare în regim normal şi de urgenţă, spitalizarea în caz de 
maternitate, cazarea unui părinte în cazul spitalizării copilului 
minor, chirurgie plastică şi dentară reparatorii în caz de accident, 
intervenţii chirurgicale majore în străinătate, consumabile medi-
cale de calitate şi medicamente.

asigurări de mijloace de transport feroviar 
Asigurările de mijloace de transport feroviar acoperă orice 

daună suferită de vehiculele ce se deplasează sau transportă 
mărfuri ori persoane pe calea ferată.

asigurări de mijloace de transport aerian
Asigurările de mijloace de transport aerian acoperă orice da-

ună suferită de vehicule aeriene care se deplasează sau transpor-
tă mărfuri ori persoane pe linie aeriană.

asigurări de mijloace de transport naval
Asigurările de mijloace de transport naval acoperă orice da-

ună suferită de vehiculele maritime, fluviale, lacustre sau pentru 
canale navigabile, construite, amenajate şi echipate pentru a 
pluti, a se deplasa, a transporta mărfuri sau persoane, precum şi 
pentru a executa lucrări tehnice.

asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri trans-
portate, bagaje şi orice alte bunuri

Asigurările de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, 
bagaje şi orice alte bunuri acoperă orice daună suferită de bu-
nurile în tranzit sau de bagaje, oricare ar fi mijlocul de transport. 

Acestea mai pot acoperi riscul de depozitare, de război, de 
grevă, de avarii deliberate sau de furt, sustragere comisă de ca-
rauş şi nelivrare. Se încheie în doua forme de bază: “all risks” sau 
doar pentru anumite riscuri (riscuri numite). Astfel, în aceastî 
clasă de asigurări se întâlnesc asigurările de bunuri şi valori pe 
timpul transportului, asigurările de containere etc.

asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de 
transport aerian 

Asigurările de răspundere civilă pentru mijloace de trans-
port aerian acoperă orice răspunderea posesorului/utilizatorului 
aeronavei, rezultată prin producerea unor prejudicii unor terţe 
persoane, ca urmare a utilizării mijloacelor de transport aerian, 
inclusiv răspunderea transportatorului.

asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de 
transport naval

Asigurările de răspundere civilă pentru mijloace de transport 
naval sunt destinate acoperirii oricărei răspunderi rezultate prin 
prejudicierea unor terţe persoane ca urmare a utilizării mijloace-
lor de transport maritim, fluvial, lacustru sau pe canale navigabi-
le, inclusiv răspunderea transportatorului.
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asigurări de răspundere civilă generală
Asigurările de răspundere civilă generală acoperă orice răs-

pundere rezultată prin prejudicierea unor terţe persoane, altele 
decât cele acoperite de asigurările de răspundere civilă pentru 
autovehicule, asigurările de răspundere civilă pentru mijloace de 
transport aerian sau naval. În această categorie întâlnim asigu-
rarea de răspundere civilă profesională, răspunderea societăţilor 
specializate, răspunderea civilă legală etc.

asigurări de credite şi garanţii
Asigurările de credite şi garanţii au ca obiect acoperirea riscu-

rilor de insolvabilitate generală, de credit de export, de vânzare 
în rate, de credit ipotecar, de credit agricol, precum şi de garanţii 
directe sau indirecte.

asigurări de pierderi financiare 
Asigurările de pierderi financiare acoperă riscuri de pierderi 

din: utilizare, insuficienţa veniturilor, pierderi cauzate de timpul 
nefavorabil, pierderi din beneficii, cheltuieli comerciale nepre-
văzute, menţinerea cheltuielilor generale, pierderea valorii de 
piaţă, pierderi de rentă sau alte venituri, pierderi comerciale in-
directe, altele decât cele menţionate mai sus, precum şi pierderi 
necomerciale sau alte pierderi financiare.

asigurări de protecţie juridică
Asigurările de protecţie juridică au ca obiect suportarea 

cheltuielilor cu procedura judiciară şi oferirea altor servicii care 
decurg din acoperirea asigurării, cum ar fi: recuperarea pagubei 
suferite de asigurat printr-o procedură civilă sau penală, apăra-
rea ori reprezentarea asiguratului într-o procedură penală, ad-
ministrativă sau împotriva unei reclamaţii îndreptate împotriva 
acestuia.

asigurări de asistenţă turistică
Asigurările de asistenţă turistică acopera riscul de asistenţă 

oferită persoanelor aflate în dificultate în cursul unor deplasări 
sau al unei absenţe de la domiciliu sau de la locul reşedinţei per-
manente.

Accidentele cuprinse în asigurare sunt evenimente subite, 
provenite din afara şi fără voinţa asiguratului, de natură meca-
nică, chimică sau fizică, cu urmări imediate asupra potenţialului 
fizic, psiho-senzorial sau intelectual.

În această categorie se regăsesc atât asigurările medicale 
pentru călătoriile în străinătate, cât şi alte tipuri de asigurări, mai 
complexe, care se adresează necesităţii asiguratului de a bene-
ficia de asistenţă de specialitate în cazul accidentelor rutiere, a 
pierderii/furtului documentelor de călătorie sau bagajelor etc.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este autoritatea 
administrativă autonomă de specialitate, cu personalitate juridi-
că, al cărei scop principal este apărarea drepturilor asiguraţilor şi 
promovarea stabilităţii activităţii de asigurare în România.

Activitatea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a început 
la data de 2 iulie 2001, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al 
României a Hotărârii Parlamentului privind numirea membrilor 
primului său Consiliu – Consiliu care reprezintă organul de con-
ducere colectivă a Comisiei.

Reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, ca autoritate administrativa autonomă, ca persoa-
na juridică de drept public şi în raporturi de drept comun, este 
Preşedintele.

Misiunea CSA este de a pune în aplicare legislaţia din dome-
niul asigurărilor imparţial, cu onestitate şi promptitudine; de a 
proteja, în temeiul legii, consumatorii de produse de asigurări; 
de a încuraja formarea unei pieţe sănătoase a asigurărilor; de a 
promova necesitatea unei mai bune serviri a interesului public.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor adoptă avize, norme, decizii şi cir-
culare, sub semnătura Preşedintelui, după deliberare în şedinţe. 
Normele sunt puse în aplicare prin ordin al Preşedintelui.

Comisia este condusă de către un Consiliu format din 7 mem-
bri, din care un Preşedinte şi 2 Vicepreşedinţi, numiţi de Parla-
ment, în şedinţa comună a celor două Camere.

Contact
Adresa: Str. Amiral Constantin Bălescu nr.18,
sector 1, Bucureşti, cod 011954 
Tel.: 021.316.78.80, 021.316.78.81, 021.316.85.87
Fax: 021.316.78.64
E-mail: office@csa-isc.ro

Solicitați următoarele interioare pentru a contacta:
8 Relații cu publicul (pentru sesizări, reclamații) - interior 141
8 Registratura Generală - interior 148
8 Comunicare şi relații cu mass-media - interior 136

Telefon direct Comunicare şi relații mass-media: 021.316.78.62

Programul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: 
8 luni - joi: 8.30 - 17.00 
8 vineri: 8.30 - 14.30
Program Registratură:
8 luni - joi: 8.30 - 14.00
8 vineri: 8.30 - 12.00

Componenţa Consiliului Csa

angela TONCEsCu
Preşedinte

Tudor BaLTă 
Vicepreşedinte

albin BIRO
Membru

aurelia CRIsTEa
Membru

Constantin BuzOIaNu
Vicepreşedinte

dan CONsTaNTINEsCu
Membru

Corneliu MOLdOvEaNu
Membru
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CSA - Fondul de Garantare

Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii

Fondul de garantare, definit prin legea nr. 136/1995 privind 
asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, este destinat protejării asiguraţilor, beneficiarilor 
asigurării, precum şi terţelor persoane păgubite, în cazul în care 
societatea asigurătoare se află în stare de insolvabilitate.

Fondul se constituie prin contribuţia tuturor asigurătorilor, 
fiind administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin 
Departamentul Fond de Garantare - parte integrantă în structura 
organizatorică a CSA.

În vederea efectuării plăţii sumelor cuvenite creditorilor de 
asigurări, Fondul de Garantare întocmeşte liste ale creditorilor 
societăților de asigurare aflate în faliment - după analiza dosare-
lor preluate - liste pe care le publică atât în presa centrală, cât şi 
pe Internet, la adresa http://www.csa-fga.ro.

Cererile de plată a indemnizaţiei/despăgubirilor se adresează 
Departamentului Fond de Garantare al CSA şi trebuie întocmite 
potrivitprevederilor Anexei nr. 2 la Normele privind constituirea, 
administrarea şi utilizarea Fondului de garantare aprobate prin 
Ordinul nr. 3115/2005. Modelul de cerere tip poate fi descărcat la 
adresa www.csa-fga.ro

Contact
Adresa: Str. Popa Petre nr. 24, sector 2, Bucureşti

Tel.: 021.211.60.37; 021.211.60.52; 021.211.60.73 ; 021.211.60.79.

web: www.csa-fga.ro

Fondul de Protecţie a Victimelor străzii (FPVs), este o aso-
ciaţie profesională, fără scop lucrativ, ai cărei membri sunt toate 
companiile de asigurări care au dreptul să încheie pe teritoriul 
României asigurarea de răspundere civilă ce rezultă din folosirea 
autovehiculelor (R.C.A.) indiferent dacă sunt persoane juridice 
române sau străine.

Fondul are trei atribuţii principale:
g organism de plată a despăgubirilor pentru a garanta, în con-
diţiile legii, despăgubirea persoanelor care au suferit prejudicii 
în urma unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul 
României şi în anumite condiţii şi pe teritoriul altor state, de au-
tovehicule neasigurate sau neidentificate;
g Centru de Informare pentru a furniza, persoanelor interesate, 
informaţii privind poliţele de asigurare R.C.A. şi asigurătorii care 
le-au eliberat;
g organism de Compensare pentru a soluţiona, în condiţii-
le legii, cererile de despăgubire ale persoanelor care au suferit 
prejudicii în urma unor accidente de autovehicule  produse pe 
teritoriul unui alt stat decât statul lor de reşedinţă.

FPVS intervine, în limitele atribuţiilor sale prevăzute de lege,  
în interesul persoanelor rezidente într-un stat care face parte din 
Spaţiul Economic European (S.E.E.). Pentru persoanele rezidente 
în alte state, intervenţia Fondului este posibilă numai în condiţii 
de reciprocitate.

Fondul intervine, în principiu, dacă accidentul cauzator de 
prejudicii s-a produs:
g pe teritoriul României şi autovehiculul care a provocat acciden-
tul a rămas neidentificat sau autovehiculul identificat era neasi-
gurat şi avea locul obişnuit de staţionare în România sau într-un 
stat terţ faţă de statele din S.E.E.;
g pe teritoriul unui stat al cărui Birou Naţional a aderat la Sis-
temul Carte Verde şi autovehiculul neasigurat care a provocat 
accidentul este considerat a avea locul obişnuit de staţionare în 
România, dacă păgubitul este rezident în alt stat decât cel în care 
s-a produs accidentul şi dacă intervenţia Fondului nu contravine 
legislaţiei statului respectiv. 

Consiliului director FP.s

8 Preşedinte
Ovidiu CIOBaNu

8 Membri:
Albin BIRO, CSA 
Ion Gheorghe BRăTUlESCU, ASIROM-VIG
Radu MUSTăŢEA, ASTRA-UNIQA
Mihail TECăU, BCR ASIGURăRI

8 Director General
sORIN gRECEaNu

Contact
Adresa: Str. Vasile lascăr nr. 40-40bis, et. 5, sector 2
Tel. Secretariat: 021.300.18.80; 031. 805.34.06; 031.805.34.07
Tel. Centrul de Informare: 021.300.18.86
Tel. Departamentul Daune: 021.300.18.84
Tel. Biroul Juridic 021.300.18.83
Fax: 021.312.31.82 
e-mail: office@fpvs.ro
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B.A.A.R.

UNSAR

Biroul asigurătorilor de autovehicule din România (B.a.a.R.) 
reprezintă asociaţia profesională - membră a Consiliului Birourilor 
-, formată din toate societăţile de asigurare din România autori-
zate să practice asigurarea de răspundere civilă auto obligatorie 
şi mandatate să elibereze documente de asigurare de răspunde-
re civilă auto “Carte Verde”. B.A.A.R. este avizat de Comisia de Su-
praveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 25 
(3) din legea nr.32/2000.

B.A.A.R. îndeplineşte funcţia de Birou Român Carte Verde, în 
vederea respectării tuturor obligaţiilor rezultate din prevederile 
Regulamentului General al Sistemului Internaţional Carte Verde 
şi a Recomandării nr. 5/1949 a SubComitetului de Transporturi 
Rutiere al Comitetului de Transporturi Interne al Comisiei Econo-
mice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite. .

În această calitate, B.A.A.R. îndeplineşte două funcţii:
g ca Birou al ţării în care a avut loc accidentul, îşi asumă respon-
sabilitatea gestionării şi lichidării daunelor care rezultă din acci-
dentele produse de automobiliştii străini, pe teritoriul României
g ca Birou garantor, garantează documentele de asigurare de 
răspundere civilă auto Carte Verde pe care societăţile de asigura-
re membre ale B.A.A.R. le eliberează asiguraţilor săi

B.A.A.R. a semnat bilateral convenţia “Regulamentul General 
al Sistemului Internaţional Carte Verde” cu toate celelalte 43 de 
Birouri Naţionale, membre ale sistemului.

De asemenea, B.A.A.R. are obligaţia de a administra şi ges-
tiona „Asigurarea de frontieră” în acord cu prevederile legale în 
vigoare şi conform Regulamentului propriu privind această asi-
gurare.

Componenţa Consiliului director B.a.a.R.

8 Preşedinte
 Liviu sTOICEsCu
 

8 Membri - reprezentanţii companiilor AllIANZ-ŢIRIAC, 
ASIROM-VIG, ARDAF, ASTRA şi OMNIASIG. 
8 Conducerea executivă - Mariana GÂRBAN, Secretar General

Contact
Adresa: Str. Vasile lascăr nr. 40 - 40 bis, Et. 6, sector 2
Tel. 021.319.13.02; 021.319.13.03; 021.319.13.04

031.805.68.14; 031.805.68.15
0727.707.790; 0743.174.747

Fax: 021.312.31.82 
e-mail: secretariat@baar.ro

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare 
din România - UNSAR - s-a constituit în anul 1994, ca organizaţie 
profesională, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, creată în 
scopul dezvoltării şi extinderii colaborării în domeniul asigurări-
lor şi reasigurarilor pe plan intern şi internaţional. 

UNSAR desfăşoară o activitate îndreptată spre sprijinirea rela-
ţiilor de piaţă în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, în prezent 
fiind formată din 25 membri care deţin circa 94% din piaţa asigu-
rărilor din România, fiind astfel reprezentativă pentru aceasta.

UNSAR este Membră CEA (Comite Europeen des Assurances), 
organizaţia reprezentativă a industriei europene a asigurărilor. 

Conducerea UNSAR este asigurată de Comitetul de Direcţie 
format din reprezentanţi ai companiilor AllIANZ-ŢIRIAC Asigu-
rări, ING Asigurări de Viaţă, ASIBAN, ARDAF, GENERAlI, INTERA-
MERICAN si OMNIASIG., aleşi prin vot.

8 Director General
Florentina aLMăJaNu

Comitetul de direcţie uNsaR

8 Preşedinte
Cristian CONsTaNTINEsCu

8 Vicepreşedinte
Cornelia COMaN

Contact
Tel.: 031.405.73.28
Fax: 021.317.78.32
e-mail: office@unsar.ro
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UNSICAR

Institutul de Asigurări

Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consul-
tanţă în Asigurări din România - UNSICAR a luat fiinţă în Septem-
brie 2000, la iniţiativa unui grup de 12 societăţi de intermediere 
şi consultanţă în asigurări. Scopul Uniunii constă în sprijinirea 
membrilor săi în creşterea recunoaşterii publice a rolului activi-
tăţii intermediarilor şi consultanţilor în asigurări;

Conducerea UNSICAR este asigurată de Comitetul Director, 
precum şi de un număr de comisii profesionale specializate.

În luna iunie 2001, UNSICAR a devenit membră cu drepturi de-
pline a BIPAR (Bureau International des Producteurs d’Assurances 
et de Reassurances), organizaţie internaţională înregistrată la Pa-
ris şi cu sediul operaţional la Bruxelles. BIPAR a fost înfiinţată în 
1937 şi reuneşte asociaţiile profesionale naţionale ale interme-
diarilor în asigurări. Totodată, UNSICAR este membră cu drepturi 
depline a POI (Partners of Intermediaries).

UNSICAR a elaborat Codul Etic al Brokerilor de Asigurări, 
membri ai Uniunii, care cuprinde o declaraţie a principiilor şi 
valorilor profesionale pe care brokerii se obligă să le respecte în 
relaţiile cu clienţii, cu asigurătorii şi cu ceilalţi intermediari.

Contact
Adresa: Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15, sc. 2, ap. 37, sector 3
Tel./fax: 021.322.91.27
e-mail: office@unsicar.ro

Comitetul director uNsICaR

8 Preşedinte
Bogdan aNdRIEsCu

8 Director Executiv
Constantin NăsTasE

8 Membri
Gheorghe GRAD, SRBA
Zorin PUŞCAŞU, MEDIATIS Broker de Asigurare
Cerasela NERGHEŞ, ASTOP Broker de Asigurare
Antonio SOUVANNASOUCK - ASIGEST Broker de Asigurare

Consiliul director Ia

8 Vicepreşedinte
Bogdan aNdRIEsCu

8 Preşedinte - Director Executiv
Prof. univ. dr. dumitru g. BadEa

Institutul de Asigurări a fost fondat ca o federaţie indepen-
dentă de patru asociaţii profesionale, şi anume: UNSAR, UNSI-
CAR, ARA - Asociaţia Actuarilor din România şi ADAR - Asociaţia 
de Drept a Asigurătorilor din România.

Institutul de Asigurări are ca misiune instruirea în domeniul 
asigurărilor şi în alte domenii adiacente (contabilitatea în asigu-
rări, legislaţia în domeniul asigurărilor, informatica în asigurări, 
fonduri de pensii administrate privat etc.).

Aceasta entitate îşi propune să ofere celor ce lucrează sau 
celor ce doresc să lucreze în industria asigurărilor din România 
o educaţie profesională la standarde corespunzătoare. În baza 
protocolului semnat cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, 
Institutul de Asigurări eliberează, după caz, certificate sau diplo-
me de absolvire, pe baza testelor de verificare, la absolvirea cur-
surilor.

Contact
Adresa: Şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. C, et. 5, ap. 75, 
sector 1
Tel.: 021.318.55.95; Mobil: 0749.057.605
Fax: 021.317.95.70
e-mail: office@iasig.ro
web: www.iasig.ro

8 Membri
Cristian CONSTANTINESCU – Preşedinte UNSAR
Mihaela TUDOR – Preşedinte ADAR
Adrian AllOT – Preşedinte ARA
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Victoria DUMITRU
ABC Asigurări

COMPANII DE ASIGURĂRI

Apreciem că în 2009 piaţa asigurărilor va fi marcată de 
doi factori importanţi, criza economică şi introducerea obli-
gativităţii asigurării locuinţelor. Dat fiind specificul pieţei, 
ne manifestăm un optimism ponderat în privinţa unei creş-

teri a acesteia şi în 2009, cu menţiunea că o creştere în volum nu 
incumbă şi o creştere a profitabilităţii.

Într-un mediu cocurenţial puternic şi exigent, 2009 
vizează un proces amplu de restructurare a activităţii 
ABC în sensul îmbunătăţirii performanţelor, extinderea 
şi diversificarea continuă a portofoliului de asigurări, fle-

xibilitatea sistemului de contractare, permanenta adaptare la 
dinamica pieţei asigurărilor şi la condiţiile specifice economiei 
româneşti. 

Principala utilitate o reprezintă securitatea financiară 
- poliţa de asigurare (contractul) conferă asiguratului sigu-
ranţa că, în cazul unui eveniment imprevizibil dar asigurat, 
îsi va recupera pierderea.

Compania ABC Asigurări Reasigurări dă dovadă de 
flexibilitate şi de adaptare la cerinţele asiguraţilor, în limi-
tele prudenţiale ale profesiei.

1. Cum consideraţi că va evolua piaţa asigurărilor din România în 2009?

2. Ce obiective prioritare şi-a propus compania pe care o reprezentaţi pentru anul 2009?

3. Care apreciaţi că este principala utilitate a unei poliţe de asigurare în contextul actual , al crizei financiare globale?

4. Care sunt calităţile care recomandă compania dumneavoastră spre a fi preferată în faţa concurenţei?

Subiecte în discuţie

În anii trecuţi, de creştere economică accentuată, piaţa asigurărilor a demonstrat o dinamică mai bună decât 
cea de ansamblu, a economiei româneşti. Care sunt, însă, perspectivele anului 2009, când mediul economic este 
mult mai fragil? Ce obiective îşi propun companiile pentru a traversa cu bine această perioadă şi, mai ales, cum îşi pot 
ele ajuta clienţii să facă acelaşi lucru?

Nimeni nu poate răspunde mai bine acestor întrebări decât liderii companiilor, adică acei specialişti care au cea 
mai largă şi cuprinzătoare perspectivă asupra domeniului. Iată, în paginile următoare, cine sunt ei şi ce opinii au.
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Silvia SÎRB
AEGON Asigurări de Viaţă

Piaţa locală a asigurărilor de viaţă este foarte competiti-
vă, cu jucători puternici - companii internaţionale constitu-
ite cu peste 100 de ani în urmă. 

Penetrarea asigurărilor de viaţă în România este sub 
0,3%, pe când în ţări vecine ca Ungaria, Cehia, Polonia este în 
medie de 1,5%. În România, există două aspecte determinante 
pentru evoluţia pieţei: potenţialul enorm de dezvoltare şi nivelul 
scăzut de educaţie a populaţiei privind necesitatea şi beneficiile 
asigurărilor de viaţă. Acestea necesită o anumită reţetă şi un mod 
de lucru în structurarea businessului de asigurări de viaţă, destul 
de diferită de reţeta care a asigurat succesul vecinilor noştri.

Cu siguranţă în anul 2009 este crucială capacitatea de adap-
tare a asigurătorilor sub aspectul produselor, abordarea pieţei, 
calitatea şi transparenţa în comunicare.

Anul 2009 marchează debutul operaţional pentru AE-
GON Asigurări de Viaţă. Vom aborda piaţa în mai multe 
faze, conştienţi fiind de faptul că o companie solidă şi un 
portofoliu stabil se construiesc în timp. Ca obiectiv pe ter-

men mediu, ne propunem să ne situăm printre primii 5 jucători 
pe piaţa asigurărilor de viaţă, până în anul 2013. 

Principala utilitate a unei poliţe de asigurare este de 
protecţie şi economisire. Sunt atât de necesare, încât se 
pot înscrie în categoria nevoilor de bază ale omului zilelor 
noastre. Produsele financiare în general pot fi astăzi struc-

turate în atât de multe feluri, încât să se plieze pe toate gusturile 
şi nevoile, de la mic la mare.

În România, dincolo de tehnicitatea domeniului asigurărilor, 
asumarea rolului educaţional este esenţial. Dacă ştii să comunici, 

ajungi la oameni şi le câştigi încrederea, dacă nu, îţi pui singur 
barierele. Trecerea de la politica de consum imediat la cea a unei 
planificări financiare este un proces care se întâmplă în timp şi 
este legat mai mult de cultură şi mentalitate decât de venitul di-
rect. Suntem însă pe drumul cel bun.

În România, AEGON este o companie nouă, care s-a 
constituit ca investiţie de la zero, în linie cu dezvoltarea 
şi nivelul actual al pieţei. Astfel, mecanismul nostru este 

complet adaptat şi adaptabil la cerinţele pieţei. Acest lucru ne 
permite să abordăm domeniul asigurărilor de viaţă într-un mod 
diferit faţă de competitorii noştri. AEGON Asigurări de Viaţă be-
neficiază în acelaşi timp de peste 160 ani de expertiză AEGON, 
un grup cu tradiţie şi valori validate în timp pe piaţa asigurărilor 
şi pensiilor private în ţara de origine, Olanda, şi la nivel global, 
premise fundamentale pentru a clădi drumul spre succes.

CaRTE dE vIzITă
Silvia SÎRB este CEO al celei mai nou înființate com-

panii de asigurări din România, AEGON Asigurări de 
Viață şi responsabil al tuturor operațiunilor desfăşurate 
de AEGON în România, începând cu martie 2008. Înainte 
de a-şi asuma această responsabilitate, a înființat şi con-
dus timp de 8 luni BT AEGON Fond de Pensii, în calitate 
de CEO al administratorului de pensii private cu sediul 
la Cluj-Napoca.

Economist licențiat din 1994, cu o pregătire extinsă 
prin cursuri de specializare în diferite aspecte ale indus-
triei fondurilor mutuale şi analizei financiare şi de risc 
investițional absolvite în SUA şi Elveția, Silvia SÎRB este 
unul dintre cei mai apreciați manageri ai pieței financi-
are clujene.

Responsabilitățile şi experiența care o definesc cu-
mulează o serie de poziții relevante atât prin nivelul de 
decizie, cât şi prin caracterul de noutate al activităților 
pe care le-a organizat şi desfăşurat. Astfel, după anii 
de debut, în care s-a afirmat în managementul unor 
companii din domeniul financiar-contabil, Silvia SÎRB a 
deținut postul de Director General Executiv al fondului 
de investiții CREDITANSTAlT Asset Management, în-
tr-un moment în care această industrie era la primii ei 
paşi în România. Trecând în domeniul bancar, poziția 
de Branch Manager a sucursalei ING – Cluj a presu-
pus o nouă premieră, cei 9 ani petrecuți în acest post 
însemnând înființarea şi dezvoltarea cu succes atât a 
reprezentanței locale ING, cât şi a întregii rețele regiona-
le din Transilvania a băncii olandeze.
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Ritmul de creştere înregistrat pe ultimele 9 luni va fi 
continuat şi anul viitor. Motivul pentru care se va păstra, în 
ciuda descreşterii economice, este acela că nevoia pentru o 
asigurare de viaţă va avea o valoare percepută. Asigurările 

de viaţă care se vor reorienta către produsele cu economisire ga-
rantată, precum şi către riscurile asigurabile generate de îmbol-
năvire, accident sau şomaj vor fi principalii vectori de creştere în 
anul 2009.

În timpul unei crize financiare riscurile legate de viaţa indivi-
dului nu scad, ba din contră ajung să necesite un efort financiar 
suplimentar crescut la acelaşi grad de incidenţă.

Pentru a putea promova asigurările de viaţă în adevăratul 
sens al beneficiilor oferite de asigurarea de viaţă, trebuie să ai o 
echipă de distribuţie cu o expertiză şi abilităţi dezvoltate în timp, 

Theodor ALEXANDRESCU
AIG Life

CaRTE dE vIzITă
Theodor AlEXANDRESCU a preluat conducerea AIG life 

Asigurări România în iunie 2005, după ce s-a alăturat echipei 
AIG life încă din 1999, la înființarea companiei. Principalele 
sale responsabilităţi includ gestionarea celor peste 140 de 
angajaţi şi 1.200 de colaboratori, elaborarea şi implementa-
rea strategiei companiei cu scopul de a îndeplini obiective-
le stabilite pe termen mediu şi lung. În anul 2007 a înfiinţat 
compania de pensii AIG Fond de Pensii S.A. unde AIG life este 
acţionarul majoritar.

Anterior poziţiei de Director General, Theodor AlEXAN-
DRESCU a deţinut funcţia de Director General Adjunct, care i-a 
succedat celei de Director Vânzări şi Marketing în timpul căreia 
coordona activitatea întregii echipe de distribuţie şi gestiona 
strategia de marketing şi distribuţie a companiei. Cele două 
poziţii acoperă perioada de activitate din septembrie 2003 
până în iunie 2005. Traiectoria carierei în AIG life are ca punct 
de plecare management-ul echipei de distribuţie şi îndeplini-
rea obiectivelor de vânzări în calitate de Director de Vânzări al 
companiei în perioada ianuarie 1999 – august 2003. 

Theodor AlEXANDRESCU şi-a început activitatea profesi-
onală în industria farmaceutică lucrând pentru producătorul 
de medicamente Schering Plough în 1998. A urmat cursurile 
unui MBA la ASE şi Washington University, iar ulterior progra-
mul de directori generali de la Centrul de Dezvoltare al AIG, şi 
a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa.
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rezultate ca urmare a unor investiţii semnificative în training, pro-
grame de dezvoltare şi sisteme, forţă de vânzări care nu poate fi 
construită peste noapte.

Vânzarea de produse tip unit-linked ca şi produse de investiţii 
şi nu ca produse de economisire cu o componentă de protecţie 
nu a dezvoltat agenţi capabili să ofere consultanţă pentru cele 
trei riscuri majore ale asigurării de viaţă: riscul de a trăi prea mult 
cu mijloace de trai insuficiente, riscul de a trăi prea puţin (situaţie 
în care membrii familiei sunt privaţi de sprijin financiar) şi riscul 
de a trăi în condiţii nedorite, de pildă în urma unui accident sau 
îmbolnăviri.

Una din măsurile „anticriză” pe care le propunem Guvernului 
pentru anul 2009 este adoptarea deductibilităţii pentru asigură-
rile de viaţă cu economisire pe termen lung şi protecţie indivi-
duală şi a familiei. Deductibilitatea va determina o creştere acce-
lerată a pieţei de asigurări de viaţă, o scădere a presiunii sociale 
în cazul unor evenimente acoperite de asigurări de viaţă, precum 
şi o întoarcere prin investiţie în economie.

Aşa cum deductibilitatea a fost acceptată pentru pensiile 
facultative, pentru importanţa şi protecţia socială a individului, 
asigurările de viaţă, poate chiar mai importante, oferă soluţii fi-
nanciare în cazul unor situaţii dificile în plus faţă de venitul supli-
mentar la pensie, cum ar fi îmbolnăvirea, invaliditatea, decesul.

În ceea ce priveşte viitorul apropiat, AIG life îşi conti-
nuă planurile de dezvoltare pentru România şi îşi reafirmă 
poziţia de lider pe segmentul asigurărilor de viaţă, oferind 
protecţie garantată şi beneficii de economisire. Pentru a 

susţine îndeplinirea obiectivelor anuale generale, strategia se va 
concentra pe creşterea şi expansiunea companiei, păstrarea cli-
enţilor şi lansarea de produse şi servicii inovatoare.

În perioade în care economia şi piaţa financiară sunt 
afectate, asigurarea de viaţă răspunde exact scopului pen-
tru care se încheie o astfel de poliţă, acela de a înlocui o 
pierdere financiară. În cazul unui eveniment – provocat 

fie de îmbolnăvire sau accident sau în cazul unei situaţii precum 
pensionarea sau pierderea involuntară a locului de muncă -, rolul 
asigurării de viaţă este acela de a readuce individul sau familia 
acestuia la situaţia financiară anterioară producerii evenimentu-
lui. Această garanţie creează asiguratului confortul psihic nece-
sar depăşirii unui astfel de moment, oferindu-i astfel posibilitatea 
de a se concentra asupra altor aspecte din activitatea sa.

Caracteristica de bază a asigurărilor de viaţă cu beneficii ga-
rantate şi componentă de acumulare de capital este aceea de a 
garanta clientului plata sumei asigurate de către companie fie 
la maturitatea contractului, fie în momentul în care are loc eve-
nimentul asigurat, conform clauzelor contractuale. Compania 
asigurătoare garantează un rezultat minim, denumit dobândă 
tehnică, inclus în suma asigurată. 

AIG life continuă să deţină prima poziţie în clasamentul asi-
gurătorilor de viaţă care oferă produse cu beneficii garantate.  
Produsele de asigurare oferite de companie pe acest segment 
sunt construite pe o structură care include dobânda garantată. 
Aceasta sprijină stabilirea unei prime de asigurare favorabilă cli-
entului. 

Consultanţii AIG life au urmat un program riguros de 
formare profesională prin care au acumulat cunoştinţe 
tehnice, cât şi abilităţi de comunicare necesare pentru a 
prezenta clienţilor toate beneficiile asigurării. Echipa de 

distribuţie este pregătită să ofere consultanţă pentru protecţia 
împotriva celor trei riscuri majore din viaţă: riscul de a trăi prea 
mult cu mijloace de trai insuficiente, riscul de a trăi prea puţin (si-
tuaţie în care membrii familiei sunt privaţi de sprijin financiar) şi 
riscul de a trăi în condiţii nedorite, de pildă în urma unui accident 
sau îmbolnăviri. AIG life a dezvoltat un model de afacere care 
pune accent pe rolul principal al unei asigurări de viaţă: acela de 
a înlocui o pierdere financiară provocată de riscurile majore ex-
puse mai sus. 

Prin pregătirea consultanţilor, diversitatea mijloacelor de 
distribuţie prin care sunt oferite serviciile pentru clienţi şi ges-
tionarea atentă a costurilor, AIG life a reuşit să asigure constant 
un ritm de creştere a companiei peste media pieţei de asigurări 
de viaţă, iar sănătatea financiară a companiei este evidenţiată de 
profitabilitatea obţinută.



ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 200924

LI
DE

RI
 ÎN

 A
SI

GU
RĂ

RI

Cred că în primul rând strategiile de dezvoltare ale ope-
ratorilor din domeniu vor începe să fie mult mai consisten-
te, în sensul de a acorda mult mai multă atenţie aspecte-
lor tehnice în procesul de subscriere (în detrimentul celor 

comerciale), astfel încât să fie minimizate riscurile apariţiei unor 
dezechilibre financiare.

De altfel, în ultimul timp, tot mai multe voci ale reprezen-
tanţilor asigurătorilor recunosc, deocamdată la nivel declarativ, 
necesitatea redefinirii strategiilor de abordare a pieţei, în sensul 
orientării către un model de dezvoltare sănătoasă a afacerilor de 
asigurări, al cărui scop să fie, aşa cum este normal, acela de a rea-
liza profit. Este şi acesta un semn că orientarea către o dezvoltare 
profitabilă a afacerilor de asigurări trebuie luată foarte serios în 
calcul, astfel încât să fie evitat riscul apariţiei insolvabilităţii unora 
dintre actorii pieţei.

Obiectivul nostru imediat, pentru anul 2009, derivă 
din obiectivul nostru principal pe termen lung şi anume 
acela de a deveni asigurătorul numărul unu în preferin-
ţele publicului din România pe cât mai multe segmente 

de clienţi, de a le oferi cele mai bune produse şi servicii, care să 
răspundă nevoilor acestora. 

De altfel, pentru atingerea obiectivelor propuse, AllIANZ-
ŢIRIAC dezvoltă o serie de programe care vizează îmbunătăţirea 
calităţii produselor şi a serviciilor companiei. Concret, AllIANZ-
ŢIRIAC a fost prima companie care a promovat, începând încă 
din 2006, un sistem de segmentare a ofertei de asigurări auto, 
care oferă o corelare riguroasă a preţului asigurării cu profilul de 
risc al clientului. Această abordare ne permite să generăm oferte 
competitive pe o piaţă care, cu siguranţă, va consemna majorări 
ale tarifelor de prime, în special pe clasele de asigurări cu ponde-
re importantă în structura afacerilor de asigurări. Am revizuit, de 
asemenea, condiţiile de asigurare pentru câteva dintre produse-
le de asigurări de viaţă, între care principalul produs de asigu-
rare tradiţională cu participare la profit al companiei, “Partener”. 
Am lansat noi produse de asigurări generale destinate exclusiv 
persoanelor fizice, între care poliţa de asigurare a locuinţelor şi 
bunurilor din acestea, „Confort”, şi poliţa de asigurare CASCO, 
„Navigator”. Nu în ultimul rând, AllIANZ este prima companie 
de asigurări care oferă publicului din România posibilitatea achi-
ziţionării de poliţe de asigurări auto şi de călătorii în străinătate 
direct de pe internet, pe portalul www.allianzdirect.ro. 

În acelaşi timp, am creat programe menite să eficientizeze 
şi să simplifice o serie de procese, precum lichidarea daunelor 
auto. Venim, astfel, în întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri care, 
în mod firesc, doresc ca în momentul în care au o daună, toate 
procedurile să fie cât mai simple şi mai rapide pentru ei. Tot în 
acelaşi scop, am implementat şi proiectul de colectare a primelor 
de asigurare, prin care punem la dispoziţia clienţilor noştri un sis-
tem de plată mult mai flexibil şi mai accesibil. 

Cu siguranţă că, şi în anul 2009, vom continua dezvoltarea 
de noi programe destinate apropierii companiei noastre de cli-
enţi şi vom continua să dezvoltăm produse care să răspundă cât 

mai bine nevoilor de protecţie ale acestora, asigurându-ne astfel 
baza unei creşteri solide, sănătoase, profitabile a afacerilor pe 
termen lung.

Atunci când facem referire la utilitatea unei poliţe de 
asigurare, nu ar trebui să ne limităm numai la un anumit 
context macroeconomic. E adevărat, în situaţii de incer-
titudine, de criză, importanţa protecţiei şi a planificării 

financiare capătă, cel puţin teoretic, o recunoaştere mult mai 
extinsă. Putem da exemple relevante în acest sens, referindu-ne 
atât la persoanele fizice, cât şi la cele juridice. Ne putem amin-
ti de momente în care voci mai mult sau mai puţin autorizate 
anunţau iminenţa producerii unui cutremur în România. A fost, 
atunci, prima şi ultima dată în care publicul stătea la coadă la 
ghişeele societăţilor de asigurări pentru a încheia poliţe de asi-
gurare a locuinţelor. Actualmente, incertitudinile manifestate la 
nivelul pieţelor financiare au stimulat volumul cererii de protec-
ţie împotriva riscului de neplată venită din partea persoanelor 
juridice.

Dincolo însă de recunoaşterea importanţei protecţiei împo-
triva diverselor riscuri în actualul context, intrarea într-o perioadă 
de recesiune nu garantează îmbunătăţirea ratei de penetrare a 
asigurărilor. În asemenea condiţii dificile, prudenţa se manifes-
tă şi în sensul controlului mult mai strict al cheltuielilor, iar acest 
lucru ar putea însemna pentru o piaţă în dezvoltare, cum este 
cea românească, plafonarea sau chiar reducerea costurilor cu asi-
gurările.

În permanenţă ne-am dorit să câştigăm încrederea 
clienţilor noştri, oferindu-le cele mai bune servicii de pe 
piaţă, fiind siguri că, atât timp cât aceştia vor fi mulţumiţi 
de ceea ce primesc în schimbul primelor de asigurări, vor 

rămâne clienţii noştri pe termen lung şi, de ce nu, pentru o viaţă. 
AllIANZ-ŢIRIAC s-a impus pe piaţă în primul rând prin calitatea 
serviciilor oferite clienţilor. Practic, secretul succesului oricărei-

Cristian CONSTANTINESCU
ALLIANz-ŢIRIAC

CaRTE dE vIzITă
Cristian CONSTANTINESCU este Director General şi Mem-

bru în Consiliul Director al AllIANZ-ŢIRIAC Asigurări din anul 
2000 şi, totodată, de aproape un deceniu, Preşedintele Uni-
unii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din 
România (UNSAR).

Aflat la cârma companiei lider de piaţă încă de la naş-
terea ei, Cristian CONSTANTINESCU este de fapt principalul 
autor al celei mai cunoscute poveşti de succes din piaţa ro-
mânească a asigurărilor. În 1994 l-a convins pe Ion ŢIRIAC că 
asigurările pot deveni o afacere de succes în România. Şase 
ani mai târziu, „Asigurări Ion ŢIRIAC” ocupa poziţia a doua în 
topul asigurătorilor locali şi era considerată de către grupul 
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companii, aşa cum menţionam anterior, îl constituie adaptarea 
permanentă a ofertei de produse şi servicii la nevoile clienţilor. 
În acest sens putem spune că produsele dezvoltate de AllIANZ-
ŢIRIAC Asigurări s-au impus rapid în rândul clienţilor noştri dato-
rită condiţiilor avantajoase pe care le oferă. Mai mult decât atât, 
am căutat mereu să evoluăm, iar această evoluţie a urmărit îm-
bunătăţirea ofertei, a serviciilor şi a proceselor companiei. Sub 
acest aspect suntem mulţumiţi să constatăm că am reuşit să fim 
cu adevărat formatori ai pieţei, să creăm mereu repere pentru 
sectorul local al asigurărilor. Asta am făcut prin ofertarea seg-
mentată, în funcţie de profilul de risc individual, pe segmentul 
de asigurări auto, iar în cele din urmă sunt semne clare că piaţa, 
competitorii ne urmează. Asta am făcut şi prin promovarea fran-
şizei şi, din nou, responsabilizarea clienţilor este un model pro-
movat de un număr din ce în ce mai mare de asigurători locali. 
Am dezvoltat, de asemenea, un nou program de administrare 
şi soluţionare a daunelor, urmărind optimizarea proceselor atât 
din perspectiva controlului costurilor, cât şi în sensul creşterii 
satisfacţiei clienţilor AllIANZ-ŢIRIAC prin simplificarea proce-
durilor urmate de către beneficiarii poliţelor de asigurări auto, 
creşterea transparenţei procesului de instrumentare şi reduce-
rea perioadelor de rezolvare a dosarelor de daune. 

Am fost primii care am pus în practică aceste iniţiative, iar 
acest lucru ne-a permis să fim, mereu, cu un pas înaintea compe-
tiţiei. Suntem mândri să recunoaştem faptul că noi întotdeauna 
am considerat clienţii noştri drept partenerii noştri, iar o relaţie 
de parteneriat de durată nu se poate construi decât bazându-
se pe încredere şi sinceritate. Apoi, soliditatea, capacitatea de 
a ne respecta promisiunile şi, nu în ultimul rând, seriozitatea şi 
consecvenţa sunt factori care au adus recunoaştere mărcii AllI-
ANZ-ŢIRIAC şi vor cântări şi în România, din ce în ce mai mult, în 
decizia publicului de a-şi alege asigurătorul. Iată de ce suntem 
optimişti că succesul nostru nu este unul efemer, consolidarea 
poziţiei AllIANZ-ŢIRIAC pe piaţa asigurărilor din ţara noastră ur-
mând să continue.

AllIANZ cea mai interesantă achiziţie. Opţiunea germanilor a fost validată 
de evoluţia ulterioară a companiei, care a crescut profitabil an de an, ocu-
pând poziţia de top a pieţei.

licenţiat în economie, şeful AllIANZ-ŢIRIAC este considerat de specia-
liştii în domeniu nu numai liderul celei mai importante companii de asigu-
rări româneşti, ci şi un lider de opinie, un profesionist cu viziune, anvergură 
şi, în ciuda rolului de „Casandră” pe care şi-l asumă de multe ori, o persona-
litate animată de o puternică voinţă de a construi solid. Aparţinând „vechii 
gărzi”, a specialiştilor formaţi în cadrul fostului monopol de stat în asigurări, 
ADAS, Cristian CONSTANTINESCU a lucrat pentru această companie 16 ani, 
specializându-se mai ales în reasigurări, domeniu în care a ocupat, de altfel, 
pentru 2 ani, funcţia de Director. Au urmat încă 3 ani ca Director de Reasi-
gurări al companiei ASTRA, după care, în 1994, împreună cu Ileana CUCOŞ şi 
Gavril MUREŞAN, a decis să pornească o companie nouă, scriind una dintre 
paginile istoriei recente a asigurărilor din România.
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Marcel PÎRCIOG
ASITO KAPITAL

Pe fondul actualei crize mondiale financiar-economice, 
ritmul de creştere se va diminua, însă înclinăm să credem 
că şi în aceste condiţii piaţa românească va continua să în-
registreze uşoare creşteri. Totul depinde de cât de bine vom 

reuşi să atragem fondurile europene, pentru că acestea vor fi o 
importantă sursă de finanţare a economiei şi, legat de aceasta, şi 
a sectorului nostru. Însă considerăm că este un moment prielnic 
pentru ca asigurătorii să întreprindă acţiuni concertate, care să 
contribuie la formarea şi educarea pieţei (mai concret, mă refer la 
tarife conforme cu riscurile asumate, franşize etc.).

Anul 2008 a reprezentat o perioadă de expansiune 
pentru ASITO KAPITAl, s-au stabilit parteneriate cu broke-
rii de asigurare şi s-a dezvoltat semnificativ segmentul cli-
enţilor din afara grupului lUKOIl. Privim aceste rezultate 

ca o bună „acumulare”, în perspectiva crizei financiar-economice 
pe care o traversăm. 

Pentru 2009 ne propunem consolidarea poziţiei, prin extin-
derea pe orizontală, în sensul creşterii pe 3-4 produse importan-
te care să constituie o contrapondere pentru riscul generat de 
multiplicarea portofoliului CASCO. 

Totodată, am planificat o serie de acţiuni pentru creşterea 
notorietăţii companiei şi pentru promovarea produselor noastre, 
în paralel cu menţinerea indicatorilor de performanţă a afacerii 
pe un trend pozitiv. 

Nu ştiu dacă utilitatea poliţei de asigurare în sine este 
modificată în contextul crizei actuale, utilitatea ei fiind ace-
eaşi, însă putem avea în vedere aici o reaşezare a politicii 
de management al riscului, adaptată la situaţiile de criză. 

Considerăm că dimensionarea şi administrarea riscurilor ar trebui 
să fie realizată atent de către toţi conducătorii de companii care, în 
funcţie de posibilele evenimente nedorite, să îşi redimensioneze 
acoperirea, pentru a proteja complex întreaga afacere. De aceea 
considerăm că efectul contextului actual ar trebui să fie concreti-
zat într-o atitudine mult proactivă faţă de asigurare în general. 

Dacă privim din perspectiva clienţilor şi a partene-
rilor, principalele atuuri ale ASITO sunt flexibilitatea – în 
crearea şi adaptarea produselor la nevoile specifice de 
asigurare ale partenerilor –, împreună cu lipsa birocraţiei 

şi cu timpii reduşi de reacţie în rezolvarea dosarelor de daună – 
generate de dimensiunea companiei. 

Dacă privim din punct de vedere al afacerii, specificul indus-
trial (petrochimic) impus de colaborarea cu partenerul nostru 
principal – lUKOIl – ne-a impus crearea de produse specifice 
acestui domeniu, mai puţin targetate de competitori. 

Aş menţiona aici şi Poliţa Casco Europa, care a devenit în 
scurt timp de la lansare un produs foarte solicitat de parteneri, 
pentru că include toate avantajele semnificative pe care le sesi-
zăm la ceilalţi ofertanţi din piaţă. Recent, am lansat Casco Verde, 
o versiune a Poliţei Casco Europa dedicată autovehiculelor Eco, 
respectiv maşinile hibride, electrice sau pe bază de combustibil 
alternativ. Tot în categoria produselor foarte solicitate aş include 
şi poliţa pentru echipamentele de construcţii, împotriva riscuri-
lor asociate activităţii de şantier. 

CaRTE dE vIzITă
Numele lui Marcel PÎRCIOG este aproape sinonim cu 

ASITO KAPITAl, companie al cărei Director General este 
din ianuarie 2006, dar pentru care lucrează de mai bine 
de un deceniu. A început ca Şef Serviciu Asigurări, Şef De-
partament Asigurări, pentru ca în 2003 să devină Director 
General Adjunct, iar în 2006 să devină principalul executiv 
al companiei. Abilităţile de comunicare şi lucru în echipă 
dobândite în decursul celor mai bine de 20 ani de experien-
ţă în diferite domenii de activitate, alături de solida pregăti-
re profesională au reprezentat argumentele principale ale 
acestei ascensiuni constante în ierarhia ASITO KAPITAl.

Marcel PÎRCIOG este licențiat în economie al ASE din 
Bucureşti (1987) şi deține un titlu de Doctor în economie, 
specialitatea Finanțe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori, 
pe care l-a obținut în anul 2000, studiind sub îndrumarea 
Prof. Univ. Dr. Florian Bercea.

Debutul în asigurări a avut loc în 1996, prin numirea 
sa în funcția de Contabil Şef al companiei de asigurări 
NAȚIONAlA, companie care şi-a încetat activitatea în de-
cembrie 2005.
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Elena LUPU
ATE Insurance România 

CaRTE dE vIzITă
Elena lUPU este Director General Adjunct al ATE Insurance Româ-

nia încă de la debutul operaţional al companiei, în 2006. licenţiată în 
contabilitate (ASE Bucureşti), Elena lUPU deţine titlul de Expert conta-
bil, membru CECCAR România din 1994 şi a obţinut, de asemenea, o 
diplomă MBA - Euroaptitudini WIFI Austria Institut, în 2008. Pregătirea 
sa profesională include totodată participarea la numeroase cursuri şi 
seminarii organizate de BERD, WB, IRECSON etc.

Cariera sa în asigurări a început în 2002, ca Director Economic al 
AGRAS.

Piaţa va evolua spre zona de profitabilitate şi cuprinde-
rea, în sistemul de asigurări, a unui procent cât mai mare 
din populaţie.

Diversificarea portofoliului de asigurări şi creşterea co-
tei de piaţă a companiei sunt principalele obiective pen-
tru anul 2009.

Principala utilitate a unei poliţe de asigurare în con-
textul macroeconomic global actual este protecţia faţă de 
riscurile inerente vieţii şi activităţii.

Atuul nostru în faţa concurenţei este reprezentat de 
corectitudinea şi promptitudinea maximă în stabilirea şi 
plata despăgubirilor/daunelor.
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 În opinia mea, în anul 2009 piaţa românească a asigu-
rărilor va continua trendul ascendent, cu toate că va fi afec-
tată de criza existentă în pieţele financiare. Cel mai probabil 
creşterea va continua să se scrie cu două cifre, dar de aceas-

tă dată prima cifră va fi numai 1.

Evident, fenomenele care se manifestă în întreaga lume, nu 
ne vor ocoli nici pe noi, chiar dacă în unele privinţe se vor mani-
festa într-o măsură mai mică. la nivel mondial, vom asista, pro-
babil, la afectarea unor nume mari, la dispariţia unor produse de 
asigurare, cum ar fi de exemplu asigurarea de risc financiar a cre-
ditelor bancare. Toate acestea sunt tendinţe a a căror manifestare 
se va repercuta, fără îndoială, şi asupra pieţelor tinere, cum este 
şi cea românească.

Ca urmare, cu siguranţă, şi în România vom resimţi efectele 
crizei pe mai multe planuri. Probabil că unele linii de asigurări vor 
înregistra stagnări sau creşteri foarte mici şi am putea asista, de 
asemenea, la dispariţia unor produse de asigurări. De exemplu, 
dacă ţinem cont de poziţia dominantă a liniilor de asigurare auto 

Radu MUSTĂŢEA
ASTRA-UNIQA

CaRTE dE vIzITă
Din 2006, Radu MUSTăȚEA este Preşedinte al Directoratului com-

paniei de asigurări-reasigurări ASTRA-UNIQA, după ce timp de un an 
de la intrarea sa în companie, în 2005, a deținut funcția de Director 
de Vânzări.

licențiat în fizică al Universităţii din Bucureşti, pentru că „fizica 
este esenţa lucrurilor”, MUSTăȚEA a lucrat totuşi, de la bun început, în 
domeniul asigurărilor, ucenicia sa desfăşurându-se în cadrul compa-
niei ARDAF, una dintre cele mai promiţătoare companii dintre puţine-
le active pe piaţă în acel moment.  Atras iremediabil de noul domeniu, 
Radu MUSTăȚEA şi-a completat studiile prin multiple stagii de pre-
gătire în domeniu şi a obţinut un titlu de Master Financiar Bancar şi 
Bursier în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, în 2005.

Cariera Preşedintelui ASTRA-UNIQA a evoluat în ritm cu piaţa 
asigurărilor, vizând posturi din ce în ce mai importante, în companii 
de asigurări din ce în ce mai relevante. Astfel, după începuturile de la 
ARDAF, unde în scurt timp a ajuns să conducă Sucursala Municipiului 
Bucureşti, Radu MUSTăȚEA a făcut parte din echipa de management 
AGI România, pentru ca în 2002 să ocupe poziția de Director General 
al acestei companii. În 2004, a devenit Director Național de Vânzări 
al companiei UNITA – Group WIENER Staedtische, pentru ca apoi, în 
2005, să opteze pentru postul similar din cadrul companiei ASTRA-
UNIQA. Cu avantajele, dar şi cu tarele inerente unei firme cu o veche 
tradiţie, ASTRA-UNIQA a adus multiple provocări pentru talentul ma-
nagerial al noului său coordonator care a reuşit ca, în mai puţin de doi 
ani, să repoziţioneze compania în Top 5, marcând una dintre cele mai 
interesante ascensiuni în ierarhia asigurătorilor din ultimul an.
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pe piaţa noastră, este evident că scăderea masivă a vânzărilor 
de autoturisme, fenomen care se manifestă încă de la finalul lui 
2008, va afecta şi volumul de subscrieri pentru asigurările auto, 
cel mai vizibil pe segmentul CASCO. Pe de altă parte, poate că 
acum este momentul ca asigurătorii să adopte o atitudine mult 
mai prudentă în subscriere şi să bună bazele unei pieţe cu politici 
mai sănătoase şi mai profitabile de subscriere.

Un alt exemplu relevant este cel asigurărilor de viaţă, unde în 
mod vizibil preferinţele clienţilor se reorientează către produsele 
tradiţionale, cu protecţie. Pe de altă parte, piaţa asigurărilor unit-
linked va suferi o scădere în perioada următoare, pe de o parte 
din cauza reducerii veniturilor populaţiei şi, implicit, a capacităţii 
acesteia de economisire, pe de altă parte ca urmare a pierderii de 
popularitate a acestor produse generată de randamentele slabe 
ale investiţiilor.

Pentru anul 2009, ASTRA-UNIQA şi-a propus urmă-
toarele obiective: susţinerea creşterii ca şi până acum, cel 
puţin la nivelul pieţei; deschiderea de noi parteneriate pe 

zona corporate; consolidarea reţelei de retail; îmbunătăţirea ser-
viciilor la subscriere şi a produselor; îmbunătăţirea serviciilor la 
daune; dezvoltarea activităţii de viaţă şi sănătate.

În orice context economic o poliţă de asigurare este 
importantă. În contextul actual este cu atât mai importan-
tă siguranţa activelor şi protecţia afacerii prin mecanisme 
de asigurare, cu cât mediul de afaceri este mai volatil. Pe 

de altă parte, în plan individual, “supapa de siguranţă” oferită de 
asigurare devine esenţială în condiţiile în care, cu resurse finan-
ciare mai slabe este cu mult mai greu să compensezi pierderile 
generate de producerea unor riscuri.

Printre atuurile companiei ASTRA-UNIQA se numără: 
valoarea dată de tradiţie şi experienţa în piaţa de asigu-
rări; managementul românesc care înţelege mediul de 
afaceri local; flexibilitatea şi adaptabilitatea produselor 

de asigurare; servicii constant îmbunătăţite; capitalul social, ac-
tivele şi calitatea protecţiei prin reasigurare. 
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Shah ROUF
AVIVA

Piaţa asigurărilor din România este încă subdezvoltată 
în comparaţie cu alte ţări din regiune aşa că, în ciuda cri-
zei pe care o traversăm, ne aşteptăm ca această piaţă să 
continue ritmul ascendent, deşi cu paşi mai mici decât în 

anii trecuţi. Momentele pe care le traversăm acum sunt extrem 
de favorabile produselor de protecţie, care acoperă datoriile, 
riscul producerii unor evenimente neprevăzute şi cheltuielile 
importante.

AVIVA Grup România are în acest moment trei linii de 
business: asigurări de viaţă, pensii şi produse de investiţii, 
deci un portofoliu de produse diversificat, care oferă so-
luţii personalizate fiecărui client, indiferent de etapa din 

viaţă pe care o parcurge, de nevoile sale specifice sau de con-
diţiile pieţei financiare. Astfel, principalul nostru scop este acela 
de a oferi prosperitate şi linişte sufletească pentru clienţii noştri 
prin intermediul acestor produse şi servicii. În condiţii economi-
ce incerte este extrem de importat să le arătăm clienţilor cum să 
folosească în beneficiul lor produsele noastre, pentru că acum 
este important să îşi revizuiască planurile financiare şi să le pri-
oritizeze în conformitate cu ceea ce se întâmplă pe piaţă. Dacă 
putem să îi ajutăm pe clienţii noştri să realizeze acest lucru, sunt 
convins că putem să menţinem acelaşi ritm de creştere pe care 
l-am avut dintotdeauna. 

Protecţie, flexibilitate, personalizare în funcţie de ne-
voile financiare ale clientului şi avantaje fiscale sunt doar 
câteva dintre cele mai importante caracteristici oferite 
de produsele noastre. Produsele noastre de protecţie 

acoperă riscul producerii unor evenimente neprevăzute, chel-
tuielile importante şi datoriile. Produse personalizate şi flexibile 
înseamnă că fiecare produs se adaptează fiecărui client în parte, 
în funcţie de nevoile financiare ale acestuia. Şi, în final, rata de 
rentabilitate a produselor de asigurări are un avantaj unic – de-
ducerea fiscală.

AVIVA este cea mai veche companie de asigurări din 
lume, cu un istoric care dateză încă din 1696. În tot acest 
timp am reuşit să depăşim toate crizele financiare, astfel 
că, de mai bine de 300 de ani,  ne protejăm clienţii. 

Am învăţat din experienţă şi astfel, în timpul cizelor pieţei 
financiare ne-am sfătuit clienţii să achiziţioneze acele produse 
care le oferă protecţie financiară; mai mult decât atât după ce 
crizele financiare au trecut clienţii AVIVA au beneficiat de rate de 
rentabilitate a investiţiilor excelente. Punctul forte al compani-
ei AVIVA, în condiţii de piaţă incerte, este strategia de investiţii 
abordată, de care beneficiază angajaţii, acţionarii şi mai presus 
de tot, clienţii noştri.

CaRTE dE vIzITă
Shah ROUF a preluat conducerea AVIVA Romania în 2006. 

Ulterior, în 2008, i-a fost încredinţată, suplimentar, şi respon-
sabilitatea de a gestiona distribuţia pentru toate companiile 
deţinute de Grupul AVIVA în ţările CEE, cu excepţia Poloniei.

Întreaga carieră a lui Shah ROUF s-a desfăşurat în cadrul 
AVIVA, începând cu 1993 când s-a alăturat grupului britanic 
în calitate de Management Trainee. Din 1995, cariera sa s-a 
orientat către latura internaţională a afacerilor AVIVA, deţi-
nând succesiv mai multe funcţii de conducere în cadrul sub-
sidiarelor grupului din întreaga lume.

Shah ROUF este absolvent al london School of Econo-
mics şi este, de asemenea, asociat al Chartered Insurance 
Institute (Marea Britanie).



ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 2009 31

LI
DE

RI
 ÎN

 A
SI

GU
RĂ

RI

Mihai TECĂU
BCR Asigurări

CaRTE dE vIzITă

Anul 2009 se va lovi de restricţiile contextului econo-
mic mondial. Piaţa de asigurări, ca parte componentă a pie-
ţei financiare, nu va fi scutită de impactul negativ al crizei 
mondiale. Cel mai probabil, nu vom mai asista la creşteri 

spectaculoase ale volumului primelor de asigurare subscrise. Un 
procent de creştere de circa 10 – 15% pentru asigurările generale 
pare o estimare realistă în acest moment.

În mod vizibil, cel mai puternic impact se va resimţi pe piaţa 
asigurărilor auto, mai ales în ceea ce priveşte linia CASCO, asigu-
rările RCA fiind atinse mai puţin datorită caracterului obligatoriu 
al acestui tip de asigurare. Din punctul meu de vedere, ne întoar-
cem în acest an la nivelul anului 2006. Cu toate acestea, sectorul 
asigurărilor auto va rămâne în continuare dominant, cu o cotă de 
circa 70% din portofoliul asigurărilor non-viaţă, chiar dacă ratele 
de creştere nu vor mai atinge nici pe departe nivelul spectaculos 
din anii trecuţi. 

Anul 2009 va fi anul în care sistemul de management va face 
diferenţa între câştigători şi perdanţi, având în vedere că opţiu-
nile de asigurare ale oamenilor sunt constante, şi se vor modifica 
cu greu, în timp. Ca atare, va fi anul în care ne vom lupta să fi-
delizăm clienţii, să-i determinăm să reînnoiască poliţele, mai cu 
seamă că ideea de a compensa reducerea cererii prin creşterea 
cotaţiilor de primă nu este aplicabilă într-un moment în care cri-
ză financară afectează substanţial atât bugetele corporate, cât şi 
pe cele individuale.

Suntem în acest business ca să contribuim la siguran-
ţa financiară a clienţilor noştri prin preluarea riscurilor la 
care aceştia sunt expuşi, în condiţii de profitabilitate, cu 
responsabilitate faţă de patrimoniul companiei şi faţă de 

acţionari. Principalul nostru obiectiv în anul 2009 îl va constitui 
dezvoltarea unei afaceri sănătoase şi, aşa cum este şi firesc, obţi-
nerea de profit, continuând să promovăm afaceri sănătoase, atât 
pentru acţionari, cât şi pentru clienţi. 

Mihai TECăU a fost desemnat, în octombrie 2006, să 
gestioneze din poziţia de Preşedinte Directorat, afacerile 
subsidiarei specializate în asigurări non-life a grupului fi-
nanciar BCR, BCR Asigurări.

De formaţie tehnică, Mihai TECăU este deținătorul unui 
bogat portofoliu de titluri academice. Astfel, după absolvi-
rea, în 1998, a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, 
a urmat un titlu de Master al aceleiaşi universităţi, în specia-
litatea Managementul întreprinderilor mari. Perioada 2006 
– 2007 a adăugat acestei liste alte două titluri de Master: în 
Management bancar şi bursier (ASE Bucureşti), şi în Mana-
gementul instituțiilor financiare (HEC Montreal).

Cariera lui Mihai TECăU a urmat permanent un par-
curs ascendent. Experiența acumulată ca Senior Executive 
Underwriter al societății Asigurări „Ion ȚIRIAC” S.A. - ASIT a 
fost urmată de cinci ani pe parcursul cărora Mihai TECăU 
a deținut diverse poziții în managementul Comisiei de Su-
praveghere a Asigurărilor, culminând cu cea de Secretar 
General CSA. Reîntoarcerea în zona de afaceri, la cârma unei 
companii de top, a reprezentat o provocare căreia Mihai TE-
CăU i-a răspuns cu entuziasm, realizările celor trei ani care 
au trecut de la momentul acestei decizii demonstrând că ea 
a fost una inspirată atât pentru liderul BCR Asigurări, cât şi 
pentru acţionariatul companiei.
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Piaţa de asigurări din România are un potenţial semnifi-
cativ de creştere, datorită faptului că densitatea asigurărilor 
şi gradul de penetrare a acestora se situează la un nivel cu 
mult sub media înregistrată în statele CEE.

Aşadar, apreciem că va exista o tendinţă de evoluţie ascen-
dentă a pieţei asigurărilor în anul 2009, pe fondul dezvoltării 
canalelor de distribuţie prin bancassurance, dezvoltării reţele-
lor proprii ale companiilor de asigurare şi creşterii activităţii de 
brokeraj. la acestea se va adăuga impactul reformării sistemu-
lui românesc de pensii prin contribuţia la educarea atitudinii de 
economisire a oamenilor.

Din păcate, contextul economic actual va conduce la o creş-
tere a pieţei mult mai redusă decât cele prognozate în anii an-
teriori.

Ca prim obiectiv pentru acest an ar fi consolidarea 
poziţiei dobândite în cursul anului 2008: locul 3 în Top 10 
asigurări de viaţă. 

Vom consolida această poziţie utilizând la maxim re-
sursele care ne-au permis o evoluţie atât de bună în cei doi ani 
de activitate: dăruirea, entuziasmul şi profesionalismul angaja-
ţilor noştri, încrederea şi sprijinul continuu oferite de acţionarii 
companiei. Orientarea către client, creativitatea şi eficienţa sunt 
liniile care ne conduc activitatea.

Pentru clienţii noştri vom dezvolta şi promova produse şi ser-
vicii adaptate nevoilor lor şi actualului context economic, vom 
continua să le oferim informaţii clare şi servicii de calitate la achi-
ziţionarea produselor noastre, dar şi promptitudine şi eficienţă în 
rezolvarea solicitărilor lor.

Pentru a facilita accesul clienţilor noştri la produsele pe care 
le oferim, vom avea în vedere dezvoltarea în continuare a reţelei 
de distribuţie.

Un alt obiectiv important este maximizarea profitului com-
paniei.

Contextul macroeconomic global actual este marcat 
de criza financiară de pe pieţele internaţionale. În aceste 
circumstanţe, oamenii trebuie să fie mai preocupaţi ca ni-
ciodată de efectele negative ale crizei: şomajul, nesiguran-

ţa financiară în cazul producerii unor evenimente neaşteptate, în 
general orice ar putea afecta capacitatea de a produce venituri şi 
de a pune familia în dificultate.

Prin urmare, nevoia de protecţie trebuie să crească în perioa-
da de criză, asigurarea de viaţă devenind „colacul de salvare” care 
te pune la adăpost de incertitudini şi impactul negativ al crizei.

Beneficiind de colaborarea cu liderul pieţei bancare 
din România, BCR Asigurări de Viaţă a dezvoltat produse 
de asigurare de viaţă complementare produselor ban-
care, garantând clienţilor băncii protecţie suplimentară. 

Astfel, BCR Asigurări de Viaţă este în măsură să ofere cele mai va-
loroase produse şi servicii bancassurance la cele mai competitive 
tarife.

Florina VIzINTEANU
BCR Asigurări de Viaţă
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Prin portofoliul său de produse şi soluţiile individualizate, 
compania oferă clienţilor săi expertiza necesară atingerii obiec-
tivelor de planificare financiară şi protecţie, necesare diferitelor 
etape ale vieţii.

Evoluţia semnificativă a companiei pe piaţa asigurărilor de 
viaţă s-a produs într-un timp scurt, ceea ce demonstrează capaci-
tatea de a realiza performanţe notabile într-un mediu de afaceri 
marcat de o concurenţă puternică.

Performaţele companiei se fundamentează pe un set solid 
de obiective stabilite pe termen lung combinate cu capacitatea 
de adaptare la schimbările mediului şi având în centru nevoile 
consumatorului prin proiectarea de soluţii dedicate.

Rămânând fideli misiunii noastre de a oferi soluţii eficiente 
de protecţie şi economisire, îi asigurăm pe clienţii noştri că le 
vom oferi întotdeauna suportul necesar rezolvării priorităţilor: 
protecţia familiei; securitatea financiară şi păstrarea standardelor 
de viaţă; continuarea şi securitatea intereselor de afaceri.

CaRTE dE vIzITă
Florina VIZINTEANU este, începând cu luna decembrie 

2005, Preşedinte Directorat BCR Asigurări de Viaţă, com-
panie în fruntea căreia se află încă de la înfiinţarea aceste-
ia şi pe care a reuşit s-o propulseze în topul de specialitate 
în numai trei ani de la debutul activităţii. Odată parcurs cu 
succes drumul creşterii şi după încheierea unei perioade 
în care compania a înregistrat şi un succes semnificativ pe 
piaţa pensiilor private, Florina VIZINTEANU se confruntă cu 
o nouă etapă de provocări adusă de transferul companiei 
de la grupului financiar BCR, controlat de ERSTE Bank, către 
VIENNA Insurance Group, noul său proprietar.

liderul BCR Asigurări de Viaţă nu este la prima colabo-
rare cu austriecii de la VIG, între 1998 şi 2005 ea gestionând 
din poziţia de Preşedinte afacerile OMNIASIG Asigurări de 
Viaţă, companie ce a fost, de asemenea, preluată de grupul 
austriac în proporţie de 51%, odată cu achiziţia integrală a 
OMNIASIG, acţionarul său principal. De altfel, grupul OMNI-
ASIG a fost jalonul de la care a început cariera sa în asigurări. 
Astfel, începând cu 1996, Florina VIZINTEANU a fost pentru 
doi ani Director Marketing - Vânzări la OMNIASIG Asigurare-
Reasigurare, activitatea sa concentrându-se asupra lansării 
pe piaţă a ofertei companiei în domeniul asigurărilor de via-
ţă şi a celor de proprietate.

licenţiată a Facultății de Comerţ din cadrul Academiei 
de Studii Economice din Bucureşti, Florina VIZINTEANU este 
doctorand la Universitatea „Vasile Goldiş” – Timişoara, Facul-
tatea de Ştiințe Economice, absolventă a numeroase cursuri 
de specialitate în ţară şi în străinătate, precum şi autoare a 
numeroase lucrări şi comunicări ştiinţifice în domeniul ma-
nagementului şi asigurărilor de viaţă.

by

ziua
ASIGURĂRILOR

ziua
ASIGURĂRILOR

Bucureşti 2008
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Nimeni nu va fi ferit de criza financiară, fie că e vorba 
de bănci, companii de asigurări, conglomerate industriale 
sau indivizi simpli. Zona euro, la fel ca şi Statele Unite, este 
în recesiune şi cererea va continua să scadă în următorul 

an. Desigur, efectele asupra companiilor vor fi strâns legate de 
gradul de pregătire al acestora în trecut. 

la nivelul GROUPAMA, politicile de investiţii răspund unora 
dintre cele mai prudente reguli în ceea ce priveşte diversitatea ac-
tivelor, acoperirea pieţei şi lichiditatea, astfel încât situaţia finan-
ciară a grupului este foarte sănătoasă. De exemplu, GROUPAMA 
a observat nivelul mare de risc reprezentat de produsele “sub-prime” 
în ultimii 4 ani şi nu a făcut nici o investiţie în acest sector. 
GROUPAMA nu este expusă nici pe piaţa ipotecară şi a operaţiu-
nilor de refinanţare. Grupul nostru a menţinut distanţa faţă de 
produsele complexe sau aşa-numitele produse „toxice”, care cre-
ează atâtea probleme astăzi. 

Totuşi, piaţa românească este destul de bine aşezată, astfel 
încât va reuşi să treacă şi de această perioadă dificilă. Creşterea 
economică este de aşteptat să încetinească de la un ritm foarte 
ridicat de 7-8%, în 2008, până în jur de 2%, după cum estimează 
unii analişti, ceea ce reprezintă încă o evoluţie foarte bună dacă 
ne uităm la majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană. Cât pri-
veşte ritmul de dezvoltare al pieţei asigurărilor din România, şi 

Denis ROUSSET
BT Asigurări

CaRTE dE vIzITă
Denis ROUSSET a luat în primire, la începutul anului 2008, funcţia de Di-

rector General al BT Asigurări, companie achiziţionată de grupul francez GRO-
UPAMA, pentru ca în prezent să gestioneze întreaga activitate a grupului în 
România, realizând ampla operaţiune de fuziune a celor trei companii aflate 
acum în proprietatea francezilor: BT Asigurări, ASIBAN şi OTP Garancia.

licenţiat al HEC (Şcoala de Studii Superioare Comerciale) şi al CHEA (Cen-
trul de Studii Superioare în Asigurări), Denis ROUSSET şi-a început cariera în 
domeniul auditului contabil şi financiar (Arthur Andersen), trecând apoi la con-
sultanţă organizaţională şi sisteme de informaţii (Mazars). În 1993, s-a alăturat 
Grupului şi a deţiunt succesiv funcţiile de Controller, respectiv Responsabil al 
departamentului de Strategie şi Controlling pentru Franţa. 

În 1999 a fost numit responsabil al direcţiei Strategie/ Buget/ Rezultat în 
cadrul Gan Assurances şi a contribuit la restructurarea reţelelor de distribuţie 
şi la regionalizarea operaţiunilor. În anul 2002, Denis ROUSSET a devenit res-
ponsabil pentru proiecte strategice în cadrul Gan Eurocourtage. El a participat 
activ la fuziunea Gan Eurocourtage / CGU Courtage, a administrat proiectul de 
reorganizare a structurilor şi proceselor IARD, înainte de a-şi asuma responsa-
bilitatea pentru Direcţia de Administrare şi Gestiune a Afacerilor. 



ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 2009 35

LI
DE

RI
 ÎN

 A
SI

GU
RĂ

RI

acesta este de aşteptat să încetinească în 2009, dar el se va men-
ţine pozitiv pentru că piaţa are un poteţial deosebit de creştere 
comparativ cu alte ţări europene. GROUPAMA are încredere de-
plină în evoluţia pieţei româneşti de asigurări şi va contribui cu 
experienţa şi produsele sale inovative la formarea şi dezvoltarea 
acesteia. 

Angajamentul GROUPAMA pe piaţa românească este 
unul pe termen lung. Primul nostru obiectiv este de a ne 
consolida poziţia pe piaţă, care înseamnă în prezent o 
cotă de 12%. Noi lucrăm continuu la creşterea eficienţei 

produselor şi serviciilor pe care le oferim prin intermediul com-
paniilor achiziţionate. Nu ne concentrăm doar asupra fuziunii 
celor trei asigurători, ci şi asupra dezvoltării produselor noastre. 
În 2009, ne propunem să finalizăm procesul de fuziune al celor 
3 companii – BT Asigurări, ASIBAN şi OTP Asigurări - şi să lansăm 
noul brand GROUPAMA Asigurări. Forţa noastră este considera-
bilă: împreună, reţeaua celor 3 companii numără 500 de agenţii, 
cu aproape 3.000 de angajaţi şi peste 9.300 de agenţi colabora-
tori. Viitoarea companie va fi foarte bine poziţionată, astfel încât 
să-şi poată atinge cotele de piaţă vizate într-un termen de 5 ani: 
o cotă de 25% din piaţa asigurărilor de locuinţe, 20% din cea a 
asigurărilor de viaţă şi 15% din cea a asigurărilor auto.

Importanţa poliţei de asigurare este cu atât mai rele-
vantă în aceste momente de incertitudine. Este nevoie ca 
oamenii să înţeleagă că asigurarea nu este doar o simplă 
formalitate, ci reprezintă o formă de protecţie pe termen 

lung, gândită în funcţie de nevoile şi aşteptările fiecărui client. 
GROUPAMA acordă o atenţie deosebită clienţilor săi, iar dorinţele 
şi aşteptările lor sunt pe primul loc pentru noi. 

GROUPAMA este un partener serios şi de încredere pe 
termen lung. Istoria de peste 100 de ani a grupului arată 
că GROUPAMA a fost de la început alături de clienţii săi, 
începând cu asigurările agricole pe care le-a dezvoltat în 

Franţa şi continuând cu cele generale şi de viaţă. Prin intermediul 
produselor şi soluţiilor noastre inovative am reuşit sa oferim su-
port şi protecţie clienţilor noştri în cele mai dificile momente.

Pentru GROUPAMA valorile care contează sunt apropierea de 
oameni, responsabilitatea şi solidaritatea, toate acestea făcând 
parte integrantă din structura companiei.

Pentru a ne atinge ţinta ne bazăm pe reţeaua noastră, pe 
experienţa vastă şi cunoştinţele acumulate în timp şi pe anga-
jamentul oamenilor noştri. Optimizarea sinergiilor şi investiţia 
în capitalul uman reprezintă baza succesului pe termen lung a 
GROUPAMA.

by

ziua
ASIGURĂRILOR

ziua
ASIGURĂRILOR

Bucureşti 2008
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Carmen BAHRIM
CARDIF

CaRTE dE vIzITă
Carmen BAHRIM este CEO, CARDIF Asigurări România, 

companie aflată încă la începutul unui drum plin de provo-
cări profesionale. 

Absolventă a Facultatii de Cibernetică, din cadrul ASE, 
şi-a continuat studiile cu un Master în dreptul afacerilor şi 
drept comunitar, organizat, în parteneriat, de Facultatea 
de Drept Bucureşti şi Facultatea de Drept Pantheon I, a 
Universității Sorbona din Paris. De-a lungul anilor, parcur-
gerea a numeroase stagii de training pe teme de asigurări/
reasigurări, subscriere şi management a completat funda-
mentele teoretice cu solide cunoştințe de specialitate.

Într-o carieră care depăşeşte cu puțin un deceniu, Car-
men BAHRIM a participat şi a contribuit consistent la de-
butul a trei business-uri importante din România: lansarea 
operațiunilor KPMG pe piața românească, intrarea AVIVA în 
România, greenfield-ul CARDIF. la AVIVA a debutat ca Pro-
ject Manager pentru implementare, continuând ca Director 
de Operatiuni şi, în final, la conducerea Departamentului de 
Business Development. la începutul anului 2006, Carmen 
BAHRIM a acceptat să construiască un nou business de la 
zero: intrarea pe piață a francezilor de la CARDIF, companie 
membră a grupului BNP Paribas. 

Considerăm că piaţa asigurărilor în 2009 va urma evo-
luţia economiei româneşti în ansamblu, ameninţată din ce 
în ce mai vizibil de criza financiară internaţională. Vom asis-
ta la o încetinire a ritmului de creştere economică, chiar şi 

cei mai optimişti prognozând un procent de creştere de circa 2% 
pentru anul 2009. Costul ridicat al creditelor va avea un impact 
puternic la nivelul activităţii economice, o diminuare făcându-se 
resimţită încă de la finalul anului 2008. Comprimarea cererii agre-
gate va influenţa fără îndoială şi piaţa asigurărilor pentru care 
anul 2009 va fi un an al provocărilor în ceea ce priveşte adaptarea 
strategiei operatorilor la noile condiţii de piaţă.

CARDIF este membră a grupului BNP Paribas, una din 
cele mai puternice trei instituţii financiar bancare la nivel 
mondial, conform STANDARD& POOR’s. CARDIF desfă-
şoară operaţiuni în 42 de ţări fiind numărul 1 mondial în 

domeniul asigurărilor ataşate creditelor, cu peste 150 de parte-
neriate de tip bancassurance în derulare. Dintre primele 100 de 
instituţii financiar - bancare la nivel mondial, 35 sunt parteneri 
CARDIF. În 2008, STANDARD& POOR’s a oferit CARDIF calificati-
vul „AA+”, ca o confirmare a rezultatelor obţinute pe plan inter-
naţional. În România, am început activitatea în 2007, fiind o com-
panie specializată în parteneriate de tip bancassurance. În 2009, 
vom continua aplicarea planului de dezvoltare pe piaţa locală 
prin extinderea numărului de parteneriate, dar şi prin creşterea 
calităţii serviciilor oferite partenerilor existenţi.

Date fiind efectele crizei financiare internaţionale, re-
simţite din ce ce mai acut şi în România, protecţia financi-
ară oferită de o poliţă de asigurare reprezintă o necesitate 
pentru fiecare din noi. Ultimul studiu iniţiat de CARDIF în 

21 de ţări ale lumii, pe un eşantion de 21.000 de persoane, de-
monstrează existenţa unui puternic sentiment de vulnerabilita-
te în perspectiva producerii unor evenimente neprevăzute: boli 
cronice, accidente rutiere, şomaj ş.a.

Studiul arată că, în cazul pierderii capacităţii de muncă sau în 
caz de şomaj, 44% din populaţia activă îşi poate menţine acelaşi 
standard de viaţă pentru maximum 3 luni.

CARDIF aduce pe piaţa românească un model de bu-
siness considerat de succes în toate cele 42 de ţări în care 
desfăşoară operaţiuni. Promovăm o cultură a parteneria-
tului, având expertiza necesară de a oferi suport partene-

rilor în toate ariile de business - marketing şi vânzari, dezvoltare 
de noi produse, traning -, în perspectiva implementării unor noi 
centre de profit, prin distribuţia produselor de asigurare.
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Radu FRÎNCU
CERTASIG

CaRTE dE vIzITă
Din ianuarie 2006, Radu FRÎNCU este Director General al 

companiei de asigurări CERTASIG. 

Absolvent al Facultăţii de Management IT (Universitatea 
Bucureşti) şi al Universităţii olandeze HAGA, Radu FRÎNCU a 
urmat, de asemenea, cursuri de specializare în managemen-
tul riscului şi consultanţă financiară în cadrul Institutului 
American de Asigurări.

Dacă primii săi ani de carieră s-au desfăşurat în industria 
locală a asigurărilor, culminând cu perioada 2000-2001, în 
care a fost Vice-Preşedinte la ASTRA Asigurări, aceştia au fost 
urmaţi de o etapă olandeză, în care specialistul român a lu-
crat pentru mai multe companii de shipping din Amsterdam 
şi Roterdam. A revenit în ţară în 2005, în postul de Consilier 
de Stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, pentru ca, după 
un an, să se alăture echipei CERTASIG. 

Piaţa asigurărilor din România îşi va menține ritmul as-
cendent şi în 2009, dar creşterea va fi totuşi ceva mai lentă 
față de 2008. În comparație cu alte piețe de profil din Ves-
tul Europei, unde se înregistrează un regres al afacerilor, 

creşterea pe piața românească va fi, în opinia noastră, una im-
portantă. 

Piața locală a asigurărilor se va stabiliza în anul 2009 pe fon-
dul finalizării achizițiilor făcute de grupurile UNIQA, VIENNA Insu-
rance Group, GROUPAMA şi GENERAlI, această regrupare a pieței 
urmând, cu siguranță, a se face simțită în 2009. 

Obiectivele companiei CERTASIG pentru anul 2009 
sunt: finalizarea dezvoltării teritoriale prin deschiderea ce-
lor 7 sucursale zonale; intensificarea colaborării cu broke-
rii şi agenții – persoane fizice şi juridice; diversificarea ga-

mei de produse de asigurare oferite, concomitent cu dezvoltarea 
unui portofoliu sănătos şi menținerea ratei daunei în parametri 
normali; menținerea scăzută a costurilor operaționale; dezvolta-
rea activității pe baza principiilor actuariale ce limitează expune-
rile inutile la riscuri, asigurându-ne astfel soliditatea financiară în 
beneficiul şi pentru siguranța clienților noştri.

Este cunoscut faptul că orice acțiune umană implică 
anticiparea mişcării evenimentelor. Eforturile făcute se 
concretizează în rezultate, în obiective urmărite. 

Industria asigurărilor trebuie, la rândul ei, să facă față crizei 
financiare şi, în acest context, persistă nevoia unei intensificări 
a colaborării între asigurători şi reasigurători care, împreună, vor 
trebui să găsească soluții pentru clienții lor. 

Sunt multe lecții de învățat de pe urma acestei crize, iar com-
paniile care nu doresc să completeze lista falimentelor, precum 
şi clienții de retail care doresc să-şi protejeze avutul şi persoana, 
vor trebui să îşi revizuiască atitudinea față de asigurări. Iar polița 
de asigurare are tocmai aceasta menire - prin protecția oferită să 
elimine ori să limiteze efectele expunerii la risc.

Facem faţă concurenţei prin flexibilitate, proactivitate 
şi, nu în ultimul rând, prin experienţă internaţională.
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CaRTE dE vIzITă
Mesut YETISKUl este Director General al CREDIT EUROPE 

Asigurări, o investiţie directă a diviziei financiare a puterni-
cului grup europeano-asiatic FIBA şi totodată o companie 
aflată în plină ascensiune pe piaţa românească de profil, în-
cepând cu vara anului 2007, cand şi-a început activitatea.

Mesut YETISKUl este licenţiat în matematică al Univer-
sităţii Bosphorus, Istanbul, şi deţine un titlu de Master în 
Bănci şi Asigurări al Universităţii Marmara, de asemenea, din 
Istanbul. 

Înainte a prelua responsabilitatea companiei româneşti, 
specialistul turc a lucrat trei ani ca actuar în cadrul Oficiului 
de Supraveghere a Asigurărilor din Turcia şi a deținut diver-
se poziții în managementul unor companii de asigurări din 
capitala Turciei, ca DEMIR life Insurance Company şi ISIK 
Insurance Company. În perioada 2000 - 2004 a înregistrat 
o primă experiență de lucru în afara țării sale de origine, ca 
Project Manager şi Reprezentant Regional pentru AIG – life 
Insurance Company, Wilmington (Delaware, USA), după 
care, părăsind pentru un scurt răstimp domeniul asigurări-
lor, Mesut YETIŞKUl a fost timp de trei ani (2004 – 2007) Di-
rector General şi Membru în Consiliul de Administraţie, Birey 
Egitim Publishing Company, Istanbul (Turcia).

Este cert că actuala criză mondială nu se va termina mai 
devreme de sfârşitul primului semestru al anului 2009, fiind 
foarte posibil, chiar, ca efectele ei negative să se propage şi 
de-a lungul celei de-a doua jumătăţi a anului 2009.

Consider că piaţa asigurărilor din România va urma trendul 
mondial de scădere, mai ales în ceea ce priveşte afacerile noi – în 
dreptul cărora vom observa o scădere mai mult decât semnifica-
tivă, posibil mai mare de 50%. În acest context, este de aşteptat 
ca asigurătorii să-şi canalizeze eforturile spre eficientizarea pro-
cedurilor de reînnoire a poliţelor din portofoliile proprii şi atra-
gerea clienţilor corespunzători altor asigurători – aspect care va 
înteţi competiţia. În acest sens, una dintre marile greşeli pe care 
le poate face un asigurător în această perioadă, pe lângă tratarea 
superficială a măsurilor de reducere a costurilor, constă în angre-
narea impulsivă, fără baze actuariale, în toiul bătăliilor care se vor 
da pentru “deturnarea” clienţilor.

Concluzionând, aşteptările mele privind sfârşitul anului 2009 
sunt sumbre – în sensul înregistrării unui rezultat general negativ 
şi al unui număr crescând de probleme de solvabilitate privind 
companiile mici sau instabile din punct de vedere financiar, care 
vor avea nevoie de infuzii de capital, tot mai greu de acceptat de 
către acţionarii corespunzători. Practic, singura veste bună pen-
tru anul în curs ar putea consta în implementarea legii privind 
asigurarea obligatorie a locuinţelor la o dată cât mai apropiată de 
cea stabilită iniţial – aspect care ar putea genera efecte pozitive 
capabile să contrabalanseze parţial pierderile înregistrate la nivel 
general.

CREDIT EUROPE Asigurări-Reasigurări (C.E.A.R.) îşi pro-
pune să se numere printre primii 10 jucători ai pieţei de 
profil la finele anului 2010, iar acest deziderat implică o 
creştere substanţială a anvergurii afacerii de-a lungul anu-

lui 2009 – aspect deloc facil, în condiţiile în care sectorul bancas-
surance a fost  principalul generator de portofoliu al companiei 
de-a lungul anului 2008.

Ca o consecinţă, ne vom axa şi mai puternic pe dezvoltarea 
parteneriatelor cu  brokerii şi agenţii actuali, precum şi pe înche-
ierea de noi parteneriate de acest gen, în 2009. În acest sens, sunt 
convins că, pe lângă un tarif cel puţin competitiv, intermediarii 
care vor colabora cu noi vor beneficia, atât direct, cât şi indirect, 
prin intermediul clienţilor reprezentaţi, de servicii post-vânzare 
de-o foarte înaltă calitate. Astfel, în sensul amintitei necesităţi de 
reducere a costurilor, partenerii noştri specializaţi în intermedieri 
vor beneficia, cu siguranţă, de numeroasele avantaje operaţio-
nale conferite de utilizarea celei mai noi tehnologii de emitere 
şi administrare a poliţelor - care va facilita inclusiv activităţile de 
colectare a primelor, întocmire a borderourilor şi calculare a co-
misioanelor.

De altfel, din punct de vedere al structurii de distribuţie, ne 
aşteptăm ca, la sfârşitul anului 2009, portofoliul generat de către 
intermediari să-l egaleze pe cel generat de sectorul bancassuran-
ce. În ceea ce priveşte dezvoltarea liniilor de business, se doreşte 
creşterea ponderii asigurărilor de locuinţe, răspunderi civile si de 
accidente de persoane în totalul portofoliului de produse.

Mesut YETIŞKUL
CREDIT EUROPE
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Radu MANOLIU
CREDIT EUROPE

CaRTE dE vIzITă
Radu MANOlIU este Director General Adjunct al CREDIT 

EUROPE Asigurări din anul 2007, când a contribuit activ la 
înfiinţarea companiei.

În cei nouă ani de carieră în asigurări, parcurşi de la ab-
solvirea studiilor universitare, Radu MANOlIU a acumulat o 
bogată experienţă atât în domeniul specific de activitate, 
cât şi în leasing sau cercetări cantitative de piaţă, lucrând 
succesiv pentru următoarele companii din, sau conectate 
cu sectorul serviciilor financiare: BTR Asigurări, GfK Roma-
nia, ROMSTAl leasing, FINANS leasing şi FINANCE Broker. 
Cu alte cuvinte, direct sau indirect, toată activitatea sa fost 
legată de domeniul asigurărilor.

Radu MANOlIU este licenţiat al Facultăţii de Relaţii Eco-
nomice Internaţionale din cadrul A.S.E. Bucureşti, cu specia-
lizarea “Tranzacţii Internaţionale”; după licenţiere, a absolvit 
Studiile Aprofundate organizate de către facultate, cu speci-
alizarea “Integrare Europeană”, şi a obţinut titlul de Master în 
Afaceri Internaţionale din partea aceleiaşi institutii univer-
sitare.

Cred că nevoia de asigurare a individului împotriva 
unor evenimente care i-ar putea afecta dramatic nivelul 
de trai sau i-ar putea periclita existenţa ar trebui să fie re-
simţită mai puternic acum, când traversăm o perioadă de 

criză generalizată, decât înainte. În acest sens, este limpede fap-
tul că, în condiţiile obţinerii unor câştiguri cel mult constante şi a 
contractării continue a pieţei muncii,  până şi avariile auto relativ 
minore pot reprezenta probleme majore dacă nu sunt acoperite 
de-o poliţă de asigurare – mai ales dacă sunt soldate cu imobili-
zarea autovehiculului în cauză. Alte exemple, precum pierderea 
locuinţei neasigurate sau lăsarea moştenitorilor fără mijloace de 
subzistenţă, ca urmare a unui accident, nu sunt doar opozabile 
tuturor, ci şi mult prea evidente pentru a nu fi înţelese de către 
oricine.

Pe de altă parte, după cum se ştie, actuala criză a afectat 
în primul rând mediul de afaceri, multe companii înregistrând 
scăderi drastice ale încasărilor coroborate cu temeri în creştere 
privind recuperarea creanţelor. În acest climat marcat de instabi-
litate financiară, până şi o daună medie, care ar fi fost considerată 
o bagatelă în trecut, poate reprezenta o problemă deosebit de 
gravă pentru o companie, în lipsa unei poliţe de asigurare co-
respunzătoare - putând compromite afacerea însăşi dacă este 
vorba, de exemplu, de distrugerea unor utilaje productive sau a 
evidenţelor financiar-contabile, indiferent dacă astfel de eveni-
mente sunt însoţite sau nu şi de distrugerea sediilor în care se 
desfăşoară activităţile respective.

C.E.A.R. şi-a organizat, încă de la început, activităţile 
pe criterii de eficienţă şi a adoptat o politică de subscriere 
care să permită generarea unui portofoliu în care să pre-
domine tipurile de asigurări aferente claselor recunoscu-

te drept profitabile. 

În acest ultim sens, C.E.A.R. este deosebit de competitivă – in-
clusiv din punct de vedere al costurilor – în cazul tuturor tipurilor 
de asigurări corespunzătoare claselor non-auto, fiind mai mult 
decât flexibilă în situaţia afacerilor de anvergură; pe de altă par-
te, compania se doreşte a fi recunoscută  drept o promotoare a 
adevăratelor principii de subscriere, cotând întotdeauna în func-
ţie de profilul de risc şi aplicând o gamă largă de reguli specifice 
diverselor categorii sau sub-categorii de clienţi. 

În altă ordine de idei, pe lângă faptul că pot beneficia de 
condiţii personalizate de subscriere, nefiind nevoiţi să suporte 
consecinţele nefaste ale încadrării într-o anumită categorie sau 
sub-categorie, clienţii C.E.A.R. au acces la un call-center non-
stop, dedicat soluţionării daunelor, precum şi la servicii inovati-
ve de asistenţă conexe asigurărilor: asistenţă rutieră (anunţarea 
rudelor/prietenilor, repararea pe loc sau tractarea şi adăpostirea 
autoturismului, cazarea pasagerilor, despăgubirea cheltuielilor 
aferente deplasării la destinaţie/domiciliu şi la unitatea repara-
toare pentru ridicarea autovehiculului reparat, precum şi pune-
rea la dispoziţie a unui autoturism la schimb în afara ţării) şi asis-
tenţă la domiciliu (constând în intervenţii aferente instalatorilor, 
electricienilor, geamgiilor şi lăcătuşilor).
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Indiscutabil, industria de asigurări va creşte şi în 2009, 
mai ales în condiţiile introducerii asigurării obligatorii pen-
tru locuinţe, chiar în forma „şchioapă” în care a fost conce-
pută. Principala provocare va fi legată de evitarea stării de 

neîncredere legată de criza financiară globală, în afara căreia nu 
putem rămâne şi care poate exercita o presiune însemnată asu-
pra asigurătorilor, de a menţine artificial primele de asigurare la 
un nivel redus. Pe de altă parte, cel mai probabil că piaţa va intra 
într-un proces de consolidare şi reaşezare, în care vom vedea o 
serie de rebranding-uri, precum şi optimizări operaţionale în ca-
drul societăţilor grupate sub acelaşi brand. 

Totodată, având în vedere necesitatea limitării pierderilor 
în condiţiile unui cost al capitalului mai ridicat ca până acum, e 
foarte probabil că asigurătorii vor revizui politicile de tarifare în 
sensul unei mai bune corelări cu riscul asumat şi nivelul daunelor, 
chiar dacă supra-capacitatea disponibilă din piaţă va păstra con-
diţiile unei pieţe „soft”. 

Oricum, „golden-rush”-ul după cota de piaţă s-a cam termi-
nat, pentru că majoritatea asigurătorilor vor da mai multă atenţie 
profitabilităţii decât volumului.

După un an de restructurări şi consolidări interne, 
ClAl România va accelera strategia de dezvoltare opera-
ţională, obiectivul fundamental fiind acela de apropiere a 
relaţiei cu asiguraţii noştri, atât în faza de pre cât şi în cea 

de post vânzare, prin soluţii novatoare eficiente, care să vină în 
sprijinul nevoilor acestora de protecţie. Ne vom strădui totoda-
tă să devenim mai vizibili şi să ne poziţionăm corespunzător în 
relaţii de parteneriat solide şi fructuoase, atât cu brokerii de asi-
gurări, cât şi cu agenţii, astfel încât să putem deveni alternative 
atractive de colaborare pentru aceştia.

Principala utilitate a unei poliţe de asigurare nu poate 
fi schimbată de contextul macroeconomic şi ea va rămâne 
tributară nevoii de protecţie financiară împotriva pierderi-

lor cauzate de evenimente nedorite produse în mod accidental.

Chiar dacă starea economiei va avea un impact asupra deci-
ziilor de achiziţie de asigurări, provocarea pentru asigurători va 
consta în accentul pe educarea clienţilor pentru luarea celei mai 
bune decizii asociate nevoilor lor şi evitarea concentrării deciziei 
pe cel mai redus cost.

Nu mi-ar fi greu să enumăr o serie de lucruri pe care 
le consider atuu-uri, dar piaţa noastră de asigurări este 
extrem de dificilă şi aş prefera să las faptele să vorbească. 
Nu mă pot abţine totuşi să nu subliniez că resorturile atu-

urilor noastre se regăsesc în valorile ClAl România, respectiv: 
inovaţie, excelenţă, integritate şi respect.

Valentin ŢUCĂ
Clal Asigurări

CaRTE dE vIzITă
Din ianuarie 2008, Valentin ŢUCă este CEO al companiei 

de asigurări cu acţionariat israelian, ClAl Romania. 

Absolvent al Facultăţii de Finanţe (ASE Bucureşti) şi deţi-
nător al unui titlu de Master în Management, al Universităţii 
Ecologice, Valentin ŢUCă este, prin excelenţă, un antrepre-
nor, calitate pe care a demonstrat-o în repetate rânduri de-a 
lungul carierei. 

A debutat în asigurări în cadrul ADAS, companie pe care 
a părăsit-o în 1990, în favoarea unui angajament în Ministe-
rul de Externe. În 1993 s-a întors în asigurări, de această dată 
pe segmentul brokerajului, unde şi-a petrecut 12 ani condu-
când afacerile brokerului internaţional MARSH, mai întâi în 
România, apoi la nivelul ţărilor CEE şi CIS.

După despărţirea de MARSH, în 2005, a înfiinţat compania 
de consultanţă în management Valtman Consulting, con-
tribuind de asemenea la lansarea altor două companii, 
K.M.Trust & Partner şi Protector Broker.
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Nicolae Ovidiu VOINEA
DELTA ADDENDUM

Din nefericire, datorită conjuncturii economico-financi-
are nefavorabile, piaţa asigurărilor din România îşi va înce-
tini în 2009 ritmul de creştere comparativ cu nivelul atins 
în anii anteriori. Pe de altă parte, considerăm că această 

scădere a ritmului de creştere va avea drept consecință, printre 
altele, o creştere calitativă atât a eficienței activității asigurători-
lor, cât şi a serviciilor oferite de către aceştia clienților lor.

Principalul nostru obiectiv este orientarea companiei 
către calitate şi eficiență, fără a afecta volumul subscrie-
rilor. Mai mult, ne propunem menținerea şi dezvoltarea 
unui portofoliu echilibrat care să asigure o stabilitate spo-
rită companiei.

Este evident că utilitatea unei polițe de asigurare re-
zultă din protecția oferită titularului său, dar în contextul 
macroeconomic actual lipsa unei astfel de protecții poate 
avea consecințe dezastruoase.

Principalele avantaje competitive ale societății noas-
tre sunt flexibilitatea, deschiderea spre nou, gradul mare 
de adaptabilitate la cerințele pieței, precum şi reacția ra-
pidă față de mişcările concurenței. Toate aceste avanta-

je derivă din faptul că suntem o companie de mici dimensiuni, 
acest lucru asigură analiza şi asimilarea rapidă a feed-back-ului 
primit din partea clienților, potențialilor clienți, colaboratorilor, 
cât şi a celorlalți asigurători, acestea creând premisele elaborării 
unor strategii competiționale adecvate.

CaRTE dE vIzITă
Nicolae Ovidiu VOINEA este Director General al companiei DElTA 

ADDENDUM Asigurări Generale din luna iulie, 2006. 

Anterior acestei poziţii, Nicolae Ovidiu VOINEA a fost Director Ge-
neral al EUROASIG (2004 - 2006) şi al AGRAS (2002 - 2004) şi a deținut 
o serie de funcţii administrative în managementul unor companii de 
asigurări de talie mică şi medie, precum EUROASIG şi Grup AS. Nicolae 
Ovidiu VOINEA a mai lucrat, de asemenea, pentru NEDERlANDEN Asi-
gurări de Viață (în prezent, ING Asigurări de Viață) şi SCF AS – Societate 
de Consultanţă Financiară şi Asigurări, companie al cărei Director Ge-
neral a fost pentru doi ani, în perioada 1995 – 1997.

Nicolae Ovidiu VOINEA este licenţiat în drept, doctorand în mana-
gement la Academia de Studii Economice Bucureşti şi a absolvit nu-
meroase cursuri postuniversitare în management şi marketing.
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Andrei GLUVACOV
EUROINS

Piaţa asigurărilor va fi influenţată, în mod clar, de criza 
economică actuală. În opinia mea nu vom asista, însă, la o 
involuţie dramatică, manifestată prin scăderea parametrilor 
generali ai pieţei, ci doar o încetinire a creşterii. S-ar putea 

chiar ca ritmul de creştere să se reducă la jumătate faţă de media 
multianuală, rămând însă unul semnificativ mai ridicat decât cel 
al pieţelor mature. Pe piaţa asigurărilor de viaţă, mai „globalizată” 
, efectele se fac deja simţite şi vor avea, probabil, o amplitudine 
mai mare decât în asigurările generale.

Obiectivele noastre sunt prevăzute în strategia pe ter-
men mediu a companiei, care trasează liniile de dezvolta-
re până în anul 2013.

Un obiectiv important este accederea în top 10, deplin reali-
zabil în actuala conjunctură a pieţei asigurărilor din România. Un 
alt obiectiv, de asemenea fezabil, este o creştere reală a volumu-
lui de prime brute subscrise cu circa 40% şi atingerea unei cote 
de piaţă de aproximativ 2%.

În actualele condiţii economice rolul şi importanta asi-
gurărilor sunt mult accentuate ca instrumente de protec-
ţie financiară.

Desi EUROINS Romania a crescut mai ceva ca Făt-Fru-
mos, am rămas o companie suplă, cu o putere de reac-
ţie rapidă, încă necuprinsă de rugină şi neanchilozată. În 
continuare luăm decizii rapid şi ne adaptăm urgent exi-

genţelor pieţei şi clienţilor

Am fost în permanenţă inovatori, lăsând rolul de imitatori pe 
seama altora, aşa că dorim să ne amuzăm mult timp de acum 
înainte, văzând companii, unele cu pretenţii, cum îşi înşusesc din 
tehnicile noastre de vânzare, idei de promovare, etc.

În concluzie, dacă până acum am fost „mici da’ răi”, acum pu-
tem spune, cu certitudine, că nu mai suntem mici...

CaRTE dE vIzITă
Andrei GlUVACOV este Director General Adjunct al EUROINS din decembrie 2007, după ce timp de aproape doi ani a fost Con-

silierul CEO, în fapt tot Director Adjunct, al aceleiaşi companii. Integrarea sa în echipa EUROINS a avut loc în 2004, pentru început 
cumulând responsabilităţile de Şef Serviciu Marketing şi Şef Serviciu Relaţii Clienţi.

Absolvent al Facultăţii de Comerţ din cadrul ASE Bucureşti, Andrei GlUVACOV a urmat şi două cursuri postuniversitare: Ma-
nagement şi Marketing (Universitatea Jean Monnet, Saint Etienne, Franţa – 1995) şi Marketing şi Comunicare (Universitatea de 
Ştiinţe Sociale din Toulouse, Franţa – 2000). În prezent, îşi pregăteşte lucrarea de doctorat.
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În 2009, ritmul de creştere al economiei României va în-
cetini, însă va continua să îl depăşească pe cel al majorităţii 
ţărilor europene. Prin urmare, consider că piaţa asigurărilor 
va înregistra o creştere de două cifre, concentrându-se mai 

mult pe asigurările de viaţă şi mai puţin pe cele generale. De ase-
menea, consider că în urma consolidării recente a pieţelor de asi-
gurări de viaţă şi generale ca urmare a achiziţiilor făcute de către 
grupurile de asigurări vest-europene în 2007 şi 2008, concurenţa 
se va intensifica în special pe segmentul asigurărilor generale.

În ceea ce priveşte viitorul pieţei asigurărilor de sănătate 
„intermediate”, consider că se vor înregistra anual creşteri ale vo-
lumului acesteia între 20 şi 25% pe an.

În anul 2009 ne vom concentra pe cele mai promiţă-
toare linii de business: asigurările de sănătate şi de viaţă. 
Mai mult decât atât, în 2009 compania va fi în plin pro-
ces de rebranding, schimbare prin care intenţionăm să 

evidenţiem puterea grupului EUREKO. Vom lansa pe piaţă noi 
produse de asigurare, produse competitive şi inovatoare, şi vom 
acorda mai multa atentie segmentului corporate, asimilând din 
experienţa grupului EUREKO. În anul care urmează ne vom men-
ţine lideri pe piaţa asigurărilor de sănătate şi ne vom consolida 
poziţia şi pe piaţa abonamentelor de sănătate.

la sfârşitul anului 2008, EUREKO a intrat şi pe piaţa pensiilor 
facultative (Pilonul III) prin intermediul societăţii EUREKO Pensii. 
Astfel, dorim să ne adresăm pieţei corporate cu o ofertă comple-
xă: pensii facultative şi asigurări de sănătate. Graţie deductibilită-
ţii fiscale de 400 euro care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, 
sperăm să atragem şi participanţi persoane fizice la fondurile 
noastre de pensii facultative.

Criza financiară va afecta bineînţeles vânzările, însă în 
acelaşi timp consider că asigurările devin din ce în ce mai 
necesare şi atractive. Pe măsură ce oamenii se vor preocupa 
din ce în ce mai mult de bunăstarea financiară şi de sănăta-

tea lor, o poliţă de asigurare va oferi protecţie asiguratului şi fami-
liei acestuia. Trebuie să menţionez de asemenea că noi oferim pro-
duse de asigurări de viaţă foarte atractive, cu garanţie asigurată. 

Produsul de sănătate oferit de EUREKO România este 
unic pentru că integrează serviciile pe care asiguratul le 
primeşte în cadrul Spitalului EUROClINIC cu cele oferite 
de reţeaua noastră naţională de servicii medicale. 

Compania noastră este atractivă atât pentru clienţii persoa-
ne fizice, cât şi pentru clienţii corporate, atât prin produsele de 
asigurare, cât şi prin cele de pensii. Iar începând din acest an, în 
urma rebrandingului, vom avea parte de tot sprijinul brandului 
EUREKO şi de recunoaşterea pe piaţă ca o companie cu o bază şi 
o experienţă solide în toate tipurile de asigurări şi pensii.

Şi nu în ultimul rând, trebuie să adaug că la temelia compani-
ei noastre se află o echipă dedicată şi entuziastă. În esenţă, doar 
oamenii adaugă valoare. Suntem o companie care nu poate fi 
imitată!

Frans van der ENT
EUREKO Romania

CaRTE dE vIzITă
De la 1 iunie 2007, Frans van der ENT este Country Mana-

ger al companiilor EUREKO în România.
Sosit în România pentru a ocupa poziţia de CEO al socie-

tăţii de pensii INTERAMERICAN, Frans van der ENT a fost de-
semnat, la scurt timp, de către grupul EUREKO, CEO al EUREKO 
România (fosta INTERAMERICAN România), pozitie în care îşi 
va folosi toată experienţa acumulată pentru a valorifica opor-
tunităţile oferite de reforma pensiilor în România, dezvoltând 
totodată pe o scară mai largă afacerile companiei în domeniul 
asigurărilor.

Frans van der ENT este licenţiat al Universităţii din Gro-
ningen, precum şi absolvent al mai multor stagii de masterat 
în business management, marketing şi sisteme tehnologice. 
Acestora li se adaugă atestatele în studii bancare generale şi 
asigurări, precum şi pregătirea post-universitară realizată prin 
absolvirea “Program Executive Development” la IMD Business 
School, lausanne, Elveţia, în 2007.

Ceea ce îl recomandă pe liderul olandez nu sunt numai 
bogatele cunoştinţe de specialitate, ci şi cunoaşterea pieţelor 
din Europa Centrală şi de Est. Anterior sosirii sale în România, 
Frans van der ENT a ocupat, timp de 3 ani, postul de Director 
General al subsidiarei ING din Slovacia, specializată în asigu-
rări de viaţă şi pensii.
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Gerasimos GAzIS
GARANTA

În contextul economic actual, piaţa asigurărilor din Ro-
mânia va continua să se dezvolte pe principiul prudenţia-
lităţii şi a creşterii recuperării investiţiilor. Având în vedere 
că marii asigurătorii externi prezenţi în România au fost 

afectaţi de criza economică la nivel mondial, considerăm că se 
va acorda o mai mare atenţie calităţii serviciilor oferite clienţilor, 
având în vedere tendinţa evidentă de creştere a cotelor de primă 
atât la asigurări, cât şi la reasigurări.

GARANTA Asigurări va continua să se dezvolte şi să îşi 
consolideze poziţia pe piaţă fără a neglija indicatorii de 
rentabilitate ai companiei. În acest sens, vom continua să 
aplicăm principiul prudenţialităţii în abordarea tuturor 

operaţiunilor de subscriere a riscurilor. Concomitent, se va conti-
nua impunerea şi menţinerea unor standarde înalte de calitate a 
serviciilor post vânzare, eficientizarea controlului şi administrării 
proceselor de despăgubire.

În contextul macroeconomic global actual, utilitatea 
unei poliţe de asigurare este percepută diferit de clienţii 
din pieţele emergente. Cu toate că educarea pieţei de asi-

gurări începe să se facă simţită din ce în ce mai mult în România, 

este o distincţie evidentă între piaţa de retail şi cea corporate. În 
cazul pieţei de retail, poliţele de asigurare facultative sunt utile 
pentru accesarea şi menţinerea produselor de creditare/leasing-
uri, sau pentru satisfacerea nevoilor de economisire în cazul pro-
gramelor de asigurare de viaţă şi pensii. Pentru clienţii corporate, 
utilitatea primordială şi principalul argument pentru încheierea 
poliţelor de asigurare, este aceea de transfer a riscurilor către 
companiile de asigurări şi protecţia împotriva pierderilor finciare 
cauzate de întâmplarea unor evenimente nedorite. 

GARANTA Asigurări este o companie care a pus în-
totdeauna în centrul preocupărilor sale clientul şi de ace-
ea creşterea continuă a calităţii serviciilor, diversificarea 
produselor, adaptarea lor la nevoile clienţilor şi dezvolta-

rea canalelor de distribuţie, administrarea eficientă a capitalului 
şi menţinerea securităţii financiare constituie atuuri de netăgă-
duit, ţinând cont de contextul actual.

CaRTE dE vIzITă
Gerasimos GAZIS este Director General şi Mem-

bru al Consiliului de Administraţie al companiei GA-
RANTA, începând cu anul 2006, după ce a deținut, 
pentru 5 ani, aceeaşi poziție în cadrul companiei 
AlPHA Insurance. Schimbarea companiei n-a în-
semnat pentru specialistul grec şi despărțirea de 
echipa alături de care lucrase anterior, AlPHA Insu-
rance (care opera în 2006 sub numele de NBG Insu-
rance) fiind absorbită de către GARANTA, în urma 
achiziționării sale de către compania elenă ETHNIKI, 
acționarul majoritar al GARANTA.

Gerasimos GAZIS lucrează în domeniul asigură-
rilor din 1979. Dintre cele mai semnificative etape 
ale carierei sale se pot menționa calitatea de Mem-
bru al Consiliului de Adminisţratie al H/B life S.A. 
(1993–1998) şi al H/B Non life (1994–1998). În peri-
oada 2000-2006, Gerasimos GAZIS a fost, în paralel 
cu funcția de Director General ocupată în cadrul 
AlPHA Insurance Romania, Membru al Consiliului 
de Administraţie al companiei AlPHA INSURANCE 
l.T.D. (Cipru).
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Marie KOVAROVA
GENERALI

Criza financiară internaţională va avea, din anumite 
puncte de vedere, efecte pozitive asupra pieţei asigurări-
lor din România datorită presiunilor de a activa procese de 
curăţenie şi de însănătoşire. Acţionarii jucătorilor locali vor 

solicita managementurilor reducerea pierderilor pe care le înre-
gistrează toţi asigurătorii, într-o pondere mai mică sau mai mare. 
Acest lucru va însemna că jucătorii nu vor mai alerga cu toate 
mijloacele către toţi clienţii. Asigurătorii vor deveni mai selectivi, 
vor subscrie mai prudent riscurile şi vor renunţa la războiul preţu-
rilor care duce pe pierdere portofoliul celor care intră în această 
confruntare. În esenţă, criza financiară va grăbi trecerea pieţei 
autohtone pe profit şi pe drumul spre însănătoşire. 

GENERAlI va continua în 2009 procesul de creştere 
sănătoasă şi prudentă şi de consolidare a performanţelor 
serviciilor. Vom urmări să ajungem la un portofoliu şi mai 
echilibrat între clienţii corporate şi retail, cu focus pe ulti-

ma categorie, şi să ne continuăm extinderea geografică.

Acest context economic global dificil, precum şi ce-
lelalte crize precedente severe ridică câteva probleme 
fundamentale la nivelul individului: încrederea în viitor şi 
nevoia de securitate şi protecţia efectivă din prezent. As-

pectele pot fi rezolvate prin încheierea unei poliţe care să îi se-
curizeze pe cei dragi, pe beneficiari, în cazul decesului, acciden-
tului, invalidităţii asiguratului, eventualelor pagube ale casei din 
varii motive şi altele, care, în eventualitatea în care s-ar petrece, ar 
afecta veniturile şi stabilitatea financiară a familiei. 

GENERAlI Asigurări a început de ceva timp un pro-
ces de creştere a profitabilităţii portofoliului de asigurări, 
măsură crucială în asigurarea unui standard de calitate 
ridicat. Consecinţa directă a fost şi este pentru GENERAlI 

capacitatea de plată ridicată a daunelor; suntem unul dintre foar-
te puţinii asigurători capabili de această performanţă. De aseme-
nea, alte efecte generale directe sunt soliditatea şi stabilitatea 
financiară a companiei. la aceastea se adaugă portofoliul extins 
de produse, de la cele clasice, de asigurare, la cele investiţionale 
şi de pensii private obligatorii.

CaRTE dE vIzITă
În toamna anului 2008, Marie KOVAROVA a fost nomi-

nalizată pentru a prelua funcția de CEO şi Preşedinte al Di-
rectoratului GENERAlI Asigurări. 

De origine cehă, Marie KOVAROVA are o pregătire aca-
demică impresionantă. Este licenţiată a Facultății de Mate-
matică şi Fizică din cadrul Universității Charles din Praga 
şi deținătoare a unui titlu de Doctor în matematică a ace-
leiaşi universități, cu o lucrare privind modelele germane 
şi britanice de administrare a asigurărilor permanente de 
sănătate. 

Ca o continuare firească a pregătirii academice, primul 
pas în cariera Mariei KOVAROVA s-a îndreptat către latura 
didactică, ca Profesor asistent la Universitatea Tehnică din 
liberec. Au urmat doi ani în care pregătirea din domeniul 
matematicii şi-a găsit reflectarea în postul de Actuar ocu-
pat în structura companiei ČESKÁ Pojišťovna, după care, în 
perioada 1999-2005, a lucrat pentru prestigioasa compa-
nie de consultanță McKinsey&Co., ca Senior Engagement 
Manager.

KOVAROVA nu este la primul contact cu piața româ-
nească de asigurări. Astfel, anterior numirii sale în România, 
ea a lucrat în cadul grupului GENERAlI-PPF Holding, ca 
Chief Operating Officer al companiei ČESKÁ Pojišťovna 
(2005 - 2008), gestionând operațiunile derulate de compa-
nia lider pe piața cehă de asigurări şi administrând un 
buget de peste 2 miliarde euro pentru asigurări non-life. În 
cadrul activității sale, un accent deosebit a fost plasat asu-
pra administrării daunelor, direcție în care a deținut 
res pon sabilități extinse la nivelul întregii regiuni CEE, in-
clusiv România.



ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 200946

LI
DE

RI
 ÎN

 A
SI

GU
RĂ

RI

Anul 2009 va aduce o dezvoltare firească a pieţei asigu-
rărilor de viaţă pentru că, în contextul actual, lumea va avea 
chiar mai multă nevoie de protecţie financiară. Iar pensiile 
sau asigurările sunt astfel de instrumente de protecţie - 

cum bine o spun românii, „bani albi pentru zile negre”. 

Piaţa asigurărilor de viaţă este încă o piaţă în dezvoltare, fapt 
demonstrat şi de rata de penetrare a acestora de doar 0,4% ra-
portat la Produsul Intern Brut la sfârşitul lui 2007. Privind prin 
prisma estimărilor noastre interne, nu ne aşteptăm la o creştere 

accelerată în următoarea perioadă. Credem că în următorii trei 
ani vom ajunge la o valoare a ratei de penetrare de aproximativ 
0,5%, ceea ce reprezintă în continuare un procent foarte scăzut 
comparativ cu alte ţări din regiune. De exemplu, în Ungaria, indi-
catorul la care facem referire este 0,8%, în Cehia 2%, iar în Polonia 
ajunge la  2,2% (la sfârşitul lui 2007).

Mai mult, piaţa este destul de concentrată, primii zece jucă-
tori deţinând peste 90% din aceasta. O intensificare a competiţiei 
prin intrarea de noi concurenţi nu poate fi decât benefică pentru 
actorii din piaţă, iar creşterea competitivităţii se va regăsi şi la 
nivelul produselor, jucătorii lansând produse noi sau suplinind 
oferta existentă pe anumite segmente.

În ceea ce priveşte canalele de distribuţie, ne putem aştepta 
la o scădere a numărului de poliţe vândute prin intermediul băn-
cilor, mai ales în situaţia menţinerii condiţiilor de creditare impu-
se de BNR. În schimb, un aport crescut îl vor avea consultanţii şi 
brokerii.

Ca o concluzie, în cazul în care nu intervin modificări specta-
culoase, ritmul de creştere al pieţei poate ajunge la 10%, pentru 
ca în următorii ani să se plafoneze şi poate chiar să scadă. 

Cornelia COMAN
ING Asigurări de Viaţă

CaRTE dE vIzITă
Cornelia Aurelia COMAN este CEO al ING Asigurari de 

Viata de la sfârşitul anului 2008, când a preluat această res-
ponsabilitatea de la Bram BOON, devenind astfel “cel mai 
tănăr lider al unei companii de asigurări din Top 10” sau, aşa 
cum a fost numită de presa financiară, “cea mai puternică 
femeie din piaţa românească a asigurărilor”.

Parcursul său de carieră poate fi trecut în rîndul poveş-
tilor exemplare de succes din România, o ilustrare a opor-
tunităţilor care stau astăzi în faţa tinerilor specialişti care, 
cu inteligenţă, o pregătire solidă şi implicare pot accede la 
poziţiile de top management într-un timp foarte scurt.

Cornelia COMAN are 33 de ani şi şi-a început cariera în 
cadrul ING în 1999 când s-a alăturat companiei pe poziţia 
de actuar, meserie de care “s-a îndrăgostit” încă din timpul 
studiilor universitare. În 2002, a fost promovată actuar şef, 
iar la scurt timp a fost numită Director Management Actua-
rial & Investiţii. Din 2006 şi până în 2008, Cornelia a ocupat 
poziţia de director general adjunct al ING Asigurări de Viaţă 
România, preluând şi responsabilităţi comerciale, respectiv 
dezvoltarea parteneriatelor cu bănci şi brokeri. la nivel de 
piaţă, Cornelia s-a implicant constant în alinierea legislaţiei 
româneşti la cea europeană, în domeniul asigurărilor şi al 
pensiilor private.

Absolventă a Academiei de Studii Economice, Faculta-
tea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Cor-
nelia COMAN a urmat cursuri de actuariat în cadrul Institu-
te of Actuaries din Marea Britanie, cursuri de management 
al investiţiilor în cadrul Society of Actuaries din SUA şi ING 
Business School din Olanda, precum şi cursuri de manage-
ment şi leadership la CEDEP (Centre Europeen d’Education 
Permanente) din Fontainebleau şi la Management Centre 
Europe din Bruxelles. 
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În primul rând, ne propunem să creştem calitatea ser-
viciilor oferite clienţilor pentru a fi o companie cât mai uşor 
accesibilă şi să continuăm eforturile noastre educaţionale 
în sensul promovării beneficiilor şi mecanismelor de bază 

ale asigurărilor de viaţă. 

Pe de altă parte, dorim să dezvoltăm în continuare forţa pro-
prie de distribuţie, atât prin creşterea calităţii şi productivităţii 
acestora, cât şi prin întărirea parteneriatelor cu brokerii şi băn-
cile, pentru că, dacă ne uităm la evoluţia ascendentă a pieţei de 
asigurări de viaţă, vedem că în ultimii ani progresul s-a datorat şi 
parteneriatelor de acest tip. 

În plus, preconizăm că vânzările de poliţe noi se va situa la un 
nivel similar celui înregistrat în 2008. În mod normal, ţinând cont 
de actualele condiţii, mixul de produse va fi diferit, cu o pondere 
mai mare a celor tradiţionale în totalul achiziţiilor.

În astfel de vremuri, oamenii sunt mai atenţi la protec-
ţie şi economisire, iar asigurarea prezintă tocmai aceste 
beneficii. Este important de subliniat că o asigurare de via-
ţă oferă protecţie pe termen lung, iar deţinerea unei poliţe 

reprezintă o decizie extraordinar de prudentă. Aceasta înlătură 
preocuparea din punct de vedere financiar pentru evenimentele 
viitoare şi, în acelaşi timp, presupune o investiţie importantă, „pe 
viaţă”, pentru beneficiar şi familia sa.

În plus, fie că vorbim despre suma asigurată sau durata con-
tractuală, fie despre alte aspecte, asigurările sunt instrumente fi-
nanciare care oferă acea flexibilitate necesară în actualul context. 
Oamenii vor dori întotdeauna să le asigure copiilor o educaţie 
mai bună sau să aibă o viaţă mai confortabilă la pensie, pe scurt, 
să viseze la un viitor mai bun, iar asigurările pot contribui la trans-
formarea în realitate a visurilor. 

Încercăm mereu să fim orientaţi către clienţi, dezvol-
tând produsele de care aceştia au reală nevoie şi păstrând 
o comunicare deschisă şi transparentă cu ei.

Am mizat întotdeauna pe un înalt nivel de profesionalism atât 
al angajaţilor, cât şi al consultanţilor în relaţia cu clienţii noştri, iar 
în mare parte încrederea de care compania noastră se bucură la 
acest moment se bazează tocmai pe acest atribut.

Soliditatea şi puterea financiară a companiei, împreună cu 
experienţa deosebită în gestionarea activelor reprezintă una din-
tre formele de garanţie pe care le oferim pentru o asigurare de 
viaţă.

by

ziua
ASIGURĂRILOR

ziua
ASIGURĂRILOR

Bucureşti 2008
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Peter KASYK 
GRAWE

Condiţiile actuale ale economiei mondiale, precum 
şi evidenta reticenţă faţă de investiţii care începe să se 
manifeste în rândul populaţiei vor determina probabil o 
scădere uşoară a ritmului de creştere pe piaţa asigurări-

lor de viaţă, precum şi o reorientare a atenţiei către asigurările 
de viaţă clasice, în detrimentul asigurărilor cu componentă de 
investiţie. 

Totuşi, interesul durabil şi activ orientat către asigurările de 
viaţă, interes ce s-a concretizat în rezultatele ultimilor ani, ne per-
mite să rămânem optimişti în privinţa anului care vine.

Pentru anul 2009 ne menţinem strategia de dezoltare 
de noi produse de asigurare de viaţă şi de deschidere de 
noi reprezentanţe teritoriale.

Totodată, în conformitate cu planul de dezvoltare al 
companiei pe termen lung, după 8 ani de la lansarea pe piaţa 
asigurărilor de viaţă, GRAWE România Asigurare a început din 
luna noiembrie să activeze pe piaţa asigurărilor generale, oferind 
clienţilor o asigurare completă pentru locuinţe şi bunuri căreia i 
se poate ataşa  suplimentar acoperirea daunelor produse de ca-
tastrofe naturale. 

Pentru anul 2009 avem ca ţintă intrarea pe piaţa asigurărilor 
obligatorii a locuinţelor prin participarea la pool-ul de asigura-
re împotriva dezastrelor naturale. Pentru GRAWE România noul 
program de asigurare facultativă este primul pas pentru a atin-
ge acest scop, produsul fiind uşor adaptabil şi proiectat spre a 
fi complementar unei asigurări obligatorii, conform prevederilor 
legii.

Utilitatea unui contract de asigurare va rămâne ace-
eaşi, indiferent de contextul macroeconomic global. Si-
tuaţia economică poate influenţa decizia de cumpărare, 
poate modifica ierarhia priorităţilor, dar nu va afecta uti-

litatea cumpărării unei asigurări. O asigurare nu va îndepărta ris-
cul producerii unui eveniment asigurat, dar cu siguranţă va ajuta 
beneficiarii să depăşească mai uşor din punct de vedere financiar 
respectiva situaţie şi nu este vorba atât de valoarea sumelor, cât 
de utilitatea acestora la momentul respectiv. 

Credem că piaţa asigurărilor din România are un po-
tenţial de creştere ridicat care permite existenţa conco-
mitentă şi profitabilă a unui număr mare de asigurători, 
motiv pentru care nu credem în atuuri, ci în seriozitate, 

profesionalism şi interes faţă de necesităţile clienţilor. Strategia 
companiei GRAWE România a fost încă de la lansarea pe piaţă 
aceea de orientare către toate tipurile de clienţi, indiferent de ve-
nituri, fapt care ne-a determinat să aplicăm valori mici ale prime-
lor minime anuale (la momentul actual, aceasta este de numai 
400 lei). 

CaRTE dE vIzITă
Peter KASYK este Director General al GRAWE România 

Asigurare din august 2000, încă din perioada în care se pu-
neau bazele operațiunii greenfield realizată de Grazer Wech-
selseitige Versicherung AG (Austria) în România. În paralel, 
specialistul austriac conduce şi operaţiunile subsidiarei gru-
pului din Republica Moldova.

Peter KASYK a sosit în România în urmă cu un deceniu, 
conducând întâi activitatea sucursalei româneşti a SAFE IN-
VEST Group, companie de brokeraj a cărei relaţie de cola-
borare cu GRAWE este deja de domeniul tradiţiei. Anterior, 
între 1996 şi 1998, specialistul austriac a condus o altă sub-
diară Central - Est europeană a grupului, SAFE INVEST Praha 
s.r.o.

Despre perioada petrecută în fruntea echipei de la 
GRAWE România, liderul companiei spune că aceasta i-a pri-
lejuit cele mai mari satisfacţii profesionale, în timp ce singu-
rul regret profesional pe care îl recunoaşte este acela de a nu 
se fi îndreptat către domeniul asigurărilor mai devreme, dat 
fiind că în această industrie pare să-şi fi găsit vocaţia. Despre 
pasiunile sale, managerul austriac mărturiseşte că îşi găseşte 
reale satisfacţii practicând arta culinară şi... achiziţiile de noi 
companii, domeniu în care a înregistrat deja o operaţiune 
încununată de succes, prin achiziţionarea SARA MERKUR, şi 
a confirmat că vizează o nouă ţintă, ASITO KAPITAl.
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Constantin TOMA
OMNIASIG

Piaţa asigurărilor din România are încă un potenţial ri-
dicat de creştere, iar gradul de penetrare al produselor de 
asigurare în PIB este deocamdată mic, de circa 2%, cu mult 
sub nivelul din statele Vest-Europene. Densitatea asigură-

rilor per locuitor în România are o valoare de circa 70 euro, în 
vreme ce în Austria, de exemplu, depăşeşte 2.000 euro. Aceste 
elemente ne determină să credem că piaţa asigurărilor va păstra 
o linie uşor ascendentă de dezvoltare şi în 2009, dar fără a înre-
gistra creşteri spectaculoase. 

De asemenea, doresc să menţionez că, pe piaţa noastră, com-
petiţia nu este una îndreptată spre creşterea calităţii serviciilor fi-
ecărei companii în parte, ci mai degrabă este îndreptată către do-
bândirea unei cote cât mai mari de piaţă, cu orice sacrificiu, fapt 
care a condus la producerea unor pierderi foarte mari, în special 
în zona asigurărilor auto. Au fost foarte multe companii care au 
încercat să obţină cote de piaţă cât mai mari cu preţuri cât mai 
mici. După trei ani în care s-a acţionat astfel, efectele se văd în 
pierderile înregistrate. După ce acţionarii au anunţat în repetate 
rânduri că nu mai doresc să capitalizeze societăţile de asigurări 
(care deţin capitaluri mult prea mari pentru volumul de activi-
tate pe care îl dezvoltă), am conştientizat cu toţii că rezolvarea 
acestor probleme şi îmbunătăţirea climatului industriei de profil 
nu poate veni decât din interiorul pieţei, prin efortul comun al 
tuturor jucătorilor, prin adoptarea unor strategii care să răspundă 
condiţiilor actuale economice şi intereselor investitorilor noştri.

Această criză financiară ne-a deschis într-un fel ochii. Am 
primit un semnal la nivel mondial vizavi de cum trebuie să te 
comporţi, să te protejezi şi să acţionezi pe o piaţă. Pe de altă par-
te, acţionarii companiilor din România sunt foarte precauţi în a 
mai susţine companii care aduc pierderi şi ne-am trezit cu toţii 
în faţa adevărului. Dacă în cursul acestui an nu luăm măsurile 

CaRTE dE vIzITă
Constantin TOMA, Preşedinte Directorat OMNIASIG - VIENNA Insurance 

Group, deţine una dintre cele mai respectate poziţii manageriale din piaţa 
românească de asigurări, fiind totodată una dintre puţinele personalităţi ale 
acestei pieţe care a pătruns într-o poziţie de top venind din afara industriei.

Absolvent al Şcolii de Ofiţeri Nicolae Bălcescu, Specializarea Finanţe, pro-
moţia 1983, liderul grupului OMNIASIG a lucrat întâi în cadrul Regiei Autono-
me ROMAVIA, unde a deţinut poziţia de Contabil Şef, devenind apoi Direc-
tor General al companiei TORA MOTOR ltd., un nume cunoscut în domeniul 
echipamentelor industriale.

În 1995 şi-a făcut intrarea în industria asigurărilor, odată cu înfiinţarea 
companiei de asigurări-reasigurări OMNIASIG, al cărei lider a fost încă de la 
început. Pentru Constantin TOMA, intrarea într-un nou domeniu de activitate 
a reprezentat o provocare căreia i-a răspuns, dincolo de mobilizarea întregu-
lui său talent managerial, completându-şi studiile de specialitate cu trei noi 
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necesare, dacă nu aplicăm tarife calculate pe baze actuariale cu 
 fundamentări serioase, dacă nu operăm cu costuri administrative 
minime şi comisioane corect calculate, dacă nu ne dimensionăm 
organizaţiile corespunzător, vom continua să înregistrăm pier-
deri, care vor fi din ce în ce mai greu de acoperit în acest context 
economic dificil. 

Obiectivele principale pe care le vom avea în vedere în 
cursul acestui an sunt creşterea profitabilităţii companiei, 
alături de păstrarea clienţilor actuali. Dorim să ne fideli-
zăm clienţii pe termen cât mai lung. De asemenea, avem 

în vedere scăderea ponderii asigurărilor auto în portofoliu şi dez-
voltarea celorlalte ramuri non-auto.  

Poliţele de asigurare îşi dovedesc la fel de bine utili-
tatea în situaţiile economice dificile. Sunt convins că, în-
tr-o astfel de situaţie de criză, oamenii vor conştientiza că 
există în viaţa fiecăruia câteva bunuri materiale de bază pe 

care trebuie să le protejeze.

OMNIASIG este o organizaţie care nu a făcut niciodată 
rabat de la o politică de tarifare corectă, un portofoliu de 
produse dezvoltate în concordanţă cu cererile şi nevoile 
pieţei, precum şi de la păstrarea în permanenţă a standar-

delor calitative corespunzătoare unui grup de asigurări internaţi-
onal de top, aşa cum este VIENNA Insurance Group. Toate aceste 
elemente pot fi observate şi prin evoluţia rezultatelor în creştere 
permanentă înregistrate de companie în ultimii ani.  

Ne-am străduit întotdeauna să fim o companie extrem de 
serioasă şi, mai ales, să rămânem mereu pe podium. Aceste 
obiective s-au aflat mereu în strategia noastră pe termen mediu 
şi lung. 

CaRTE dE vIzITă

licenţe: Facultatea de Finanţe şi Asigurări a Universității de Şti-
inţe Petroşani (2003), Facultatea de Relaţii Internaţionale din 
cadrul ASE (2007) şi Harvard Business School, Modulul pentru 
Board Members, absolvit în 2008.

Ca rezultat, alături de echipa sa atent selectată, Constantin 
TOMA a reuşit să aducă OMNIASIG, de la debutul activității, cu 
o singură sucursală şi 12 angajați, la statutul actual, când so-
cietatea este recunoscută ca fiind unul dintre cei mai impor-
tanţi jucători din piaţa românească de asigurări. Pe parcursul 
acestui proces, liderul companiei s-a afirmat ca fiind cel mai 
„agresiv” manager din istoria modernă a asigurărilor româ-
neşti, politica sa de achiziţii şi fuziuni reprezentând o noutate 
în cultura managerială a industriei.

by

ziua
ASIGURĂRILOR

ziua
ASIGURĂRILOR

Bucureşti 2008
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După aderarea României la Uniunea Europeană, piaţa 
asigurărilor a devenit mult mai atractivă pentru multe so-
cietăţi din Europa şi competiţia este profitabilă atît pen-
tru piaţă, cât şi pentru beneficiarii serviciilor de asigurare. 

Consider că piaţa asigurărilor va continua să crească, ca şi până 
acum. 

Sunt de acord cu Preşedintele CSA, Angela TONCESCU, care 
a afirmat cu ocazia Seminarului Regional organizat de CSA, că 
“piaţa de asigurări din România va creşte până în anul 2017 la 7,5 
miliarde euro, adică o creştere medie anuală de 13-15%”.

În acest an se vor lansa produse speciale pentru bănci 
şi companii de credite de consum. În prezent, compania 
colaborează cu mai multe societăţi de leasing şi bănci. 
Pregătim un parteneriat puternic şi exclusiv cu una dintre 

băncile puternice de pe piaţă care are şi o reprezentare teritori-
ală mare. Vom continua angajarea forţei de vânzare cu carte de 
muncă.

Asigurarea de viaţă este necesară pentru protecţia fi-
nanciară a persoanei şi a familiei acesteia. Asigurarea este 
un venit adiţional în timpul vieţii, asigurând o anumită 
sumă pentru familie sau un venit în timpul pensionării 

pentru persoana asigurată. Asigurarea de viaţă este un angaja-
ment pe termen lung, de aceea persoana asigurată trebuie să se 
informeze de reputaţia companiilor de pe piaţă, de preţul, servi-
ciile şi beneficiile pe care le au.

Atuurile companiei noastre sunt în primul rând: repu-
taţia, experienţa şi cunoştinţele pe care le avem, apoi gru-
pul de care aparţinem VIENNA Insurance Group şi, nu în 
ultimul rând, tipurile de produse diferite pe care le oferim 

clienţilor noştri, adaptarea permanentă la condiţiile contractuale 
şi beneficiile care corespund nevoilor clienţilor.

zlatka CULAR
OMNIASIG Life

CaRTE dE vIzITă
Zlatka CUlAR a devenit Preşedinte al Directoratului 

OMNIASIG Asigurări de Viaţă la sfârşitul anului 2007, 
după ce timp de un an fusese membru în Consiliul de 
Administraţie.

licenţiată în Comerţ Exterior a Universităţii din Za-
greb, Zlatka CUlAR deţine, de asemenea, un titlu MBA 
obţinut în SUA, cu specializarea Management şi Mar-
keting.

După un început de carieră desfăşurat în domeniul 
asigurărilor de viaţă pe piaţa nord-americană de speci-
alitate, Zlatka CUlAR a revenit în Croaţia ca CEO al com-
paniei Hercules life-osiguranje. Ulterior, a condus timp 
de aproape un deceniu, înainte de sosirea în România, 
o altă companie a grupului VIG, Cosmopolitan life osi-
guranje din Zagreb.
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Anul 2009 cred că va fi un an de cotitură şi pentru piaţa 

asigurărilor din România, în sensul că va predomina orien-
tarea către o subscriere profitabilă pentru fiecare clasă de 
asigurare în parte. Pe de altă parte, pentru unele societăţi 

de asigurare va predomina în continuare orientarea către cota de 
piaţă, având în vedere că investiţile din plasamente bancare pot 
aduce venituri care să acopere pierderile din activitatea directă 
de asigurare. Piaţa îşi va continua creşterea şi în 2009, creştere 
care estimez că se va situa tot în zonă “double-digit”.

Obiectivul principal pe care QBE Sucursala România 
îl are pentru 2009 este subscrierea profitabilă pe fiecare 
clasă de asigurare pe care le practică pe această piaţă. Alte 
obiective: creşterea gradului de notorietate în rândul cli-

enţilor, consolidarea brandului QBE în România.

Mai mult ca oricând, în contextul macroeconomic 
global actual, utilitatea unei poliţe de asigurare nu poate 
fi pusă în discuţie sub nici o formă. Este o protecţie care 
asigură un acces imediat şi facil la resurse financiare, care 
altfel sunt din ce în ce mai greu şi mai scump de obţinut.

Atuurile QBE sunt inovaţia, flexibilitatea, angajaţii 
care „pot să facă”, experienţa de 120 de ani a grupului 
numai în asigurări non-viaţă, acces facil la piaţa llOYD`s 

prin deţinerea de către QBE a celei mai mari capacităţi pe această 
piaţă şi, nu în ultimul rând, stabilitatea şi soliditatea financiară a 
grupului QBE şi a fiecărei societăţi în parte confirmate prin rating 
A+ de către S&P, Excelent de către AMBest, iar de acest rating be-
neficiază direct şi sucursala QBE din România.

Gabriel SAUER
QBE Insurance

CaRTE dE vIzITă
Gabriel Dan SAUER este Director General, QBE Insu-

rance (Europe) ltd., Marea Britanie, Sucursala România.

De formație tehnică, Gabriel Dan SAUER este absol-
vent al Institutului Politehnic Bucureşti - Facultatea Trans-
port - Autovehicule rutiere. Pe parcursul carierei, formația 
sa profesională a fost completată prin participarea la 
numeroase stagii de pregătire în asigurări/reasigurări, 
organizate în țară şi în străinătate de prestigioase entități 
ale industriei mondiale de asigurări, precum Asocia-
ţia Asigu rătorilor Britanici, St. Paul Re, SCOR Reassuran-
ce, AON Group, MUNICH Re, SWISS Re, ERC Frankona, 
PARTNER Re etc.

Experiența acumulată pe parcursul a mai bine de 18 
ani petrecuți în industria asigurărilor a determinat decizia 
grupului australian de a-i încredința lui Gabriel Dan SA-
UER, din luna mai 2007, lansarea afacerilor sale în Româ-
nia. Parcursul liderului QBE Insurance România în indus-
tria asigurărilor a început în 1990, la compania ASIROM, 
pentru care a lucrat timp de 13 ani, ocupând posturi din 
ce în ce mai importante în ierarhia administrativă, până 
la poziția de Director al Departamentului de Reasigura-
re (1994-2000) şi Director de Asigurări Non-Viață (2000-
2003).  A urmat un an, ca Director General, S.C. ASITRANS 
S.A. Asigurări-Reasigurări, după care, între 2004-2007, Ga-
briel Dan SAUER a condus Divizia de Asigurări Maritime şi 
pentru Aviație a companiei ASIBAN.
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În contextul actual al situaţiei economice, conside-
răm că piaţa asigurărilor, care secondează economia ţării, 
va avea o evoluţie puţin optimistă în anul 2009, luând în 
considerare că şi anul 2008, după toate probabilităţile se va 

încheia cu pierderi pentru asigurători.

În opinia noastră, societăţile de asigurare trebuie să fie pe 
deplin realiste în abordarea evoluţiei pieţei asigurărilor, conşti-
entizând faptul că vor rezista - în măsura în care se va manifesta 
actuala criză financiară şi în România - numai societăţile care vor 
avea o activitate profitabilă.

Pentru anul 2009, ne propunem să vindem mai multe 
asigurări de călătorie în străinătate şi să reducem cheltuie-
lile administrative, un rol important în acest sens urmând 
să-l aibă introducerea sistemului on-line de emitere şi ges-

tionare a poliţelor RAI.

În contextul macroeconomic global actual, credem că 
principala utilitate a unei poliţe de asigurare este acope-
rirea riscurilor financiare, aşa cum rezultă din solicitările 
potenţialilor asiguraţi, interesaţi pentru protecţia contra 

falimentelor, situaţii de încetare de plată etc.

Atuurile societăţii prin care  RAI Asigurări a reuşit să 
fie lIDER de piaţă la asigurările de călătorie în străinăta-
te sunt: stabilitate şi continuitate, fiind prima societate 
comercială privată apărută pe piaţă, având ca obiect de 

activitate încheierea de asigurări; pregătire şi experienţă solidă în 
domeniul asigurărilor medicale de călătorie în străinătate; prima 
societate de asigurare care a oferit servicii de asistenţă tehnică 
şi medicală, în sistem 24 de ore din 24, 7 zile din 7; partenerul 
numărul unu al agenţiilor de turism; poliţe de asigurare comple-
xe, elaborate la standarde internaţionale, flexibile, cu prime de 
asigurare avantajoase şi accesibile pentru clienţii săi; profesiona-
lism şi operativitate în privinţa acordării despăgubirilor asumate 
contractual.

Iuliana HAMPU
RAI Asigurări

CaRTE dE vIzITă
Iuliana HAMPU este, începând cu luna mai 2008, Director 

General al ROUMANIE Assurance International S.A. (RAI Asigu-
rări). Deţinerea acestei poziţii reprezintă corolarul unei ascensi-
uni profesionale constante, după ce, lucrând timp de şase ani 
pentru RAI Asigurări, Iuliana HAMPU şi-a demonstrat calităţile 
care au propulsat-o în ierarhia companiei, de la simplu Inspec-
tor de asigurări, la Şef Serviciu Asigurări Medicale şi Director 
Asigurări Medicale şi Accidente.

licenţiată în turism la Facultatea de Geografie din cadrul 
Universității Bucureşti şi deţinătoare a unui titlu de Master în 
specialitatea Turism Economic, liderul RAI Asigurări şi-a făcut 

ucenicia în asigurări în anul 2000, în cadrul OMNIASIG Asigurări 
de Viaţă. Numeroasele stagii de pregătire de specialitate pe care 
le-a parcurs, precum şi participarea la schimburi de experienţă 
internaţionale, au făcut trecerea firească de la pasiunea pentru 
călătorii la subtilităţile unui domeniu înrudit cu turismul, acela 
al asigurărilor şi serviciilor internaţionale de asistenţă pentru 
călătorie.

Numele Iulianei HAMPU poate fi regăsit adeseori pe gene-
ricul unor emisiuni de specialitate ale The Money Channel sau 
Radio 3 România, precum şi ca autoare a articolelor publicate, cu 
precădere, în reviste de specialitate din domeniul turismului.
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Sînziana MAIOREANU
SIGNAL IDUNA

Chiar dacă nu ne vom aştepta la o creştere spectaculoa-
să, evoluţia pieţei asigurărilor în anul 2009 va fi una dinami-
că, pentru că tocmai în situaţii financiare de criză, accentul 
ar trebui să cadă pe economisire în vederea protecţiei fi-

nanciare a familiei, a sănătăţii, a afacerii.

Obiectivul nostru pe termen lung este să devenim 
lideri pe piaţa asigurărilor de sănătate până la sfârşitul 
anului 2012; pentru a ne atinge obiectivul vom avea ne-
voie de o cotă de piaţă de aproximativ 25 - 30%. Această 

cotă de piaţă va fi susţinută printr-o creştere constantă în fie-
care an. Am început deja activitatea de vânzare atât prin inter-
mediul consultanţilor SIGNAl Iduna, cât şi prin parteneriate 
cu brokeri de renume de pe piaţă, vânzarea fiind susţinută de 
o amplă campanie de comunicare a brand-ului SIGNAl Iduna 
care s-a desfăşurat în perioada octombrie – decembrie 2008. 
Ne-am propus ca în anul 2009 să continuăm demersurile de 
consolidare a brand-ului, să implementăm o nouă serie de par-
teneriate medicale şi de distribuţie şi să începem diversificarea 
portofoliului de produse. 

Efectele crizei internaţionale încep să fie resimţite din 
ce în ce mai mult şi în România, într-o primă fază vom ob-
serva o scădere a ratei de economisire care se va reflec-
ta într-o scădere a ponderii produselor de asigurare cu 

componentă investiţională. Ulterior însă, ar trebui ca în vederea 
achiziţionării de bunuri românii să se îndrepte mai degrabă către 
economisire decât către credite de consum.

Eu cred că sănătatea este bunul cel mai de preţ al fiecăruia 
dintre noi şi de aceea asigurarea de sănătate reprezintă o nece-
sitate mai ales în situaţii economice precare. Românii trebuie să 
fie mai chibzuiţi în ceea ce priveşte cheltuielile zilnice, iar acest 
lucru se va reflecta probabil şi în scăderea numărului de clienţi 
care îşi vor achita în cash consultaţiile şi tratamentele în clinici şi 
spitale private. Cu atât mai mult, principala utilitate a conceptu-
lui de asigurare SIGNAl Iduna este că aduce beneficii şi clinicilor 
private, prin creşterea numărului de pacienţi, şi clienţilor noştri, 
prin transferul riscului financiar şi medical de la individ la noi, ast-
fel încât printr-o simplă plată lunară clienţii noştri să îşi asigure 
accesul nelimitat la tratamentele necesare restabilirii stării lor de 
sănătate.

SIGNAl Iduna este singura companie de pe piaţă al 
cărei principal segment de business este reprezentat de 
asigurări private de sănătate. Asta înseamnă că întreaga 
noastră expertiză acumulată în 100 de ani în Germania 

şi transferată în mod constant către angajaţii SIGNAl Iduna Ro-
mânia, tehnologia, standardele de calitate şi strategia de creştere 
sunt destinate creării unei companii puternice, în slujba clienţilor 
săi. Focusul pe sănătate, expertiza la nivel de grup împreună cu 
conceptul integrat de management al sănătăţii sunt diferenţiato-
rii SIGNAl Iduna foarte importanţi pentru această piaţă.

CaRTE dE vIzITă
Începând cu luna iunie 2008, Sînziana MAIOREANU 

este CEO a companiei SIGNAl IDUNA, după ce anterior, 
a ocupat funcţia de Business Development Director în 
cadrul aceleiaşi companii. 

Numărându-se printre cei câţiva manageri din asi-
gurări care au o formaţie universitară tehnică, Sînziana 
MAIOREANU este absolventă a Universităţii Politehnice 
din Bucureşti (TCM). După câţiva ani de activitate în ca-
drul OSIM, intrarea grupului ING în România a atras-o 
către lumea financiară. Astfel, a lucrat şapte ani pentru 
ING, companie în cadrul căreia s-a născut şi interesul 
pentru asigurări. Din anul 2005 şi-a început cariera în 
asigurări, în echipa companiei EUREKO, unde a îndepli-
nit funcţia de Director Comercial, după care, din 2007, 
a supervizat debutul activităţii companiei olandeze pe 
piaţa românească a pensiilor private.
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Piaţa asigurărilor generale va continua să crească ac-
centuat şi în 2009, structura asigurărilor nu se va modifica 
radical (asigurările auto vor fi predominante), iar noii mari 
jucători intraţi pe piaţă prin achiziţia unor societăţi de asi-

gurare vor dori să îşi mărească cota de piaţă, profitând de creşte-
rea accentuată a pieţei.

Obiectivele principale pentru anul 2009 sunt:  men-
ţinerea în Top 5; creşterea profitabilă; aderarea la valorile 
corporatiste ale noului grup.

Utilitatea poliţelor de asigurare nu are legătură cu o 
stare de criză globală, ci este o necesitate permanentă în 
orice economie şi pentru orice societate sau individ, care 
se confruntă cu „riscuri” ce pot fi acoperite prin produse 

oferite de societăţi de asigurare. 

Atuurile companiei în faţa concurenţei sunt: flexibili-
tatea; obiectivul strategic: gradul de satisfacţie ridicat al 
clienţilor; suportul unor acţionari care au standarde inter-
naţionale ridicate şi experienţă.

Ileana HORVATH
UNITA

CaRTE dE vIzITă
Ileana HORVATH este Preşedinte al Directoratului 

companiei UNITA, cea mai recentă achiziţie a grupului 
UNIQA în România.

Traiectoria sa de carieră în domeniul asigurărilor a 
început, ca pentru mulţi alţi profesionişti de top ai pieţei 
româneşti de asigurări, în cadrul societăţii ADAS, ca Şef 
Serviciu Asigurări în Sucursala Municipiului Bucureşti. 
A urmat o perioadă de şapte ani, ca Director Adjunct al 
IRASIG, respectiv, Director Financiar la GARANTA. Ileana 

HORVATH a optat apoi pentru a-şi continua activitatea în 
cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ca Direc-
tor General Adjunct în Direcţia Generală de Supraveghere 
şi Control. Totuşi, după cinci ani petrecuţi în supraveghere, 
a decis să se reîntoarcă în zona de afaceri, ocupând poziţia 
de Director General Adjunct la ASIBAN.

Ileana HORVATH este licenţiată în economie a Univer-
sităţii A.I.Cuza din Iaşi, are studii post-universitare de con-
tabilitate şi este, de asemenea, acreditată ca expert conta-
bil. Din 2008, a devenit membru al Asociaţiei Americane a 
Experţilor Antifraudă în asigurări.
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1. Cum va evolua piaţa românească a asigurărilor în 2009?

2. Care sunt obiectivele companiei dumneavoastră în 2009?

3. Cu ce argumente ar putea fi convinşi românii să-şi facă o poliţă de asigurare în contextul actual?

4. Ce avantaje oferiţi clienţilor dumneavoastră? Cu ce vă diferenţiaţi de concurenţă?

Brokeri de asigurări

Subiecte în discuţie

Avem în faţă o ofertă din ce în ce mai bogată de produse şi servicii. Cumpărăturile cele mai simple au devenit 
o chestiune de alegere şi, desigur, cu cât produsul este mai sofisticat, cu atât alegerea trebuie să fie una mai bine 
informată. Cum alegem, însă, când este vorba de produse financiare, o combinaţie subtilă de beneficii şi condiţii 
restrictive? Cât ar trebui să citim ca să putem face o alegere argumentată, şi câte companii de asigurări ar trebui să 
vizităm pentru a trece în revistă cel puţin produsele cele mai reprezentative? 

Rezolvarea acestor dileme poate fi mai simplă decât ne-am imagina: serviciile unui broker de asigurare.
Care sunt avantajele de a încredinţa unui broker administrarea riscurilor care ne preocupă? Liderii celor mai 

reprezentative companii de specialitate vă prezintă punctul lor de vedere cu privire la înseamnă asigurările în 
România de astăzi şi, mai ales, ce putem aştepta de la viitor.

LIDERI
DIN PIAŢA 

ASIGURĂRILOR
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Florin SAVA
ACTIV Broker

Cel mai probabil, în 2009 dominanta pieţei româneşti 
de asigurări va fi profitul, în sensul că majoritatea compa-
niilor de asigurări se vor orienta către obţinerea de pro-
fit. Dacă va demara asigurarea obligatorie a locuinţelor, 

aceasta va fi o nouă oportunitate de dezvoltare. În plus, în acelaşi 
context, al maximizării rezultatelor financiare, probabil că se va 
negocia continuu raportul dintre diferitele canale de distribuţie.

Pentru noi 2009 este un an de consolidare a activităţii. 
Ne propunem, în primul rând, restructurarea portofoliului 
de clienţi şi diversificarea serviciilor de brokeraj. Evident, 
eficienţa economică stă şi în preocuparea noastră, aşa că 

ne propunem, de asemenea, profitabilizarea tuturor centrelor de 
venit.

Pentru moment, ţinând cont atât de condiţiile econo-
mice, cât şi de nivelul general de cultură financiară, argu-
mentele hotărâtoare rămân, în continuare, obligativitatea 
şi preţul.

Suntem permanant atenţi să menţinem un standard 
adecvat în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de brokeraj 
oferite şi adaptarea acestora la nevoile în schimbare ale 
clienţilor noştri. 

CaRTE dE vIzITă
Florin SAVA este, din 2003, CEO şi asociat majoritar al companiei ACTIV Asigurări – Broker de Asigurare Reasigurare. 

Anterior poziţiei actuale, a deţinut funcţia de Director General Adjunct la compania GFA Insurance Broker şi Account 
Manager la AllIANZ România.

licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti – Relaţii Economice Internaţionale promoţia 1999,  Florin SAVA 
şi-a perfecţionat pregătirea profesională urmând cursuri de vânzări, customer service, managementul clienţilor strategici.

Moto-ul personal: “Trăieşte clipa dar plăteşte tribut convenţiilor”.



ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 200960

LI
DE

RI
 ÎN

 A
SI

GU
RĂ

RI

Piaţa românească de asigurări va continua să se dez-
volte, atât pe segmentele asigurărilor generale, cât şi pe 
segmentele asigurărilor de viaţă şi pensiilor. Va creşte rolul 
profesional al brokerilor de asigurări în structurarea progra-

melor de asigurări şi în negocierea acestora, avându-se în vedere 
o grijă mai mare pentru raportul cost/ beneficii în structura chel-
tuielilor agenţilor economici. Accentul se va pune pe înţelegerea 
corectă a expunerilor la risc şi a capacităţii de a face faţă acestora. 
În ceea ce priveşte aceste expuneri şi în funcţie de capacitatea de 
reţinere proprie trebuie luate deciziile de asigurare.

În cazul investiţiilor, beneficiarii acestora vor avea un cuvânt 
mai greu de spus legat de gestionarea riscurilor asociate şi este 
probabil că vor dori să aibă controlul programelor de asigurare 
pentru aceste investiţii. În sfârşit, cred că riscurile catastrofale de 
orice fel vor fi tratate mai realist în contextul limitării accesului la 
resurse financiare ieftine. 

Creşterea capacităţii de servire a clienţilor noştri, atât 
pe baza resurselor locale, cât şi în cooperare cu reţeaua 
AON. În acest sens, un bun exemplu îl reprezintă activa-
rea unui sistem de informare operativă a clienţilor noştri 

cu privire la evoluţiile asigurătorilor internaţionali în contextul 
modificărilor din pieţele financiare internaţionale. De asemenea, 
orientarea serviciilor către produse adaptate contextului şi inte-
reselor actuale: pachete de beneficii pentru angajaţi, asigurări de 
credit comercial, produse pentru IMM, servicii pentru instituţii 
publice, programe de asigurări de catastrofă. Adăugăm acestora 
şi creşterea permanentă a nivelului de pregătire a echipei AON 
România.

Karina ROŞU
AON Romania

CaRTE dE vIzITă
Karina ROŞU deţine funcţia de Director General la compania AON Româ-

nia Broker de Asigurare Reasigurare.

A terminat studiile tehnice la Facultatea de Automatizări si Calculatoare 
la Universitatea Politehnică Bucureşti şi în 1996 a obţinut titlul de Master cu 
distincţie în domeniul Asigurări si Management de Risc de la CASS Busine-
ss School – londra.  Este Membru al Chartered Insurance Institute londra 
(CII) şi a obţinut calificarea de Associate of the Chartered Insurance Institute 
(ACII), una din cele mai prestigioase calificări în asigurări, care se obţine prin 
examinare (1998). Are experienţă practică în domeniul managementului de 
risc, asigurări şi reasigurări  din 1992 şi s-a specializat în domeniile instituţii 
financiare,  energie, răspunderi profesionale şi soluţii pentru asigurarea ris-
curilor de catastrofă.  
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În mod particular, în condiţiile actuale, în care accesul 
la finanţare este restricţionat, este foarte important ca atât 
companiile, cât şi indivizii să aibă acces la despăgubirile 
oferite de asigurare în cazul unui eveniment nefericit. În 

caz contrar, finanţarea unor pierderi prin obţinerea de credite 
va fi dificilă şi costisitoare, iar finanţarea lor din rezerve sau din 
fluxurile financiare curente va fi probabil imposibilă în condiţiile 
reducerii cifrelor de afaceri şi mai ales a profiturilor.

Competenţă, acces la resurse specializate, permanen-
tă orientare către nou, comunicare globală şi permanentă 
anticipare a nevoilor clienţilor.

Înţelegerea riscurilor în context global oferă clienţilor noştri 
un avantaj deosebit. Relaţia cu experţii din reţeaua AON din în-
treaga lume şi posibilitatea de a înţelege şi explica cele mai com-
plexe situaţii şi de a da clienţilor noştri cele mai potrivite soluţii 
ne diferenţiază, mai ales în acest moment, de concurenţă.

În anul 1998 Karina a fost Consilier pe probleme de asi-
gurări al Ministrului Finanţelor.  Începând cu anul 1999 a 
ocupat poziţia de Director Clienţi Globali la KaRo Servicii de 
Asigurări, iar din 2005 Karina ROŞU este Director General al 
KaRo, devenită în 2006 AON Romania, in urma achiziţiei de 
câtre Grupul AON.

Karina ROŞU este lector la cursurile Institutului Român 
de Asigurări unde, începând din 1999, susţine un curs de 
Management de Risc şi Asigurări pentru participanţii la cur-
suri de specializare în cadrul UPB. Din 2005 adăuga o nouă 
dimensiune de valoare echipei de traineri a BRM Business 
Consulting.

by

ziua
ASIGURĂRILOR

ziua
ASIGURĂRILOR

Bucureşti 2008

Parteneri Oficiali

Parteneri Principali

Parteneri

Cu sprijinul

16 octombrie a adus asigurătorilor bucureşteni o premi-
eră absolută: prima reuniune profesională dedicată integral 
problematicii pieţei de asigurări din Capitală.

Echipa Media XPRIMM
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Antonio SOUVANNASOUCK
ASIGEST

CaRTE dE vIzITă
Antonio – Khonkham SOUVANNASOUCK a studiat 

la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia 
Construcţiilor de Maşini - Specialitatea Maşini Unelte.

Cariera sa profesională a început încă din timpul 
studenţiei, ca Inspector Tehnic la GENERAlI, între anii 
1993-1995, după care, în 1995-1996 a ocupat funcţia 
de Director Tehnic la Asigurarea Româno – Americană.  
1996 este anul în care devine Preşedinte – Director Ge-
neral al companiei ASIGEST. 

Membru fondator UNSICAR, Antonio SOUVANNA-
SOUCK devine membru în Consiliul Director UNSICAR 
în 2002. În anul 2000 se afiliază Asociaţiei Internaţionale 
a Brokerilor, 2005 fiind anul în care deţine titlul de mem-
bru al Business Development Comitee din cadrul UNIBA. 
Este lector la Institutul de Asigurări din 2005 şi susţine 
prezentări pe diferite teme de actualitate la conferinţele 
organizate de UNSICAR, UNIBA, Media XPRIMM etc.

Din păcate, criza financiară va avea un efect negativ 
asupra creşterii pieţei în acest an. Totuşi, în condiţiile în care 
în 2009 se va aplica legea Asigurării Obligatorii a locuinţe-
lor (AOl), aceasta ar putea impulsiona puternic dezvoltarea 

asigurărilor de locuinţe, alături de educaţia în creştere a popula-
ţiei în ceea ce priveşte necesitatea asigurărilor.

De asemenea cred că şi asigurările de sănătate vor avea o 
creştere semnificativă începând cu acest an, datorată atât nece-
sităţii unor servicii medicale de calitate, cât şi creşterii puterii de 
cumpărare, cel puţin la nivelul capitalei.

În ceea ce priveşte activitatea de brokeraj, cred că ea va ra-
mâne încă mult timp concentrată în Bucureşti, ponderea capi-
talei, de peste 50% din piaţa de asigurări, menţinându-se şi în 
continuare. Spun asta pentru că, în mod evident, aici se concen-
trează activitatea economică şi, ca urmare, piaţa de asigurări. Tot 
aici îşi au sediul central aproape toate companiile de asigurări şi, 
chiar dacă există entităţi mari de asigurat în afara Bucureştiului 
(ex. Centrala Nucleară Cernavodă, SIDEX sau AlRO), complexi-
tatea programelor de asigurare pentru clienţi de calibrul acesta 
face ca gestiunea unor astfel de contracte să se realizeze tot în 
sucursalele centrale ale companiilor de asigurări. 

De altfel, în Bucureşti rolul brokerului este mult mai bine în-
ţeles. Concentrarea economică puternică determină şi existenţa 
unei educaţii superioare în ceea ce priveşte necesitatea asigurări-
lor, şi în acest context, rolul brokerului, ca şi consultant, este mult 
mai bine perceput.

ASIGEST a avut e evoluţie foarte bună în 2008. Am in-
trat puternic pe segmentul retail încă de anul trecut şi re-
zultatele se văd deja. Deşi avem o creştere şi pe segmentul 
corporate, acesta nu mai poate fi dezvoltat foarte mult. Ca 

urmare, motorul creşterii pieţei de asigurări îl constituie retail-ul 
şi mă felicit că am decis la timp să intrăm pe acest segment. Ca 
urmare, vom continua să dezvoltăm serviciile noastre în această 
direcţie. 

În acest context, deşi avem o creştere semnificativă, aceasta 
n-ar fi decât un balon de săpun dacă n-am menţine portofoliul de 
clienţi actuali. Astfel, prima prioritate în activitatea noastră este 
să fim permanent în contact cu clienţii, să venim în întâmpinarea 
necesităţilor lor, astfel încât să le câştigăm fidelitatea.

Probabil că răspunsul stă în cunoaşterea 
cât mai amănunţită a profilului unui client, a 
nevoilor, dar şi a posibilităţilor sale. Numai aşa 
poţi să-i oferi soluţia optimă, care să reprezin-

te “compromisul ideal” între necesităţi, priorităţi şi puterea lui de 
cumpărare. Noi depunem eforturi reale în acest sens. Totodată, 
facem tot posibilul ca să aducem valoarea adăugată prin servi-
ciile noastre, astfel încât să acoperim cât mai mult din efortul bi-
rocratic şi din timpul consumat îndeobşte de un client pentru a 
cumpăra asigurarea sau a-şi rezolva o daună.
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Pe fondul turbulenţelor de pe plan internaţional, piaţa asigurărilor din 
România îşi va tempera ritmul de creştere probabil şi anume va creşte cu 
numai 20%, faţă de anul 2008 când ritmul de creştere a fost de cca. 50%.

deschidere: construim poduri peste graniţe culturale.

Flexibilitate: prestaţia noastră este individuală, aşa cum sunt şi clienţii 
noştri.

obiectivitate: Ca şi companie independentă, nu suntem supuşi conflictelor 
de interese.

Ştiinţa: Inovaţie prin cercetare.

Calitate: De 50 de ani împletim prezenţa globală cu compentenţa locală.

Ionel DIMA
AVUS

CaRTE dE vIzITă
Ionel DIMA a fost numit Deputy General Manager al AVUS International Group în vara 

anului 2007, după o fructuoasă activitate desfăşurată în cadrul companiei încă din 1990. 
Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Relaţii Economice 
Internaţionale, Ionel DIMA a ocupat anterior funcţia de Director al AVUS Romania şi Repre-
zentant pentru Republica Moldova.

Cristian ANGHEL
CAPITAL & ALLIANCE

În 2009, apreciez că piaţa de asigurări va evolua în sens negativ, cu cel 
puţin 30 de procente, din cauza conjuncturii economice internaţionale.

Ca întotdeauna, obiectivul nostru central este să păstrăm Tradiţia 
şi Identitatea CAPITAl & AllIANCE.

Depinde de produs. Dacă ne referim la o asigurare de viaţă cu com-
ponentă de capitalizare, atunci nu numai românii sunt aceia care nu mai 
pot fi convinşi să o încheie. Dacă ne referim la produse precum: risc co-
mercial, D&O, răspunderi profesionale, cheltuieli de judecată, sănătate, 

asigurări de viaţă tradiţionale care să ofere numai protecţie, tocmai acest con-
text economico-financiar este un perfect argument de vânzare. 

CAPITAl & AllIANCE nu încearcă şi nu va încerca să se diferenţieze 
de concurenţă. CAPITAl & AllIANCE îşi va respecta întotdeauna prin-
cipiul său esenţial de afacere: Fiecare Client este un Rege. Acesta este 
avantajul de care clienţii noştri pot şi vor beneficia întotdeauna.

Cristian – Ştefan ANGHEl este Director General al CAPITAl & AllIANCE Broker de Asigurare din noiembrie 1999, iar din 
septembrie 2007 este şi Preşedintele primei reţele de brokeri de asigurare din România -  Romanian Insurance Network.

A terminat studiile Facultăţii de Drept la Universitatea Titu Maiorescu şi cursurile National – Trader pe piata Rasdaq în 
1997, an în care a activat ca Manager de Portofoliu şi Trader pe Piaţa Rasdaq al companiei INTERVAM. 
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Piaţa românească se va orienta mai mult spre dezvolta-
rea produselor de asigurare tip property, asigurări de răs-
pundere civilă şi asigurări ce vor avea în componenţa lor 
anumite servicii suplimentare. 

Obiectivele sunt orientate spre diversificarea paletei 
de servicii de asistenţă oferite asigurătorilor locali, cum 
ar fi cele de home-assistance, legal protection, extended 
warranties.

Nu lipsit de interes va fi şi debutul în acţiuni de intermediere 
şi de vânzare on–line a unor produse de asigurare cărora CORIS le 
adauga până acum doar servicii de asistenţă, pentru care nu era 
direct implicat în procesul vânzării lor către consumatorii finali.

Obligativitatea asigurărilor de locuinţe ar putea atrage 
achiziţionarea unor produse mai complexe decât cel obli-
gatoriu, care va fi foarte “limitat”.

Achiziţionarea de autoturisme noi va menţine în con-
tinuare viabil argumentul de a avea şi o asigurare CASCO;

Din păcate, preţul scăzut ar putea fi în continuare un argu-
ment de achiziţionare, în detrimentul unor produse calitativ su-
perioare, dar mai scumpe.

Clienţii noştri ne cunosc mai mult ca o companie de 
asistenţă, call-center, loss adjuster, decât ca o firmă con-
sacrată de brokeraj.

Atuurile noastre: un call-center performant, operatori bine 
instruiţi, cunoscători ai mai multor limbi străine, contracte diver-
se cu prestatori locali din domeniul medical, auto, transport etc., 
deţinerea unui know-how specific pentru asistarea unor produse 
de asigurare mai puţin cunoscute pe piaţa locală, transmis prin 
firma-mamă, precum şi prin alte birouri locale CORIS din Europa 
şi America latină.

Tatiana IONESCU
CORIS

CaRTE dE vIzITă
Tatiana IONESCU este absolventă a Academiei de Studii 

Economice – Facultatea de Comerţ, promoţia 1983, urmând 
ca în anul 1984 să obţină adeverinţa de absolvire postuniver-
sitară la Centrul de Perfecţionare a lucrătorilor din Industria 
Chimică. În 1988 studiază limbajul COBOl la Institutul Central 
pentru Conducere şi Informatică, iar in 1999 se specializează în 
Management şi Relaţii Economice Internaţionale la Academia 
de Studii Economice Bucureşti. 2006 este anul în care obţine 
atestatul de absolvire a cursului de Management în Asigurări 
al companiei GEN Re - Koln .

Tatiana IONESCU şi-a început  activitatea profesională la 
Combinatul de Produse Sodice Govora (1983-1984). În peri-
oada 1987-1990 exercită funcţia de economist la Centrala In-
dustrială pentru Produse Anorganice – Râmnicu Vâlcea. 1990 

şi 1991 sunt anii în care ia contact pentru prima dată cu o com-
panie de asigurări – A.D.A.S., unde se angajează ca economist 
principal.

Tatiana IONESCU a preluat conducerea CORIS ROUMANIE 
în ianuarie 2001. Anterior poziţiei de Administrator - Director 
Executiv, a deţinut pe rând funcţiile de Economist Principal şi 
Director Executiv la compania CAROM. 

Specializări:
g Prevederile şi principiile de aplicare ale convenţiei Inter – Bi-
rouri tip “Carte Verde”
g Regularizări de daune auto în sistemul asigurărilor răspunde-
re civilă auto şi al asigurărilor auto facultative tip  “CASCO”
g Organizarea regreselor “CASCO”
g Asistarea poliţelor de asigurare medicală, rutieră şi turistică
g Asistarea poliţelor de asigurare privind protecţia juridică
g Intermedieri în activitatea de brokeraj
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Bogdan ANDRIESCU
EOS RISQ

CaRTE dE vIzITă
Cu o experienţă de peste 16 în asigurări, Bogdan 

Cristian ANDRIESCU deţine funcţia de Director General 
la compania EOS Risq România – Broker de Asigurare 
şi Reasigurare.

A terminat studiile tehnice ale Facultăţii de Ingine-
rie Mecanică la Universitatea Politehnică Bucureşti, a 
obţinut diploma de MBA la Universitatea din Washing-
ton & Universitatea din Kennesaw.

Bogdan Cristian ANDRIESCU şi-a început cariera la 
ADAS, continuând la ASTRA-Departamentul de Trans-
port şi Asigurări Maritime. Tot la divizia de daune a lu-
crat în SUA, Minnesota, la compania St. Paul Fire and 
Marine. A revenit apoi în România, la GENERAlI Asi-
gurări, ca Inspector Principal la Depar tamentul Tehnic, 
urmând ca AIG Romania să-l promoveze în funcţia de 
Manager.

Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele Uniunii Naţiona-
le a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asi-
gurări din România (UNSICAR) şi Managing Partener al 
EOS Risq, este şi membru fondator al: BAAR (Romanian 
Motor Insurers’ Bureau), UNSAR (Uniunea Naţională a 
Societăţilor de Asigurare-Reasigurare din România) şi 
UNSICAR, precum şi auditor BIPAR (European Fede-
ration of Insurance Intermediaries) si POI (Partners of 
Intermediaries) şi lector universitar, Vicepreşedinte al 
Institutului de Asigurări.

În contextul situaţiei economice generale, ne asteptăm 
la o uşoară încetinire a creşterii, comparativ cu anii prece-
denţi, dar la un nivel care se va situa în continuare peste 
media de creştere din ţările Europei de Vest. Dacă ar trebui 

să fac o estimare mai concretă, cred că, raporatat la moneda euro-
peană, putem să ne aşteptăm la o rată de creştere “nulă” în 2009. 
Dincolo de termenii cantitativi, anul 2009 ar trebui să aducă,  pe 
fondul crizei, un salt către calitate, o reaşezare, pe baze mai so-
lide, a multor relaţii de colaborare foarte importante în această 
piaţă: asigurători - brokeri, asigurători - service-uri auto etc.

Înainte de orice, atenţia noastră va fi îndreptată în acest 
an către menţinerea creşterii durabile înregistrate până în 
prezent, prin fidelizarea portofoliul actual de clienţi şi prin 
extinderea acestuia. EOS Risq are un portofoliu echilibrat, 

lucrăm cu cei mai buni asigurători, prin urmare avem premisele 
de a oferi servicii atractive cât mai multor clienţi.

Criza financiară actuală este un moment foarte potri-
vit pentru încheierea unei poliţe de asigurare, pentru că, în 
cazul producerii unui eveniment, aceasta asigură practic 
revenirea la situaţia iniţială, fără eforturi suplimentare din 

partea asiguratului. Cu alte cuvinte, cu cât situaţia financiară este 
mai fragilă, cu atât este mai important să ne asigurăm mijloacele 
de a acoperi pierderile generate de o daună. Mai mult, odată cu 
adâncirea crizei, fenomenul infracţional se va accentua, ceea ce 
aduce după sine o necesitate sporită de a ne proteja împotriva 
riscurilor asociate criminalităţii ridicate (furt, accident, incendiu 
etc.)

Interesul clienţilor, pus înaintea oricăror altor consi-
derente, precum şi accentul pus pe calitatea serviciilor 
oferite reprezintă principalele avantaje. De asemenea, o 
echipă tânără, stabilă şi cu experienţă profesională ne di-

ferenţiază faţă de foarte mulţi concurenţi.
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Friedrich GEIST
EPM Romania

Părerea mea este că piaţa asigurărilor se va dezvolta 
mai departe şi va exista şi o creştere a primelor faţă de anul 
trecut.  

Din studii reiese clar faptul că în perioadele în care pie-
ţele de capital sunt instabile, asigurarea de viaţă este privită ca o 
investiţie sigură. De aceea, fiecare român ar trebui să se gândeas-
că din timp cum doreşte să-şi asigure viitorul financiar. 

Ţelurile noastre sunt clar definite pe piaţa din România. 
Vom creşte cifra noastră de afaceri în domeniul asigurărilor 
de viaţă şi în anul 2009. De asemenea, vom intra în forţă şi 
pe piaţa asigurărilor non-viaţă. 

Pentru a obţine o mai mare dezvoltare în anul 2009, dar şi 
pe viitor, vom investi mai mult în perfecţionarea colaboratorilor 
noştri. Pentru că doar un consultant de asigurări bine pregătit 
poate oferi clienţilor săi o consiliere pe termen lung.  

Trebuie să înţelegem nesiguranţa oamenilor din Ro-
mânia, tocmai de aceea ei trebuie să beneficieze de o con-
siliere optimă, pentru că nimeni nu doreşte să dea drept 
cadou banii săi munciţi din greu. 

Cea mai sigură investiţie în bani rămâne până la urmă econo-
misirea prin asigurare, fapt confirmat în ultimele decenii, şi care 
nu se va schimba nici în viitor. 

Avantajele pe care le oferim clienţilor noştri rezultă 
din buna consiliere pe care le-o acordăm prin pregătirea 
calificată a forţei noastre de vânzare; astfel, ei pot face 
alegerea optimă în privinţa varietăţii de produse puse la 

dispoziţie şi pot opta pentru o investiţie sigură sub forma unei 
asigurări de viaţă. 

De asemenea, în cazul în care un client al EPM va avea în-
trebări referitoare la programele încheiate de el sau la alte pro-
grame de asigurare pe care el ar dori să le deţină, vom înfiinţa, 
începând cu anul 2009, un centru hotline unde aceste întrebări 
vor primi un răspuns prompt şi sigur. 



Petrol şi Gaze

Cargo

Casco Europa

Te invităm să creştem împreună
şi să privim încrezători către viitor
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Având în vedere contextul actual al economiei mondiale, care se 
reflectă şi în economia românească, consider că va fi un regres pe piaţa 
asigurărilor din România. 

Creşterea ponderii asigurărilor non-auto în structura portofoliului, 
extinderea gamei de servicii oferite clienţilor societăţii.

Pentru persoanele care au conştientizat până acum necesitatea 
protejării printr-o poliţă de asigurare nu va fi nevoie de argumente 
suplimentare. Cealaltă categorie va fi din ce în ce mai greu de convins 
să-şi încheie acum poliţe de asigurare.

FAST BROKERS realizează conexiunea dintre client şi Asigurător, repre-
zentând doar interesele clientului, punându-i acestuia la dispoziţie informaţii 

de actualitate despre asigurători şi condiţii de asigurare.

Astfel, oferim clienţilor noştri, în afară de întocmirea poliţei de 
asigurare şi încasarea ratelor de primă, următoarele servicii: asisten-
ţă pe toată durata derulării contractului, consultanţă de specialitate, 

gestionarea contractelor de asigurare, regularizarea daunelor, serviciul de 
înmatriculări auto.

Având în vedere situaţia economico-financiară prezentă, ce deter-
mină atât stagnarea activităţii de creditare cât şi scăderea vânzărilor de 
autovehicule noi, cu siguranţă că segmentul de asigurare auto, precum 
şi asigurările de viaţă complementare creditelor ipotecare vor înregistra 

o scădere în primul trimestru al anului 2009. 

Având în vedere că principalul client al companiei noastre este o 
societate finanţatoare, vânzările ne vor fi raportate în principal la vân-
zările societăţii de leasing. Un obiectiv important al societăţii noastre 
este îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite clienţilor.  

Un consumator “matur” de asigurare preferă să îşi bugeteze încă 
de la începutul anului anumite costuri aferente poliţelor de asigura-
re pentru flota auto, pentru clădiri, pentru răspunderi profesionale, în 
funcţie de specificul afacerii, decât să fie pus în faţa faptului împlinit 

şi să plătească daune în urma producerii anumitor riscuri majore. Pe de altă 
parte, deşi vânzările de autovehicule au scăzut, tarifele unităţilor reparatoare 
nu s-au modificat. 

Serviciile oferite de societatea noastră sunt constituite din consul-
tanţă de specialitate privind alegerea unei anumite oferte de asigura-
re, urmărirea derulării contractelor de asigurare, ofertare la expirarea 
poliţei de asigurare, reprezentarea clienţilor în relaţia cu societăţile de 

asigurare şi consultanţă în ceea ce priveşte derularea dosarelor de daună.

Iulian GHEORGHIU
FAST Brokers

Cristina OŢET
FINANCE Broker
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Apreciez că în anul următor piaţa asigurărilor din România va avea 
un ritm de dezvoltare mai puţin rapid raportat la anii anteriori, dar cred 
cu tărie că va continua să progreseze. Aceasta datorită faptului că există 
o corelaţie clară între creşterea asigurărilor şi economie, iar în România, 

inevitabil creşterea economică va încetini în 2009.  

În acest an ne-am axat preponderent pe retail, pentru 2009 prin-
cipalul obiectiv îl constituie creşterea susţinută pe acest segment de 
piaţă.

Consider că argumentul principal este acela prin care costurile cu 
asigurările nu trebuie considerate drept cheltuială, ci capital plasat.
Vom recomanda clienţilor noştri să facă o analiză riguroasă asupra ris-
curilor la care sunt expuşi şi capacitatea acestora de a suporta riscul 

de a acoperi eventualele daune asupra patrimoniului din propriile resurse.
Această analiză cred că poate oferi protecţia necesară în contextul economi-
co-financiar actual.  

Suntem orientaţi direct către calitatea serviciilor oferite clienţilor 
noştri, ne dezvoltăm împreună cu aceştia şi produsele pe care le pro-
movăm, astfel dorim să ţinem pasul cu exigenţele crescânde ale asi-
guratului. El este cel care a „împins” şi a determinat această evoluţie 

pozitivă, ca şi creşterea nivelului profesional al echipei noastre.

Raoul Cristian MOROŞANU
FORUM Insurance Broker

Laurent CHARLIER
GRAS SAVOYE România

Este dificil de estimat o cifră asupra evoluţiei pieţei, dar este clar că 
piaţa se va regrupa în jurul câtorva actori majori. 

Obiectivele noastre sunt acelea de a menţine şi de a îmbunătăţi 
calitatea serviciilor pe care le oferim clienţilor existenţi.

Dorim să ne orientăm, de altfel, spre o valoare adaugată forte în 
consiliere şi crearea de servicii şi produse noi. În cele din urmă, dorim să con-
tinuăm dezvoltarea portofoliului cu noi clienţi. 

După o prezenţă de mai mult de 10 ani pe piaţa locală, avem o 
echipă de 20 de oameni, specializaţi pe linii de asigurare, şi am dezvol-
tat competenţe locale care ne permit implementarea de soluţii noi şi 
acoperiri perfect adaptate la nevoile clienţilor noştri.

GRAS SAVOYE s-a evidenţiat întotdeauna prin soluţiile eficace de mana-
gement   adaptate fiecărui client în parte, consilierii noştri oferind asistenţă 
pe toată durata contractului

Beneficiem de asemenea de sprijin şi know how din partea echipelor 
GRAS SAVOYE Paris şi WIllIS londra, pentru a putea găsi capacităţile necesa-
re şi pentru a avea o viziune globală asupra pieţei.
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Romeo JANTEA
GUILD Broker

Piaţa asigurărilor din România se află în plină dezvolta-
re. De aceea, cred ca în anul 2009 va continua să se menţină 
pe curba de creştere, chiar dacă într-un ritm mai redus de-
cât cel al anilor precedenţi. Începutul de an ne arată că încă 

există înteres pentru asigurările de viaţă, chiar dacă traversăm o 
perioadă foarte grea din punct de vedere al climatului economic. 
Pe lângă această creştere, va continua şi maturizarea calitativă, 
atât a cererii, cât şi a ofertei.

Cuvântul de ordine pentru anul 2009 este dezvoltarea. 
Va trebui să lucrăm la dezvoltarea reţelei de distribuţie, a 
forţei de vânzări şi implicit a portofoliului de clienţi. Un alt 
obiectiv pentru 2009 este instruirea continuă a personalu-

lui de vânzări pentru o bună gestionare a produselor oferite şi 
pentru a presta servicii de un nivel calitativ ridicat.

Deşi în aparenţă piaţa se află în scădere, contextul 
economico-financiar actual este cel mai bun argument 
de oferit în vederea încheierii unei poliţe de asigurare. 
În această perioadă nevoia de securitate economică este 

mult mai mare faţă de perioada de boom economic, iar asigură-
rile reprezintă singura modalitate prin care românii îşi pot plasa 
banii cu certitudinea că după o anumită perioadă pot retrage cel 
puţin suma depusă iniţial.

Faptul că suntem broker de asigurări ne conferă din 
start un avantaj. lucrăm cu cele mai mari companii de pe 
piaţă, avem în portofoliu produse din cele mai diverse şi 
astfel reuşim să oferim clientilor noştri soluţii personaliza-

te, pe baza selecţiei dintre ofertele cele mai interesante prezente 
pe piaţă.

CaRTE dE vIzITă
Romeo JANTEA este Administratorul şi unul dintre 

principalii acţionari ai uneia dintre cele mai recent în-
fiinţate companii de brokeraj, GUIlD Broker de Asigu-
rare.

Cu o bogată experienţă în asigurări, atât pe seg-
mentul celor de viaţă, cât şi în asigurările generale, cu 
o carieră care a traversat din top managementul unor 
mari companii de asigurări către performanţa în broke-
raj, Romeo JANTEA este binecunoscut şi în calitate de 
consultant independent, calitate în care deţine firma 
de specialitate JANTEA Profesional.

Absolvent al Academiei de Studii Economice din 
Bucureşti, Facultatea de Comerţ, JANTEA este şi Mem-
bru corespondent al Accademia Tiberina de la Roma, 
Italia. Cariera sa în asigurări a început în 1997, cu func-
ţia de Director Vânzări în cadrul ING Asigurări de Viaţă 
România. Fără a părăsi asigurările de viaţă, a continuat 
ca Development Manager în cadrul AVIVA (2001-2002). 
Cu poziţia de Preşedinte-Director General al BCR Asi-
gurări (2002-2006), Romeo JANTEA a “trecut baricada” 
în zona asigurărilor generale, pentru ca apoi să testeze 
succesul pe segmentul de distribuţie, conducând pen-
tru circa 2 ani firma de brokeraj în asigurări şi pensii pri-
vate FINCOP.

Adeseori invitat să modereze evenimente internaţi-
onale de anvergură sau să realizeze prezentări, Romeo 
JANTEA este o prezenţă firească ori de câte ori în piaţa 
românească de asigurări se întîmplă ceva important.
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În ceea ce priveşte dinamica pieţei pentru anul 2009, 
câteva clase de asigurări vor înregistra creşteri superioare 
celei aferente întregii categorii de asigurări generale, şi anu-
me: asigurările auto (CASCO şi RCA), asigurările de clădiri şi 

bunuri, asigurările de pierderi financiare şi de credit comercial. 
Companiile care îşi vând produsele pe credit vor apela mai mult 
la asigurătorii de profil. Motivul este că, pe piaţa din România, 
există un decalaj destul de mare între riscurile asumate şi gradul 
de asigurare a acestora.

Segmentul asigurărilor de viaţă cu componetă investiţională 
şi asigurările de pensii private vor continua să cunoască creşteri 
semnificative ale volumului primelor brute subscrise.

Evoluţia INK Broker în anul 2009 se află în strânsă lega-
tură cu dezvoltarea reţelei în teritoriu, creşterea echipei şi 
pregătirea profesională a tuturor membrilor ei. Alături de 
extinderea resurselor umane, s-a optat şi pentru moderni-

zarea tehnologică, sporindu-se astfel eficienţa per angajat.

INK Broker a obţinut o imagine profesionistă şi pozitivă pe 
care dorim să o menţinem. Anul 2009 are stabilite ca priorităţi 
orientarea către client, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, atât în 
vânzarea produselor cât şi în serviciile de post vânzare, instru-
mentarea cât mai eficientă a cazurilor de daună. Toate acestea 
vor conduce, în final, la consolidarea trendului ascendent al pri-
melor brute subscrise.

Rolul brokerilor şi al asigurătorilor este acela de parte-
neri de afaceri. În viitor, brokerii de asigurare vor deţine un 
rol din ce în ce mai important în funcţionarea pieţei asi-
gurărilor, dat fiind faptul că asigurătorii vor aprecia com-

petiţia deschisă cu orice altă companie de pe piaţă, iar clienţii 
nu se vor rezuma doar la nivelul primei de asigurare, ci calitatea 
produsului achiziţionat îşi va spune cuvântul. 

Cu siguranţă, în portofoliile societăţilor de asigurare se vor 
produce schimbări care vor stimula piaţa, prin apariţia produse-
lor noi destinate unor pieţe ţintă. Se va propune o trecere de la 
produse de asigurare de masă, generale, către produse de asigu-
rare individualizate şi personalizate în funcţie de profilul clientu-
lui şi de nevoile acestuia.

Colaborarea cu INK Broker oferă o multitudine de 
avantaje: întocmirea poliţelor de risc financiar şi a celor 
de asigurare generală de bunuri, conform unei proceduri 
bine stabilite, negocierea sau renegocierea condiţiilor 

de asigurare pentru portofoliul clientului atunci când situaţia o 
impune, operativitate şi precizie în decizia de subscriere a con-
tractelor de asigurare, biblioteca online pentru poliţe şi termene 
scurte pentru emiterea lor, serviciu de vânzări online, newsletter 
pentru clienţi, oferte de asigurare online, servicii de consultanţă 
absolut gratuită oferită utilizatorilor.

Pentru a satisface nevoile clienţilor în ceea ce priveşte poliţe-
le de asigurare, site-ul INK pune la dispoziţia clienţilor o secţiune 
personalizată destinată exclusiv clienţilor actuali INK Broker. Prin 

această secţiune special creată pe site-ul www.inkbroker.ro, prin 
simpla accesare a conturilor client, toţi clienţii au oportunitatea 
să-şi vizualizeze propriile poliţe şi, de asemenea, au posibitatea 
de a urmări efectuarea plăţilor primelor de asigurare către com-
paniile de asigurări.

Ne numărăm printre primele societăţi de asigurare care au 
oferit serviciile sale şi online, pentru a scurta timpii de aşteptare 
atunci când clienţii solicită o cotaţie sau când vor să primească 
informaţii legate de poliţele în vigoare. În conformitate cu aceas-
tă politică, şi completând gama de servicii oferite online, oferim 
serviciul de încheiere online a poliţelor CASCO şi RCA, completat 
cu opţiunea de a solicita ca poliţa încheiată online să fie livrată la 
domiciliul clientului, pentru a economisi timp şi bani.

O altă facilitate oferită clienţilor este posibilitatea de a în-
cheia o asigurare de sănătate online, prin simpla procedură de a 
completa un chestionar disponibil pe site-ul nostru. 

Sebastian MATIŞAN
INK Consultanţă 
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Ovidiu DEMETRESCU
LONDON Brokers

CaRTE dE vIzITă
Ovidiu DEMETRESCU a pornit de la inginerie, ca absolvent 

al Politehnicii bucureştene, pentru ca în 1994 să obţină un 
MBA, în specializarea Finanţe şi Afaceri Internaţionale, la Uni-
versitatea din Carolina de Sud, Columbia, SUA.

După câţiva ani de “ucenicie”, ca Manager de Departament 
la IMSAT - Centrala Nucleară Cernavodă, cariera sa a intrat pe 
făgaşul unui nou domeniu, asigurările. Astfel, în perioada 
1994 – 1996, Ovidiu DEMETRESCU a făcut parte din echipa 
de start-up a AIG Romania. În următorii trei ani, a pus baze-
le unui alt succes, ca Director General al SEDGWICK BRIMEX 
ROMANIA, companie de brokeraj în asigurări membră a Gru-
pului Sedgwick. După achiziţia acesteia de către grupul MAR-
SH-MclENNAN, a urmat un nou proiect - lONDON Brokers, 
companie specializată în consultanţa de risc management 
şi brokeraj în asigurări făcând parte din elita companiilor din 
domeniu. Ovidiu DEMETRESCU este Director General al com-
paniei de la înfiinţare, în 1999.

Ovidiu DEMETRESCU este membru al Centrului Interna-
ţional de Management din Budapesta, membru al Asociaţiei 
MBA a Universităţii Carolina de Sud, susţine adeseori prezen-
tări la conferinţe de specialitate, publică articole sau este invi-
tat în emisiuni economice la radio şi televiziune.  

În opinia noastră, anul acesta vom asista, dacă nu la 
o stagnare a pieţei, la o creştere minimă în comparaţie cu 
anii precedenţi. Pornind de la ideea că avem un climat eco-
nomic atipic, atât comportamentul consumatorilor, cât şi 

al asigurătorilor este greu de anticipat. Din partea clienţilor se 
remarcă o atenţie mărită la costuri şi o tendinţă spre conservato-
rism, iar din partea asigurătorilor o reticenţă la reduceri şi flexibi-
litate scăzută. Un fenomen la care ne putem aştepta, analizând 
primele 2 luni ale acestui an, este cel de migrare a portofoliilor de 
clienţi de la un asigurător la altul, per ansamblu, volumul pieţei 
rămânând unul constant. Aceasta situaţie are la bază observarea 
comportamentului ambelor părţi, care încearcă fructificarea la 
maximum a fenomenului, mai degrabă psihologic, al crizei. 

Ca principal obiectiv putem afirma că ne dorim menţi-
nerea şi dezvoltarea portofoliului de business cu o aborda-
re mai pragmatică a contextului actual.

Considerăm că în acest context, românii au mai mult 
ca niciodată nevoie de protecţie. Aşadar, în condiţii poate 
mai avantajoase, ei vor avea oportunitatea de a-şi creea 
şi dezvolta portofoliul propriu de asigurări. În aceste vre-

muri de criză orice risc devine mai acut şi amplifică efectele. În-
cearcăm conştientizarea clienţilor prin exemplificarea riscurilor 
la care sunt expuşi (mai prudent, mai precaut, mai asigurat!)

De ce london Brokers ? Pentru că NOI
g identificăm riscul
g controlăm riscul

g reprezentăm interesele clientului
g centralizăm pachetul de asigurări 
g serviciile noastre sunt gratuite (încasăm comision de la Asigu-
rator), oferim eficienţă, profesionalism, spirit inovativ şi corecti-
tudine
g monitorizăm constant starea financiară a asigurătorului
g negociem cele mai bune condiţii de acoperire cu asigurătorii
g concepem strategii pentru prevenirea şi controlul daunelor
g prin activităţile întreprinse reducem frecvenţa de apariţie a ris-
curilor şi mărimea eventualelor daune
ce obtineţi din colaborarea cu london Brokers?
8 Protejarea investiţiei prin CUNOAŞTEREA ŞI CONTROlUl RISCU-
RIlOR la care sunt expuse activităţile unei companii 
8 Reducerea expunerilor atrage reducerea bugetului de asigurări
8 Degrevarea automată de grija gestionării riscului
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CaRTE dE vIzITă

Cristian FUGACIU este Director General al companiei de brokeraj în asigurări MARSH Romania din septembrie 2002.
A terminat studiile Academiei de Studii Economice Bucureşti – Facultatea Relaţii Economice Internaţionale, promoţia 

1997 , iar debutul carierei sale a avut loc la compania Confiance 94 CO in funcţia de referent marketing, după care, în perioada 
septembrie 1997 – august 2002, a ocupat funcţia de consultant economic la compania Marsh & Mclennan România.

Evoluţia situaţiei economice actuale, atât la nivel global, 
cât şi la nivel naţional, este foarte greu de apreciat. Trebuie 
văzut care sunt zonele economice afectate de criză şi apoi 
se pot evalua efectele probabile asupra pieţei româneşti de 

asigurări. Asigurătorii, dar mai ales brokerii de asigurare, trebuie 
să fie foarte atenţi la toate schimbările economice şi să acţioneze 
în consecinţă.

Acum, mai mult decât oricând, clienţii au nevoie de consultanţă, 
iar MARSH România îşi ţine clienţii la curent cu cele mai noi infor-
maţii şi îi vom consilia pentru a-şi proteja cât mai bine afacerile.

Printre obiectivele strategice ale MARH România pentru 
2009 am putea enumera diversificarea portofolilului de 
produse şi servicii oferite, dar şi de industrii deservite, 
adaptarea la noile condiţii economice, totul pentru a oferi 

o satisfacţie cât mai bună a nevoilor clienţilor noştri.

Credem cu tărie că piaţa din România are în continuare 
nevoie de educare şi motivare financiară prin deductibili-
tatea primelor de asigurare.

MARSH România are o abordare consultativă în relaţia 
cu clienţii, pornim de la identificarea nevoilor acestora 
pentru a maximiza valoarea adaugată oferită clienţilor. 
Ne-am făcut deja un renume în piaţă prin oferirea de pro-

duse inovatoare care să sprijine şi să impulsioneze afacerile par-
tenerilor noştri. De asemenea, prin puterea noastră de negociere 
le oferim cele mai bune condiţii pentru produse de asigurare şi 
alte servicii conexe.
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Credem că prima parte a anului 2009 va fi sub semnul 
stagnării volumului asigurărilor, ca impact al primului val al 
crizei financiare mondiale, dar ne aşteptăm la o redresare 
după iulie 2009 ca urmare a introducerii obligativităţii asi-

gurărilor de locuinţe şi a orientării către segmentul “persoane fi-
zice” a brokerilor de asigurare. 

Ne dorim o creştere de 100% a nivelului de prime inter-
mediate faţă de cel din 2008 prin deschiderea de 20 de noi 
unităţi teritoriale în sistem franşiză, creând astfel o echipă 
de profesionişti în toată ţara.

Poliţa de asigurare este prin definiţie o protecţie a 
unor riscuri esenţiale pentru viaţa şi siguranţa materială 
a fiecăruia dintre noi. Argumentul cu care ar putea veni 
societăţile de asigurări către populaţie ar fi că este mai 

uşor şi mai ieftin să protejezi ce ai deja decât să încerci să reclă-
deşti bazându-te pe un eventual “ajutor”de la guvern. Ar trebui 
create produse de protecţie cu riscuri clar definite a se produce 
la apartamente în bloc şi la case în zone cu alunecări de teren 
şi astfel asiguraţii ar plăti exact ce au nevoie, şi nu pentru niste 
riscuri ipotetice.

Să ne amintim că în România a existat creştere în asigurări şi 
în anii 1995-1997 când nu se ştia prea bine ce înseamnă exact do-
meniul şi asigurările erau percepute doar ca “taxe” suplimentare.

MIB SA este o companie cu o reputaţie excelentă dată 
de 11 de ani de colaborare cu cele mai puternice societăţi 
de asigurare,de o echipă de management orientată către 
îmbunătăţirea relaţiilor cu partenerii noştri, asiguraţii şi 

către continuă perfecţionare a personalului propriu.

Nu am abordat celelalte companii de brokeraj din piaţă ca o 
concurenţă ci ca parteneri adevaraţi în schimbul de soluţii pe o 
piaţă “crizată”.

Am încercat totuşi să fim mai aproape de beneficiarul final 
al serviciilor noastre din cât mai multe localităţi din ţară printr-o 
dezvoltare teritorială contribuind astfel la o educare în asigurări a 
conaţionalilor noştri şi nu doar la creşterea profitului companiei.

Ana Camelia ISACHE
MILLENIUM Insurance Broker

CaRTE dE vIzITă
Absolventă a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Inginerie Geologică şi Geofizică promoţia 1989, Ana Camelia ISACHE începe 

activitatea în asigurări în 1998, în funcţia de consultant în asigurări la compania GARANTA, companie la care a beneficiat de trai-
ning în domeniul asigurărilor de viaţă. Din 2001 şi-a continuat activitatea în acest domeniu la AIG life, până în 2003.

În perioada 2003 – 2005 a deţinut funcţia de Director General la compania SAMRO ASIG Broker de Asigurare, urmând ca din 
2005 sa fie numită în funcţia de Director de Dezvoltare şi apoi Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General al 
companiei MIlENIUM Insurance Broker.
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Victor SRAER
OTTO Broker

În comparaţie cu anii trecuţi, piaţa asigurărilor va creşte 
semnificativ mai puţin. Noi estimăm această creştere la o 
valoare de maximum 10%. Credem că va exista un trend 
de diminuare a pierderilor în cazul asigurătorilor, în timp ce 

domeniul brokerajului de asigurări va fi marcat de un efort de 
profesionalizare şi concentrare.

Pentru 2009 ne-am propus să creştem cu 25%. Acest 
obiectiv va fi susţinut de o serie de măsuri menite să îm-
bunătăţească serviciile OTTO BROKER. Intenţionăm să 
creştem eficienţa staffului nostru cu până la 50% şi avem 

în plan şi un nou birou de retail. 

Criza actuală este în sine un argument puternic pen-
tru încheierea unei poliţe de asigurare. În situaţia de faţă, 
asigurarea îţi oferă posibilitatea de a te proteja de o pro-
blemă în plus, indiferent dacă vorbim despre casă, maşină, 

sănătate sau viaţă.  

Poliţele de asigurări au şi mai multe avantaje dacă sunt în-
cheiate cu ajutorul unor profesionişti. OTTO BROKER dezvoltă 
cele mai bune planuri de asigurare pentru ca fiecare client să 
cheltuiască mai puţin decât de obicei pentru a acoperi mai mult 
ca de obicei. 

OTTO BROKER îşi propune să depăşească toate aştep-
tările. Pentru clienţii noştri, principiul „Spend less to cover 
more” se traduce în economie de bani şi timp, siguranţa 
că vor primi mereu informaţii corecte, complete şi la timp 

şi garanţia unei asistenţe profesioniste în caz de daună. 

Ne diferenţiem prin iniţiativa constantă de optimizare a pro-
gramului de asigurări al clienţilor, prin faptul că OTTO BROKER 
lucrează îndeaproape cu fiecare client pentru ca acesta să be-
neficieze de o asigurare completă, adaptată activităţii sale, cu o 
investiţie minimă. 

CaRTE dE vIzITă
Băcăuan de origine, Victor SRAER a absolvit Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul Academiei de 

Studii Economice din Capitală. 
Între 1997 si 1998 a fost redactor de ştiri economice la MEDIAFAX şi Centrul Român pentru Comunicare. Din 1998 

până în 2001 este Trader produse metalurgice, responsabil asigurări, în cadrul SONEX International.
A decis să intre în afacerile cu asigurări pentru că acest domeniu are foarte mult potenţial, dar si pentru că, împre-

una cu ceilalţi patru amici, acţionari ai firmei, au considerat că au cunoştinţele necesare, banii si capacitatea de a vinde 
pentru a se putea dezvolta pe aceasta piaţă. Aşadar, în 2001 fondează, ca acţionar majoritar, TOTAl ADVISOR Insurance 
Broker, actualmente OTTO Broker de  Asigurare, primul broker de asigurări autorizat în România.
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Dorim să continuăm să ne îmbunătăţim serviciile pen-
tru a oferi consiliere eficientă şi de încredere în achiziţio-
narea unei maşini. Vom urmări în perioada următoare efi-
cientizarea proceselor de lucru interne care să ne permită 

reducerea timpilor pentru diferitele operaţiuni interne precum 
şi automatizarea la maxim a sistemelor de lucru. Transparenţa şi 
reducerea procedurilor administrative pentru clienţi reprezintă 
ţelul principal al activităţii noastre, care, sunt convins, vor genera 
rezultate foarte bune. Ne propunem ca şi în anul 2009 să rămâ-
nem lideri în clasamentul intermediarilor în asigurări din Româ-
nia, din punctul de vedere al primelor intermediate

Am căutat în primul rând să atragem în portofoliul 
nostru asigurători cu notorietate în piaţă. Recent a luat 
fiinţă şi şi-a început activitatea PORSCHE Asigurări, asigu-
rătorul propriu al grupului nostru. 

Credem că suntem cei mai în măsură să înţelegem şi să rezol-
văm problemele clienţilor, având o colaborare foarte strânsă cu 
celelalte entităţi din grup, precum şi cu reţeaua de dealeri.

lucrăm la implementarea unor soluţii informatice care să ne 
permită să comunicăm mai uşor cu clienţii, să le punem la dis-
poziţtie informaţiile necesare în format electronic, să le facilităm 
modul de lucru.

Kurt LEITNER
PORSCHE Broker

CaRTE dE vIzITă
lucrând cu grupul Porsche in ultimii 20 de 

ani, Kurt lEITNER a deţinut mai multe respon-
sabilităţii în cadrul a numeroase departamente: 
Director de Vânzări pentru Skoda Brand la Inter-
car Austria GmbH ( parte a grupului austriac Por-
sche Finance), din ianuarie 2001 până în ianuarie 
2004. Înainte de a ajunge în România a fost Di-
rector General pentru Porsche Finance Group din 
Serbia si Muntenegru timp de trei ani.

Kurt lEITNER deţine titlul de Doctor in Ma-
nagement Internaţional din 2007 şi a obţinut 
diploma de Executive Master of Business Admi-
nistration 2005.
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În urmă cu două luni toată lumea ar fi răspuns foarte bine, ne-
maipomenit, piaţa asigurărilor va creşte semnificativ. Acum aştep-
tăm, vom vedea cum va evolua economia, care vor fi consecinţele 
crizei financiare. Totuşi, o creştere va fi, nu semnificativă, dar va fi. 

Menţinerea şi consolidarea portofoliului actual. Deschiderea 
unor noi linii de business, gen asigurări on-line, piaţă de retail 
etc., acestea sunt principalele obiective pentru anul 2009.

Actualul context economico-financiar se traduce printr-o 
acută lipsă de bani, atât la nivelul companiilor, cât şi la nivel in-
dividual. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare scade, ceea ce 
afectează implicit şi disponibilitatea clienţilor de a cumpăra asi-

gurare. Creşterea cotaţiilor de primă pentru unele linii de asigurare nu 
este, de asemenea, de natură să încurajeze cumpărarea de asigurări. În 
aceste condiţii, singurele argumente sunt protecţia pe care le-o putem 
oferi printr-o asigurare şi calitatea serviciilor oferite de broker. 

Cred că singura diferenţiere pe piaţa de brokeraj, în afara 
brandului consacrat, o reprezintă calitatea serviciilor oferite.

Daniel PENA
PSG Insurance Broker

Gheorghe GRAD
SRBA

În 2009 mă aştept la o stagnare a pieţei de asigurări sau o creş-
tere moderată de maximum 10% faţă de anul 2008. 

Continuarea dezvoltării teritoriale a companiei şi creşterea 
volumului de prime intermediate cu 30% faţă de cel realizat în 
2008.

Promovarea de către companiile de asigurări a serviciilor de 
plată a despăgubirilor în condiţii de operativitate maximă. 

Cred că principalul argument este seriozitatea cu care tra-
tăm relaţia cu clientul. Acest termen este unul foarte larg şi pre-
supune atenţie, disponibilitate, profesionalism şi corectitudine. 

CaRTE dE vIzITă
Cunoscut specialist al pieţei româneşti de brokeraj în asigurări, Gheorghe GRAD a pus bazele afacerii sale în domeniu în 

1998. De atunci, opinia sa a devenit una de referinţă în breaslă, domnia sa implicându-se, alături de dezvoltarea afacerii, şi în 
construirea unei entităţi profesionale a brokerilor de asigurări români, prin UNSICAR, uniunea profesională de specialitate.

Adeseori solicitat să contribuie la realizarea unor evenimente profesionale în asigurări, Gheorghe GRAD este, de asemenea, 
autorul a numeroase articole de presă şi interviuri pe probleme de asigurări.
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În contextul situaţiei economice actuale şi a previziuni-
lor sumbre, considerăm că anul 2009 va reprezenta şi pen-
tru piaţa românească de asigurări un an de creştere mode-
rată. Totuşi, prin prisma legii privind asigurările obligatorii 

pentru locuinţe, s-ar putea previziona o oarecare creştere pe 
acest segment începând cu 1 iulie 2009. De asemenea, estimăm 
o creştere pe segmentul asigurărilor de răspunderi civile profesi-
onale datorită creşterii gradului de sofisticare a pieţei.

Obiectivul nostru principal stabilit pentru anul 2009 
constă în păstrarea ritmului sănătos de creştere înregistrat 
în cei 3 ani şi jumătate de existenţă.

Acesta creştere este susţinută de deschiderea a opt partene-
riate de tip franciză în principalele oraşe din România, precum şi 
prin intenţia noastră de a continua această extindere.

În vreme rea, poliţa de asigurare poate fi o umbrelă 
de protecţie împotriva calamităţilor. Clientului trebuie 
însă să-i fie făcută o prezentare corectă a produsului de 
asigurare, precum şi evidenţierea factorilor de stabilitate 

specifici societăţii de asigurare de la care este cumpărat produsul 
de asigurare.

Ritmul de creştere sănătos înregistrat de compania 
noastră se datorează formării în timp a unei echipe de 
profesionişti foarte bine organizată şi instruită, fapt care 
ne conferă un avantaj competitiv faţă de o mare parte a 

jucătorilor din acest segment de piaţă. 

Această situaţie ne pune în postura în care putem oferi clien-
ţilor noştri o serie importantă de avantaje, cum ar fi: negocierea 
unor condiţii de asigurare care să corespundă cerinţelor clientu-
lui, o paletă largă de produse având în vedere colaborarea noas-
tră cu toţi asigurătorii din piaţa românească şi, nu în ultimul rând, 
faptul că oferim consultanţă şi sprijin în rezolvarea cererilor de 
despăgubire.

Viorel VASILE
SAFETY Broker

CaRTE dE vIzITă
Viorel VASIlE a absolvit Facultatea de Finanţe, Bănci, 

Asigurări din cadrul ASE Bucureşti în 1999, precum şi studii 
post-universitare de teoria şi practica asigurărilor.

După ce a lucrat doi ani pentru FORUM AUTO – dealer 
VOlVO – începând cu anul 2000 a „atacat” domeniul asi-
gurărilor, ca Director General al FORUM Asigurări, brokerul 
oficial al VOlVO Finance International, companie pe care a 
condus-o de la înfiinţare până în anul 2004. În 2005 a decis 
să încerce o nouă experienţă antreprenorială, înfiinţând SA-
FETY Broker de Asigurare, companie cu care a obţinut rapid 
rezultate remarcabile.

Începând cu 2007, Viorel VASIlE este, de asemenea, Ma-
naging Partner al SAFETY Credit.
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Marius GURUIANU
UNICREDIT Broker

Consider că piaţa românească a asigurărilor nu va înre-
gistra un regres, dar îşi va încetini ritmul de dezvoltare. 

Spun că nu va înregistra un regres luând în considerare 
şi faptul că la data de 10 noiembrie 2008 a fost promulgată legea 
asigurării obligatorii a locuinţelor. Conform dispoziţiilor acestui 
act normativ, normele metodologice de aplicare a legii se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea CSA, în termen de 90 
de zile de la data publicării actului normativ. Practic, începând cu 
a doua jumătate a anului 2009 legea se va aplica, acest lucru du-
când la o creştere a subscrierilor pe această clasă de asigurare.

2. Consolidarea poziţiei actuale, şi anume locul 2 în to-
pul societăţilor de brokeraj, dacă nu chiar trecerea în frun-
tea clasamentului, mărirea numărului de clienţi, fidelizarea 
celor existenţi cu soluţii protective adecvate, majorarea 

cotelor de portofoliu – altul decât CASCO şi RCA, mă gândesc aici 
la asigurările de bunuri şi răspundere civilă.

3. Argumentul cel mai puternic este însuşi rolul unei 
poliţe de asigurare – protecţie financiară în situaţia inter-
venirii unor evenimente nefericite. În contextul crizei eco-
nomice actuale, cred că beneficiile unei poliţe de asiguar-

re sunt puternic conştientizate şi asociate cuvintelor: siguranţă, 
confort, linişte.

4. Forţa negocierii cu asigurătorii, analiza obiectivă 
a ofertelor acestora, service post -vânzare, inclusiv în 
procesul soluţionării daunelor, acestea sunt principalele 
avantaje. Suntem consultantul clientului şi luptăm pen-

tru interesele acestuia. 

CaRTE dE vIzITă
Marius GURUIANU, licenţiat al Universităţii Transilvania Braşov, Facultatea de Mecanică, îşi începe cariera la compa-

nia Metropol în noiembrie 1995, unde până noiembrie 1997 activează în funcţia de Inspector Asigurări, urmând ca în 
decembrie 1997 să fie numit în funcţia de Director Adjunct al unei agenţii din cadrul aceleiaşi companii.

În 1998, ianuarie se angajează la compania ASIBAN unde evoluţia lui este rapidă. Astfel, în februarie 2000 este numit 
Director al Sucursalei Municipiului Bucureşti, iar din mai 2002 până mai 2004 deţine funcţia de Şef Serviciu Asigurări 
Răspundere Civilă/CAR/EAR – Administraţia Centrală din cadrul acestei companii.

În intervalul iunie 2004 – martie 2005 deţine funcţia de Director al Sucursalei Municipiului Bucureşti la BCR Asigu-
rări, martie 2005 fiind luna în care revine la compania Asiban în funcţia de Şef Serviciu Asigurări Răspundere Civilă/CAR/
EAR – Administraţia Centrală.

Octombrie 2007 – noiembrie 2008  este Director Asigurări leasing la compania UNICREDIT Insurance Broker, ur-
mând ca în noiembrie 2008 să fie numit Director Executiv.
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Laura CHESA
VBL Insurance Broker

În contextul economic actual este destul de greu de 
estimat o evoluţie în cifre pentru piaţa asigurărilor. Ca şi 
tendinţă generală, această piaţă va suferi o uşoară scădere 
atât a volumului de prime intermediate, cât şi a nivelului de 

comisioane.

2.Obiectivele companiei noastre sunt: de a ne creşte 
numărul de clienţi, de a îmbunătăţi serviciile oferite clienţi-
lor noştri şi a ne menţine poziţia pe piaţa de brokeraj.

3. În condiţiile în care riscuri independente de voinţa 
noastră ne asaltează în ultima perioadă mai mult decât în 
mod obişnuit, este firesc ca noi, oamenii din asigurări, să 
încercăm să-i informăm pe clienţi că o parte dintre aceste 

riscuri pot fi gestionate de către persoane competente, pregăti-
te pentru a măsura şi a gestiona riscurile lor. Un instrument prin 
care aceste riscuri sunt preluate şi transferate societăţilor care 
gestionează riscurile este poliţa de asigurare pe care fiecare din-
tre noi ar trebui să o aibă în “portofoliul” personal.

4. Serviciile orientate către clienţi, consultanţă în ale-
gerea produsului potrivit nevoilor acestuia, precum şi 
oferta variată de produse de asigurare au determinat o 
creştere constantă şi continuă a portofoliului de clienţi. 

Toate acestea împreună cu relaţiile foarte bune pe care le avem 
cu asigurătorii, care la rândul lor oferă servicii la standarde înalte 
de profesionalism, au determinat atragerea de noi clienţi şi fide-
lizarea celor existenţi.

 Clienţii noştri au la dispoziţie o adresă de e-mail unde 
ne pot transmite întrebările sau trimite sugestii şi reclamaţii, o 
pagină de internet de unde pot afla toate coordonatele compa-
niei noastre şi unde pot consulta, de asemenea, forumul cu cele 
mai frecvente întrebări puse de către clienţi şi răspunsurile com-
paniei la acestea.
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ABC ASIGURĂRI 

aBC asIgURăRI ReasIgURăRI s.a.
Adresa: Str. Şcoala Floreasca nr. 24, Sector 1
Tel: 021.230.51.51
Fax: 021.230.59.99
e-mail: abc.asigreasig@abcasigurari.ro

acţionariat 
hIdRoConstRUCţIa s.a. 53,53 %

IRIdeX gRoUP IMPoRt-eXPoRt sRl 17,60 %

Alte persoane juridice 10,63%

Persoane fizice 18,24 %

Management
Victoria dUMItRU   Director General

alexandru IonesCU  Director General Adjunct

alexandru PoPesCU  Director Asigurări

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale

Profil de companie
ABC Asigurări Reasi-

gurări este o societate cu 
capital privat integral ro-
mânesc înfiinţată în anul 
1997, având acţionariat 
compus în principal din 
firme de construcţii şi per-
soane fizice. Compania şi-a 
început activitatea în oc-
tombrie 2000, după ce pa-
chetul majoritar de acţiuni 
a fost achiziţionat în iunie 
2000 de către HIDROCON-

STRUCŢIA S.A. Începând cu luna august 2000, ABC Asigurări Re-
asigurări S.A. îşi extinde acţionariatul prin cooptarea a 4 firme de 
construcţii şi salariaţi ai acestora: IRIDEX Group IMPORT-EXPORT 
S.R.l., ENERGOCONSTRUCŢIA S.A., STIZO S.A. şi FRIGOTEHNICA 
S.A.

În octombrie 2000, ABC Asigurări Reasigurări obţine avizele 
necesare pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, iar în pre-
zent practică 8 clase de asigurări şi 26 de produse de asigurare. 
În intervalul 2001-2002, în componenţa acţionariatului ABC Asi-
gurări Reasigurări apar noi acţionari din rândul firmelor de con-
strucţii: COMINCO S.A., APASCO S.A., IMSAT Râmnicu Vâlcea S.A. 
şi EMIVAS Cons Reghin S.R.l. şi devine membră ARACO - Asocia-
ţia Română a Antreprenorilor de Construcţii. 

Începând cu data de 20.12.2004, societatea este autoriza-
tă să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto 
(RCA). Din trimestrul I/2006, societatea este membră a B.A.A.R, 
iar din trimestrul II/2006 este membră a F.P.V.S.

ABC Asigurări Reasigurări este o companie care oferă clien-
ţilor săi produse de asigurare adaptate necesităţilor lor de sigu-
ranţă, în condiţii de analiză atentă a riscurilor şi  în contextul unei 
permanente politici prudenţiale.

web: www.abcasigurari.ro

asigurări auto
68%

asigurări de accidente  
şi boală 4%

asigurări de
proprietate 

18%

asigurări medicale 
de călătorie 5%

asigurări de  
răspundere civilă 
generală 5%
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Reţea teritorială

g Agenţia Magheru
Adresa: Bd. Magheru nr. 2-4, bl. Scala, et. 1, ap. 9, camera 8, 
Sector 1

Tel/Fax: 021.314.91.36
e-mail: magheru120@abcasigurari.ro

director: gelu IRIMIa

g Agenţia Rahova (în curs de înregistrare)
Adresa: Str. Aleea Botorani, nr. 5, Parter, bl. V 36, sc. 1, ap. 2,

Sector 5

Tel/Fax: 021.411.02.11
e-mail: rahova510@abcasigurari.ro

director: Ilarion gIURoIU

g Agenţia Dorobanţi
Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 103-105, Sector 1

Tel/Fax: 021.208.14.17
e-mail: dorobanti130@abcasigurari.ro

Inspector asigurări: simona IaCoB

Produsele de asigurare se adresează persoanelor 
fizice şi juridice în scopul acoperirii riscurilor spe-
cifice acestor tipuri de bunuri.
Se pot prelua în asigurare:
g clădiri şi alte construcţii (apartamente în blo-
curi, apartamente în vile, clădiri de locuit pentru 
persoane fizice sau clădirile şi construcţiile care 
adăpostesc activităţi comerciale, activităţi publi-
ce, de divertisment, clădiri şi construcţii care adă-
postesc activităţi cu caracter industrial, precum şi 

anexele şi dependinţele acestora pentru persoane juridice). Sunt 
cuprinse în asigurare şi instalaţiile şi echipamentele electrice, hi-
draulice, termice, sanitare, care echipează şi deservesc construc-
ţia sau apartamentul asigurat; 
g bunuri casnice: mobilier, covoare, decoraţiuni interioare, apara-
te electrice de uz casnic şi folosinţă îndelungată, aparatură elec-
tronică, articole de sport şi voiaj, articole foto, instrumente muzi-
cale pentru persoane fizice sau utilaje, echipament, mobilier sau 
mărfuri pentru persoanele juridice.

Riscurile preluate de ABC Asigurări Reasigurări pot fi:
g incendiu, avarieri accidentale produse de incendiu instalaţiilor 
de gaze, apă, canal sau încălzire centrală aflate în clădirea sau 
apartamentul asigurat, degajare de fum, gaz sau vapori ca urma-
re a incendiului;
g trăsnet, mai puţin daunele produse la aparatele şi instalaţiile 
electrice;
g explozie, urmată sau nu de incendiu, chiar dacă a avut loc în ve-
cinătatea clădirii, fără a fi însă cauzată de dispozitive explozive;
g căderea pe clădiri a unor aparate de zbor sau părţi din acestea, 
cu excepţia dispozitivelor explozive;
g măsurile dispuse de autorităţi pentru stingerea sau limitarea 
unui incendiu care a afectat bunurile asigurate.

la cererea asiguratului, prin adăugarea unor clauze supli-
mentare şi plata unei prime suplimentare, poliţa se poate extin-
de pentru a acoperi şi următoarele riscuri: cutremur, fenomene 
atmosferice, furt şi tâlhărie, alunecări de teren, inundaţie din ava-
rii accidentale la instalaţiile hidraulice.

Constatarea şi evaluarea pagubelor se fac de către asigurător, 
direct sau prin împuterniciţi, împreună cu asiguratul sau împuter
niciţii săi, sau prin experţi.

Evaluarea daunelor în vederea stabilirii cuantumului despă
gubirii se face în funcţie de:
a) suma la care sa făcut asigurarea, menţionată expres în poliţa de 
asigurare şi a  documentelor care justifică această sumă;
b) felul daunei, respectiv totală sau parţială.

Plata despăgubirii se face în termen de 30 de zile calendaristi
ce de la data depunerii ultimului document solicitat.

asigurarea bunurilor aparţinând 
persoanelor fizice şi juridice

g Agenţia Gara de Nord
Adresa: Str. Baldovin Pârcălabu nr. 11A,  
Sector 1

Tel: 021.315.44.23

Fax: 021.315.44.26
e-mail: garadenord110@abcasigurari.ro

director: dana dIndelegan

g Agenţia Panduri (în curs de înregistrare)
Adresa: Str. Panduri nr. 44, ap. 1, Sector 5

Tel/Fax: 021.410.41.07
e-mail: panduri520@abcasigurari.ro

director: anca MoţoI
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Produse de top

asigurarea pentru avarii  
şi furt a autovehiculelor

asigurarea „aLL RIsK” a  
antreprenorului de construcţii

Asigurarea se adresează persoanelor fizice sau ju-
ridice care deţin în proprietate autovehicule în-
matriculate în România.

Riscuri acoperite

a. Riscuri de bază:
g ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu 
corpuri aflate în afara autovehiculului asigurat, 
căderi (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prile-
jul transbordării, cădere din cauza ruperii podului, 

cădere pe autovehicul a unor corpuri), derapări sau răsturnări;
g incendiu, trăsnet, explozie (inclusiv explozia rezervorului de 
carburant), chiar dacă trăsnetul sau explozia nu au fost urmate de 
incendiu, grindină, furtună, greutatea stratului de zăpadă sau de 
gheaţă, avalanşe de zăpadă. 

b. Riscuri suplimentare:
g furtul autovehiculului, furtul prin efracţie al unor părţi com-
ponente sau piese ale autovehiculului, pagubele de orice fel 
produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de 
furt prin efracţie; 
g catastrofe naturale - se acordă despăgubiri pentru daunele cau-
zate autovehiculului asigurat de efectele directe ale cutremurului 
de pământ, de viituri şi de alunecări de teren. În caz de viitură se 
acordă despăgubiri pentru pagubele produse ca urmare a acope-
ririi locului unde se află autovehiculul asigurat cu un strat de apă, 
precum şi pentru pagubele produse prin acţiunea mecanică a 
apelor curgătoare sau a corpurilor purtate de acestea;
g acţiuni duşmănoase;
g extindere în afara teritoriului României;
g asigurarea de accidente a persoanelor din autovehiculul asigurat.

Constatarea şi evaluarea pagubelor se fac de către repre
zentanţii asigurătorului sau prin experţi, în prezenţa asiguratului 
sau a reprezentantului acestuia. Pentru avariile produse în străi
nătate, la întoarcerea în ţară se efectuează constatarea de către 
unităţile teritoriale ale asigurătorului. Dacă autovehiculul nu se 
poate deplasa pe propriile roţi până în ţară, constatarea va fi făcută 
de către corespondentul societăţii în ţara respectivă. 

Stabilirea şi plata despăgubirilor se fac de către asigurător, în 
baza documentaţiei complete privind cauzele şi împrejurările în care 
sa produs riscul asigurat, de mărimea pagubei, în limita sumei 
asigurate. Plata despăgubirilor se va face în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data când dosarul de daună este completat cu toate 
documentele necesare soluţionării sale.

Cotaţiile de primă diferă în funcţie de tipul autovehiculului, 
vechimea acestuia, precum şi de riscurile preluate în asigurare. 

Contractul de asigurare se adresează societăţilor 
care efectuează lucrări de construcţii/ montaj. Prin 
acest tip de contract sunt preluate în asigurare 
toate riscurile care pot apărea în timpul executării 
unei lucrări de construcţii/montaj în termenii, ex-

cluderile, prevederile şi condiţiile stipulate expres în contract şi în 
anexele acestuia. De asemenea, la solicitarea asiguratului preve-
derile contractului de asigurare se pot extinde şi în perioada de 
garanţie menţionată în contractul de antrepriză.

Răspunderea asigurătorului va începe, în lipsa oricăror altor 
prevederi contrare din Specificaţia Poliţei, la data începerii 
lucrărilor sau după descărcarea pe şantier a articolelor prevăzute 
în Specificaţia Poliţei. Răspunderea asigurătorului expiră pentru 
părţile din lucrările contractuale ale asiguratului predate benefi-
ciarului sau puse în funcţiune.

Asigurarea acoperă :
g daune sau avarii produse lucrărilor sau utilajelor, aşa cum sunt 
menţionate în Specificaţia Poliţei, până la o sumă care nu va fi mai 
mare decât cea prevăzută în dreptul fiecărui element din 
Specificaţia Poliţei şi care nu va depăşi în cazul oricărui eveni-
ment limita de despăgubire acolo unde aceasta este stipulată şi 
care, la rândul ei, nu va depăşi în total suma totală menţionată în 
Specificaţia Poliţei ca fiind asigurată sub Secţiunea 1;
g răspunderea civilă faţă de terţi dacă daunele au legatură directă 
cu construcţia sau montajul elementelor asigurate sub Secţiunea 
1 şi care se întâmplă pe sau în zonele adiacente şantierului, în 
timpul perioadei de valabilitate a asigurării şi conduc la:
g vătămărilor corporale accidentale ale terţelor părţi;
g daune sau avarii accidentale ale proprietăţilor terţelor părţi.

Asigurătorul va despăgubi adiţional asiguratul pentru: 
g toate costurile şi cheltuielile de judecată recuperate de recla-
mant de la asigurat; 
g toate costurile şi cheltuielile suportate cu acordul scris al 
asigurătorului, cu condiţia ca răspunderea asigurătorului sub 
această Secţiune să nu depăşească limitele de despăgubire 
menţionate în Specificaţia Poliţei.

la solicitarea asiguratului, în funcţie de condiţiile specifice 
contractului de construcţii/ montaj şi rezultatul inspecţiei de risc, 
condiţiile generale de asigurare pot fi extinse sau restrânse intro-
ducându-se clauze suplimentare de asigurare.

Cotaţiile de prime se stabilesc în funcţie de complexitatea şi 
durata lucrărilor de antrepriză, precum şi de durata de garanţie a 
lucrării. Protecţia prin asigurare a contractanţilor este întărită şi de 
plasarea riscurilor preluate de către ABC Asigurări Reasigurări S.A., 
întrun anumit procent către reasigurătorul MUNICH Re.
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AEGON

acţionariat 
aegon WonIngen noVa B.V 99%

aegon tsJeChIe holdIng B.V. 1%

Management

silvia sîRB Director General 

 alin BăIesCU Director Marketing şi Dezvoltare Produse,

  Director General Adjunct

dana CîRstea Director Financiar

Celia BUCŞa Actuar Şef

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

aegon asigurări de Viaţă s.a.
Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 98 - 100, Cluj-Napoca, 
400691, judeţul Cluj
Telefon: 0264.22.42.00
Fax: 0264.22.42.09
e-mail: info@aegon.ro

web: www.aegon.ro 

Profil de companie
AEGON Asigurări de Viaţă reprezin-

tă cea mai recentă investiţie a grupului 
AEGON pe piaţa românească. Compa-
nia fructifică avantajul de a se lansa pe 
o piaţă mai evoluată, oferind produse şi 
servicii de asigurări de viaţă, adaptate 
stadiului actual al pieţei locale, cât şi so-
licitărilor şi necesităţilor clienţilor.

Echipa AEGON Asigurări de Viaţă 
beneficiază de cei peste 160 de expe-

rienţă ai grupului AEGON în peste 20 de ţări din întreaga lume. 
Compania va implementa pe piaţa locală un sistem operaţional 
unic, caracterizat prin acurateţe, simplitate şi flexibilitate, ceea ce 
ii va permite o abordare diferită a pieţei. În prezent, distribuţia 
poliţelor AEGON Asigurări de Viaţă este asigurată prin interme-
diul brokerilor specializaţi, urmând ca în viitor sa fie dezvoltate 
parteneriate cu bănci, precum şi o reţea proprie. Obiectivul com-
paniei este să ajungă în următorii 5 ani, între primii 5 asigurători 
din România.

AEGON Asigurări de Viaţă are sediul în Cluj-Napoca, com-
pletând alături de BT AEGON Fond de Pensii, prezenţa grupului 
AEGON pe piaţa din România, pe două dintre axele de excelenţă 
ale acestuia, la nivel internaţional: asigurări de viaţă şi pensii pri-
vate. 

Grupul operează în România din anul 2007, când, împreună 
cu Banca Transilvania, a lansat compania de pensii private BT AE-
GON. În luna ianuarie a anului curent, AEGON a anunţat decizia 
de a achiziţiona şi pachetul de 50% din acţiuni deţinut de Banca 
Transilvania, urmând ca tranzacţia să se finalizeze în al doilea tri-
mestru din 2009.

asigurări de viaţă
100%
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AGRAS

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

agRas asigurări 
Adresa: Str. Alexandru Philippide, nr. 9 B, Sector 2
Telefon: 004.021.313.79.93; 004.021.313.79.94

004.021.313.79.95; 004.021.313.79.96
Fax: 004.021. 313.79.85
e-mail:  office@agras-vig.ro

web: www.agras-vig.ro 

acţionariat 
UnIta asigurări 92,31%

alţi acţionari 7,69%

Management

luminita MateI  Preşedinte - Director General

gabriel ghIţă  Vice Preşedinte Directorat

Cristina teRZIan  Membru Directorat

Profil de companie

Infiinţată în 1992 ca societate pe 
acţiuni, AGRAS a devenit rapid un 
nume binecunoscut în industria asi-
gurărilor agricole, dovedindu-se a fi, 
an dupa an, liderul de piaţă pe acest 
segment.

Echipa AGRAS este alcătuită din 
adevăraţi profesionişti, experţi in do-
meniul asigurărilor agricole, puternic 
motivaţi şi profund implicaţi în păs-

trarea prestigiului companiei. Construind o relaţie de lungă du-
rată cu clienţii săi şi consolidând o atitudine orientată către aceş-
tia, AGRAS pune un accent deosebit pe grija acordată clientului, 
încercând şi reuşind, de cele mai multe ori, să devină un partener 
şi un sfătuitor al acestuia.

Clienţii cer asigurătorului lor forţă financiară, servicii de înaltă 
calitate şi consistenţă în acţiune, iar toate acestea sunt definitorii 
pentru AGRAS.

AGRAS este listată la Bursa de Valori Bucureşti, categoria a 
2-a, sectorul „Titluri de capital”, cu simbolul ASA.

asigurări de 
proprietate (agricole)

100%
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AIG Life

acţionariat 
aMeRICan life Insurance Company (alICo) 99,99%

Alţi acţionari  0,01%

Management
theodor aleXandResCU  Director General

Ciprian lădUnCă  Director Financiar

Mihai PoPesCU   Director Marketing 

Radu BRăgăRea   Director Operaţiuni

aIg life asigurări România s.a.
Adresa: Bd. lascăr Catargiu nr. 47 - 53, Sector 1
Tel: 021.208.41.00
Fax: 021.208.41.01
e-mail: h.o@aiglife.ro

web: www.aiglife.ro 

Profil de companie
În câteva cuvinte, AIG life Asigurări 

România înseamnă: 
8 Numărul 1 în asigurări de viaţă cu be-
neficii garantate; 
8 Peste 10 ani de creştere şi stabilitate ; 
8 Peste 750.000 de clienţi asiguraţi prin 
poliţe individuale şi de grup; 
8 Investiţii în cele mai sigure instrumen-
te financiare din România; 
8 Management profesionist al investi-
ţiilor; 

8 Ofertă diversificată pentru persoane fizice şi angajatori;
8 lansare recentă a asigurărilor de sănătate;
8 Resurse umane şi financiare investite în 2007 şi 2008 pentru în-
fiinţarea şi dezvoltarea companiei de pensii AIG Fond de Pensii.

De la înfiinţarea sa, în 1998, şi până în prezent, AIG life a fost 
distinsă cu diverse titluri care indică recunoaşterea performanţei 
sale şi a competitivităţii. Fiecare categorie de premii valorifică un 
stadiu de dezvoltare în evoluţia companiei. 

g Revista PRIMM Asigurări & Pensii
2000 „Cea mai activă companie de asigurări de viaţă”
2002 „Premiul pentru cea mai semnificativă creştere”
2003 Premiul  „Tradiţie şi stabilitate”
2004 “Premiul pentru calitatea serviciilor”
2005 şi 2006  „Trofeul 1asig”. 
2007 „Compania Anului - Asigurări de Viaţă”

g Revista Piaţa Financiară
2008 Premiul „Asigurătorul Anului” 

asigurări viaţă
100%

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Oferta de asigurări

asistenţă clienţi

Call Center 
Tel: 021.208.41.00, 021.208.40.44 (număr cu tarif normal)
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g Agenţia Bucureşti – Piaţa Romană 
Adresa: Bd. lascăr Catargiu nr. 3, Sector 1

Tel: 021.212.87.29
e-mail: bucuresti2@aiglife.ro

g Agenţia Bucureşti – Unirii 
Adresa: Bd. Unirii nr. 3 - 5, Sector 1

Tel: 021.335.76.08
e-mail: bucuresti3@aiglife.ro

g Agenţia Bucureşti - Titulescu 
Adresa: Bd. Titulescu nr. 56, Sector 1

Tel: 021.222.22.45
e-mail: bucuresti1@aiglife.ro, 

bucuresti4@aiglife.ro

director agenţia 116: adriana PîRŞoagă

Echipa AIG Life - Agenția Bucureşti - Titulescu

Reţea teritorială

Produse de top

Produse de top

Life Extra 
g life Extra este cel mai complex produs de asigu-
rare AIG life cu beneficii garantate, combină pro-
tecţia cu economisirea. 
g Protecţie pentru evenimente majore: deces, deces 
din accident, invaliditate permanentă totală din acci-
dent, invaliditate permanentă parţială din accident. 

g Protecţia poate fi extinsă pentru alte evenimente: incapacitate 
de muncă totală şi permanentă, spitalizare şi convalescenţă, in-
tervenţii chirurgicale din accident sau accident şi îmbolnăvire. 
g Protecţia poate fi extinsă pentru a acoperi şi membrii familiei pe 
acelaşi contract. 
g Rezultat investiţional garantat (dobândă tehnică), regăsit în 
suma asigurată de la maturitate. 
g Bonus de maturitate de 5-10% din suma asigurată dacă toate 
primele au fost achitate la timp pe perioada contractului. 
g Posibilitatea de a alege sume asigurate garantate semnificativ 
mai mari încă de la început, prin acceptarea majorării primelor cu 
3% în fiecare an. 
g 6 modalităţi de plată a sumei asigurate de la maturitate (o sin-
gură plată, rentă viageră, rentă pentru ambii soţi etc.).

Capital Invest
g Un produs în premieră în România; combină în 
mod egal două variante de acumulare de capital: 
investiţii în fonduri (Unit-linked) şi economisire 
cu beneficii garantate. 
g Orientat către persoanele care vor să obţină ve-

nituri din investiţii, dar au o deschidere mai mică faţă de riscul 
investiţional. Din acest motiv, partea de acumulare de capital ga-
rantată este binevenită. 
g Alegerea strategiei de investiţie se realizează selectând unul din 
cele trei fonduri de investiţii disponibile: Plus, Exponent, Multiplu. 
g Asigură protecţie pentru evenimente majore: deces din acci-
dent, invaliditate totală permanentă din accident. 
g Protecţia poate fi extinsă pentru alte evenimente: deces din ori-
ce cauză, exonerare de la plata primelor, spitalizare, intervenție 
chirurgicală (cu sau fără convalescență) din accident şi/sau 
 boală. 
g Protecţia poate fi extinsă pentru a acoperi şi membrii familiei pe 
acelaşi contract. 
g Bonus de maturitate de 5 – 10% din suma asigurată dacă toate 
primele au fost achitate la timp pe perioada contractului. 
g 3 variante de achitare a primelor de asigurare: prime egale, pri-
me crescătoare pentru beneficii mai mari sau o primă unică (pre-
supune acceptarea unor condiţii speciale). 
g 6 modalităţi de ridicare a fondurilor acumulate (o singură plată, 
rentă viageră, rentă pentru ambii soţi etc).

ExtraMEd
g Asigurare voluntară de sănătate.
g Oferă beneficii de spitalizare (internare în spital, 
zile de spitalizare, terapie intensivă, convalescen-
ţă), beneficii chirurgicale (intervenţii chirurgicale, 
anestezie), beneficii extra spitaliceşti (transport 
cu ambulanţa, vizite medicale post-spitalizare la 
domiciliu, diagnosticare post-spitalizare), consult 
medical la distanţă la instituţii de renume mondi-
al (Telediagnostic - a doua opinie a unui medic 
din SUA).

g Este disponibil în 3 pachete: Silver, Gold şi Platinum.
g Se adresează oricărei persoane cu vârsta între 6 luni şi 64 ani. 
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AIG România 

acţionariat 
aIg Central europe & CIs Insurance holdings Corp. 99,99%

Persoane fizice 0,01%

Management
Mihnea t.s. toBesCU Director General

aIg România S.A.
Adresa: Piaţa Montreal nr.10, bl. CCIB, et. 1  
ap. 1.11, Sector 1
Telefon: 021.300.96.21
Fax: 021.300.96.36
e-mail: aig.romania@aig.com

web: www.aig.ro 

AIG România este filiala 
locală de asigurări genera-
le a American International 
Group.

Societatea este consti-
tuită din capital privat străin 
şi autohton, structura acţio-
nariatului fiind următoarea: 
AIG Central Europe & CIS 
Insurance Holding corpora-
tion (99,99%), respectiv per-
soane fizice - 0,01%.

liniile de business importante pentru AIG Romania sunt: 
asigurările de accidente şi boală, asigurările de incendiu şi ca-
lamităţi naturale, asigurările de daune la proprietăţi, asigurările 
de răspundere civilă generală, asigurările de pierderi financiare 
şi asigurările de bunuri în tranzit.

asigurări de accidente  
şi boală 2.30%

altele 4.59%

asigurări medicale  
de călătorie 2.37%

asigurări de  
răspundere civilă 
generală 7.87%

asigurări de
proprietate 

82.87%

Profil de companie

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Oferta de asigurări

g Sediul central 
Adresa: Piaţa Montreal nr.10, bl. CCIB, et. 1  
ap. 1.11, Sector 1

Telefon: 021.300.96.21

Fax: 021.300.96.36
e-mail: aig.romania@aig.com

director general: Mihnea toBesCU

Reţea teritorială
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ALLIANz-ŢIRIAC 

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

Oferta de asigurări

asistenţă clienţi

Call Center - Centrul de daune
Tel: 021.201.91.80; 021.201.91.81; *21.201.918 (număr cu tarif 
normal apelabil doar din reţeaua de telefonie Orange prin formarea 
semnului * urmat de cifrele 21.201.918)

Infoline 
Tel: 021.201.91.00; 0801.080.108, (număr cu tarif redus, apelabil 
din reţeaua Romtelecom)

allIanZ-ţIRIaC asigurări s.a.
Adresa: Str. Căderea Bastiliei nr. 80 - 84, Sector 1
Tel: 021.208.22.22, 021.208.22.79, 021.208.22.81 
Fax: 021.208.22.11

web: www.allianztiriac.ro

acţionariat

allIanZ neW eURoPe holding gmbh 52,16%

VesanIo trading ltd. 44,48%

Alţi acţionari (mai puţin de 5% fiecare) 3,36%

Reasigurare
Pentru toate contractele care oferă acoperire a riscurilor 

catastrofice, AllIANZ-ŢIRIAC Asigurări derulează programe de 
protecţie catastrofică, în cadrul cărora cedează aceste riscuri 
reasigurătorilor internaţionali de prim rang, având ratinguri ri-
dicate, între care pot fi amintiţi: MUNICH Reinsurance Co AG, 
SWISS Re, AllIANZ AG, llOYD’s Syndycate, SCOR, AXA Re.

Management

COMITETuL EXECuTIv 

Cristian ConstantInesCU Director General

Ileana CUCoŞ  Dir. Ex. Vânzări şi Marketing

Joerg BIeBel  Dir. Ex.  Financiar

aurel Badea  Dir. Ex.  Asigurări Generale

Masoud nooRMohaMMadIan Dir. Ex. Asig. de Viaţă

Crinu andănUţ   Dir. Ex. Pensii

daniela gRIgoRe   Dir. Ex.  Daune

Marius BalICa  Dir. Ex. Tehnologia Informaţiei

Cristian ConstantInesCU 
Director General

Ileana CUCoŞ
Dir. Ex. Vânzări şi Marketing

Joerg BIeBel
Dir. Ex.  Financiar

CONsILIuL dIRECTOR
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Profil de companie

AllIANZ-ŢIRIAC Asigurări a fost fondată în anul 1994, ope-
rând iniţial sub numele de „Asigurări Ion Ţiriac – ASIT”. Compania 

a reuşit să se impună pe 
piaţa asigurărilor din Ro-
mânia într-un timp record, 
în primul rând prin seriozi-
tate şi consecvenţă în pro-
movarea celor mai ridicate 
standarde de calitate în 
ceea ce priveşte produsele 
şi serviciile oferite. Aceste 
valori au reprezentat fun-
damentul înregistrării unei 
evoluţii permanent crescă-
toare a afacerilor ASIT, jus-

tificând ascensiunea continuă a companiei către vârful ierarhiei 
asigurătorilor care desfăşoară operaţiuni în România. 

Integrarea, în august 2000, a societăţii ASIT în grupul de asi-
gurări german AllIANZ a întărit poziţia acesteia pe piaţa româ-

nească, statutul de membru al unuia dintre cele mai importante 
grupuri financiare din lume conferind companiei rezultate - Al-
lIANZ-ŢIRIAC Asigurări - un avantaj competiţional sensibil, atât 
din perspectiva garantării stabilităţii financiare, cât şi în ceea ce 
priveşte angajamentul de a impune, pe termen lung, o marcă de 
prestigiu în România. Începând din anul 2002, AllIANZ-ŢIRIAC 
a devenit liderul incontestabil al pieţei asigurărilor din România, 
poziţie pe care o deţine şi în prezent. 

altele 3.30%

asigurări de răspundere 
civilă generală 2.57%

asigurări de viaţă  
7.82%

asigurări de
 proprietate  

15.04%

asigurări auto 
71.27%

date financiare

Clasa de asigurări
dEFINIţIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE
2008 2007

(mil. Lei) (mil. Lei)
asIguRăRI dE vIaţă - TOTaL, din care: A) 105,58 96,82

Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă* I 39,82 30,25

Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii III 65,76 66,57

asIguRăRI gENERaLE - TOTaL B 1.278.79 1.137,61

Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) I 7.80 6,34

Asigurări de sănătate II 10.40 8,90

Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) III 786.95 695,26

Asigurări de mijloace de transport feroviar IV 0.00 0,00

Asigurări de mijloace de transport aeriene V 2.22 4,06

Asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) VI 0.05 -0,16

Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri VII 9.99 11,86

Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale VIII 173.57 148,14

Asigurări de daune la proprietăţi IX 41.36 37,34

Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie şi Carte Verde) X 197.53 180,96

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian XI 6.04 4,55

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval XII 0.36 0,45

Asigurări de răspundere civilă generală XIII 32.72 30,14

Asigurări de credite XIV 7.01 8,67

Asigurări de garanţii XV 2.73 1,10

Asigurări de pierderi financiare XVI 0.00 0,00

Asigurări de protecţie juridică XVII 0.00 0,00

Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate XVIII 0.07 0,00
TOTaL 1.384.37 1.234,43

Capital social (mil. Lei) 66,64

Reţea teritorială, din care nr. Unităţi 193

sucursale nr. Unităţi 41

agenţii nr. Unităţi 112

puncte de lucru nr. Unităţi 40

angajaţi permanenţi pers. 2.155

Colaboratori pers. 7.727
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asIguRăRI dE vIaţă

aliat
Aliat, asigurarea de viaţă de tip unit-linked, îmbină avanta-

jele investiţiei pe pieţele externe de capital cu protecţia oferită 
de produsele tradiţionale de asigurare. 

start
Poliţa de asigurare Start oferă părinţilor posibilitatea de a 

planifica din timp, din punct de vedere financiar, susţinerea co-
piilor lor în momente dintre cele mai importante: începerea stu-
diilor şi căsătoria. Poliţa acoperă nevoile materiale sub formă de 
rentă pentru studii şi/sau dotă pentru căsătorie.

Partener
Partener – poliţa de asigurare mixtă de viaţă cu participa-

re la profit – oferă certitudinea că cei dragi vor fi protejaţi finan-
ciar pe întreaga durată a contractului, în cazul producerii unui 
eveniment nefericit. Poliţa este, de asemenea, un instrument de 
economisire pe termen lung cu garanţii în ceea ce priveşte ran-
damentele obţinute.

asIguRăRI MEdICaLE

asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate
Poliţa acoperă riscurile de accidente, îmbolnăvire subită sau 

deces, pe perioada de călătorie în străinătate a persoanei asigu-
rate, care poate fi cuprinsă între două zile şi un an. Poliţa de asi-
gurare de călătorii în străinătate poate fi achiziţionată şi on-line, 
la adresa www.allianzdirect.ro.

asigurarea medicală şi de accidente a cetăţenilor 
străini aflaţi temporar în România

Poliţa acoperă riscurile de deces din accident, invaliditate 
temporară din accident şi îmbolnăvire subită. Pot încheia poliţa 
de asigurare cetăţenii străini aflaţi temporar în România sau per-
soane juridice române în beneficiul acestora. 

asigurarea de accidente a persoanelor
Poliţa acoperă decesul şi invaliditatea permanentă ca urma-

re a unui accident şi, opţional, acordarea de indemnizaţii în caz 
de fracturi din accident sau intervenţii chirurgicale post-trauma-
tice. 

asIguRăRI PENTRu PROPRIETăţI

armonia
Armonia este o poliţă de asigurare destinată persoanelor fi-

zice, în baza căreia sunt asigurate clădirile şi alte construcţii având 
destinaţia de locuinţă, precum şi bunurile din locuinţa asigurată. 

Integra 
Integra este o poliţă de asigurare complexă în baza căre-

ia se asigură locuinţa şi bunurile din gospodărie, totodată fiind 
garantată protecţia asiguratului şi a membrilor familiei acestuia 
în cazul apariţiei riscurilor de invaliditate şi deces din accidente. 
În plus, acest produs acoperă răspunderea civilă legală pentru 
pagube produse terţilor pentru riscuri produse în gospodăria 
asigurată. 

Creditum
Poliţa include în asigurare construcţiile având destinaţia 

de locuinţă ce sunt definite drept garanţii în cazul contractelor 
de credit imobiliar sau ipotecar. Beneficiarul asigurării este ban-
ca comercială de la care a fost contractat creditul imobiliar sau 
ipotecar. 

Confort
Poliţa de asigurare Confort este un produs cu perioadă de 

valabilitate multianuală, care protejează locuinţa şi bunurile din 
aceasta pe o perioadă de 3 ani de zile. Clienţii care au o poliţă 
de asigurare RCA/ CASCO la AllIANZ-ŢIRIAC vor beneficia de o 
reducere de primă la încheierea unei poliţe Confort. 

asIguRăRI auTO

CasCO
Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor se poate în-

cheia pentru autovehicule înmatriculate în România, aparţinând 
persoanelor fizice sau juridice. 

Casco Navigator
Poliţă de asigurare concepută special şi destinată exclusiv 

persoanelor fizice, oferind o acoperire modulară a riscurilor de 
avarii şi furt auto, asigurarea de accidente a persoanelor din au-
tovehicul şi asistenţa rutieră.

Casco direct
Poliţă de asigurare de avarii şi furt a autovehiculelor, dis-

ponibilă exclusiv on-line, la adresa www.allianzdirect.ro, având 
preţuri extrem de competitive.

Produse de top

Produse destinate clienţilor persoane fizice
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Produse de top

RCa
Asigurarea oferă protecţie pentru prejudiciile de care asigu-

ratul sau persoanele cuprinse în asigurare răspund în faţa legii, 
faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicu-
le, pe teritoriul României. Poliţa de asigurare obligatorie poate fi 
achiziţionată şi on-line, la adresa www.allianzdirect.ro.

asIguRăRI dE RăsPuNdERE CIvILă gENERaLă

Răspundere civilă legală faţă de terţi
Poliţa acoperă pierderile materiale pe care asiguratul le-ar 

suferi ca urmare a atragerii răspunderii sale civile pentru preju-
diciile provocate din culpa sa ori din culpa altor persoane pentru 
care acesta răspunde în baza legii. 

Răspunderea civilă a chiriaşului faţă de proprietar
Poliţa acoperă prejudiciile provocate de chiriaş proprietaru-

lui cu care a încheiat un contract valabil de închiriere, ca urmare a 
unor fapte săvârşite din culpa sa ori a altor persoane pentru care 
acesta răspunde în baza legii. 

Răspunderea civilă a proprietarului faţă de chiriaş
Asigurarea acoperă prejudiciile provocate de proprietar 

persoanelor fizice sau juridice cu care a încheiat contracte valabi-
le de închiriere, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpa sa. 

Răspunderea civilă legală a proprietarilor de câini
Poliţa de asigurare acoperă vătămările corporale şi decesul 

provocate accidental terţilor de câinele asiguratului, survenite ca 
o consecinţă a neglijenţei sau imprudenţei asiguratului în calita-
tea sa de proprietar. 

asIguRăRI agRICOLE

asigurarea culturilor agricole
Asigurarea poate fi încheiată de persoane fizice sau juridice, 

care doresc să îşi protejeze investiţiile în agricultură, prea impor-
tante pentru a fi compromise datorită ploilor torenţiale, grindinii, 
furtunilor sau altor catastrofe naturale. 

asigurarea animalelor 
Poliţa de asigurare, care poate fi încheiată de persoane fi-

zice şi juridice, acoperă două categorii de riscuri ce pot duce la 
moartea animalelor din gospodărie: generale (grindină, furtună, 
furt etc.), precum şi riscuri de accidente şi boli. 

asIguRăRI PENTRu aNgaJaţI

asigurare de viaţă pentru angajaţi
Asigurare de grup ce poate fi încheiată de către angajator 

în beneficiul angajaţilor săi sau de către o organizaţie non-profit 
pentru membrii săi, reprezintă un instrument de protecţie şi pla-
nificare financiară care poate contribui la motivarea şi fidelizarea 
angajaţilor. 

standard - asigurare de sănătate pentru angajaţi
Poliţa de asigurare se încheie de către angajator în bene-

ficiul angajaţilor săi, acoperind costul serviciilor medicale aferen-
te tratamentelor ambulatorii (consultaţii, analize, servicii de am-
bulanţă etc.) şi/ sau acordă indemnizaţie de spitalizare.

Optim - asigurare de sănătate pentru angajaţi
Poliţa se încheie de angajator în beneficiul angajaţilor săi, 

acoperind costul serviciilor medicale aferente tratamentelor am-
bulatorii (consultaţii, analize, servicii de ambulanţă, intervenţii 
chirurgicale etc.) şi/ sau acoperă costurile tratamentelor restau-
rative dentare post-accident.  

Extra - asigurare de sănătate pentru angajaţi
Poliţa acoperă costurile serviciilor medicale aferente trata-

mentelor ambulatorii (consultaţii, analize, servicii de ambulanţă, 
intervenţii chirurgicale) pentru afecţiuni acute şi/sau acordă in-
demnizaţii de spitalizare, precum şi costurile tratamentelor resta-
urative dentare post-accident. 

asigurarea personalului medical
Asigurarea acoperă decesul, invaliditatea permanentă şi inca-

pacitatea temporară de muncă, urmare a îmbolnăvirii personalului 
medical în timpul practicii profesionale, cauzate de contami narea 
directă a personalului medical de către pacient în urma actului 
medical sau de mediul şi aparatura specifică specialităţii.

asIguRăRI dE PROPRIETaTE

asigurarea de bunuri aparţinând persoanelor 
juridice 

În poliţa de asigurare pot fi cuprinse clădirile şi alte con-
strucţii destinate unor activităţi economice şi sociale, precum şi 
conţinutul acestora - mijloace fixe şi circulante. 

Produse destinate clienţilor persoane juridice
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asIguRăRI dE RăsPuNdERE CIvILă

asigurări de răspundere civilă 
AllIANZ-ŢIRIAC oferă o gamă largă de asigurări de răspun-

dere civilă generală, profesională, sau a societăţilor specializate, 
pentru persoane juridice, de la asigurări de răspundere civilă le-
gală faţă de terţi, până la asigurări de răspundere civilă profesio-
nală pentru medici sau avocaţi.

asIguRăRI dE TRaNsPORT

Maritime, aviaţie şi transport
Poliţele de asigurare oferite de AllIANZ-ŢIRIAC răspund ce-

lor mai variate nevoi de protecţie ale clienţilor noştri, fie că este 
vorba de răspunderea şantierelor navale, a companiilor aeriene, 
a transportatorilor.

asIguRăRI dE PROPRIETaTE

asigurarea de avarii accidentale a maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor aparţinând persoanelor 
juridice

În asigurare pot fi cuprinse: maşini, maşini-unelte, echipa-
mente, agregate, motoare, instalaţii sau linii tehnologice.

asigurarea lucrărilor de construcţii - montaj
Poliţa este de tip „toate riscurile”, acoperind atât pagube 

materiale, cât şi răspunderea civilă legală a constructorului.

asigurarea echipamentelor electronice
Poliţa de asigurare poate acoperi: pagube materiale la echi-

pamentele electronice, pierderi de date şi suporturi de date, pre-
cum şi cheltuieli suplimentare de operare.  

asIguRăRI PENTRu RIsCuRI FINaNCIaRE

asigurarea creditelor interne comerciale pe 
termen lung

Toate vânzările de mărfuri sau prestările de servicii cu pla-
ta la termen sunt expuse riscului de neplată a creditului comer-
cial. Asigurările de credite comerciale reprezintă cea mai bună 
modalitate de protecţie a afacerii, reducând la minim riscul de 
neîncasare a creanţelor, crescând gradul de lichiditate la nivelul 
societăţii asigurate. 

asigurarea contractelor de leasing
Finanţarea în sistem leasing reprezintă una dintre activită-

ţile care presupun un nivel ridicat al riscului financiar. Asigurarea 
contractelor de leasing acoperă riscul de neplată a facturilor la 
scadenţă şi riscul de neintrare în posesie ca urmare a nereturnării 
bunului de către utilizator. 

asigurări de garanţii
Din anul 2001, AllIANZ-ŢIRIAC emite garanţii de tipul celor 

emise pe plan internaţional sub denumirea de bond-uri (Surety 
Bonds). Prin acest tip de asigurare, AllIANZ-ŢIRIAC garantează 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de asigurat faţă de 
beneficiar. Garanţiile emise reprezintă accesorii la contractul de 
bază garantat şi urmează întocmai prevederile acestuia.

Trofee şi distincţii
g De-a lungul activităţii pe care a desfăşurat-o, performanţele 
companiei AllIANZ-ŢIRIAC au fost recunoscute de către publi-
caţii de specialitate.
g Premii acordate AllIANZ-ŢIRIAC Asigurări de către revista 
Piaţa Financiară:

“Asigurătorul anului 1999”
„Asigurătorul anului 2001”
„Asigurătorul anului 2002”
„Asigurătorul anului 2006”

g Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a desemnat 
AllIANZ-ŢIRIAC drept „Compania anului - asigurări 
generale” în anul 2000.
g Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a acordat 
AllIANZ-ŢIRIAC Marele Premiu „Compania anului” 
timp de 7 ani consecutiv, în intervalul 2001-2007.

g Business Press Grup a desemnat AllIANZ-ŢIRIAC Asigurări 
„Compania anului 2004”.
g Publicaţia Bucharest Business Week a acordat AllIANZ-ŢIRIAC 
titlul de „Cea mai bună companie de asigurări a anului 2002”.

Produse de top

Produse destinate clienţilor persoane juridice
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g Punct de Lucru Avrig
Adresa: Str. Avrig nr. 33, Sector 2 

Tel: 021.250.32.39; 021.250.32.21

Fax: 021.250.34.29

director: Florin nIţUlesCU

g Sucursala Drumul Taberei
Adresa: Str. 1 Mai nr. 15, bl. C3, Sector 6

Tel: 021.440.09.23; 021.440.09.74

Fax: 021.440.29.46

director: Iulian RUICU

Echipa ALLIANZ-ŢIRIAC - Sucursala Drumul Taberei

g Sucursala Academiei
Adresa: Bd. Elisabeta nr. 9, Sector 3 

Tel: 021.302.37.70

Fax: 021.315.65.01

director: Valentin PăUna laUdă

Reţea teritorială

g Sucursala Banu Manta
Adresa: Str. Banu Manta nr. 12, bl. 26, Sector 1

Tel: 021.223.78.15; 021.223.78.68; 
Fax: 021.223.78.71

director: oana andReesCU

Echipa ALLIANZ-ŢIRIAC - Sucursala Banu Manta

g Sucursala Bucureşti - Vânzări Directe
Adresa: Str. Gen. Ernest Broşteanu nr. 20, 
Sector 1 

Tel: 021.207.16.12; 021.207.14.10; 
021.207.16.55

Fax: 021.207.14.30; 021.207.14.31

director adjunct: dumitru MIhalaChe

Echipa ALLIANZ-ŢIRIAC - Sucursala Vânzări Directe

g Punct de Lucru Gheorghe Manu
Adresa: Str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 3, Sector 1 

Tel: 021.650.00.20; 021.650.00.21; 021.650.00.23

Fax: 021.650.63.85

director: oana andReesCU

g Punct de Lucru Ion Mihalache
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 109, bl. 13A, parter, Sector 1 

Tel: 021.665.63.50; 021.665.63.34

Fax: 021.665.63.85

director: oana andReesCU

g Sucursala Bucureşti - Vânzări prin Agenţi
Adresa: Str. Gen. Ernest Broşteanu nr. 20, Sector 1 

Tel: 021.207.16.30; 021.207.16.55; 021.207.14.10

Fax: 021.207.16.13

director adjunct: Mihaela PetResCU

g Sucursala Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 270, Sector 2 

Tel: 021.212.25.35; 021.212.25.95

Fax: 021.212.25.45

director: gheorghe laZăR

g Sucursala Decebal
Adresa: Bd. Decebal nr. 14, bl. S8, parter, Sector 3 

Tel: 021.327.66.53; 021.327.67.38

Fax: 021.327.56.18

director: Florin nIţUlesCU
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Reţea teritorială

g Punct de Lucru Vitan
Adresa: Calea Vitan nr. 13 - 19, Sector 3 
Tel: 021.327.41.52
Fax: 021.327.41.53
director: dragoş VoICa

g Sucursala Unirea
Adresa: Str. Sf. Vineri nr. 29, corp A, parter, Sector 3
Tel: 021.310.44.15; 021.310.44.16
Fax: 021.310.44.14
director: liviu haRalaMBIe

g Sucursala Izvor
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 17, 
tronson 1, bl. 101, Sector 5 

Tel: 021.319.78.83; 021.319.78.84; 
021.319.78.85

Fax: 021.319.78.83

director: eduard ConstantIn

Echipa ALLIANZ-ŢIRIAC - Sucursala Izvor

g Sucursala Hanul lui Manuc
Adresa: Bdul Unirii nr. 33, bl. A2, Parter, 
Sector 3 

Tel: 021.303.82.41; 021.303.82.42

Fax: 021.313.29.52

director: dragoş VoICa

Echipa ALLIANZ-ŢIRIAC - Sucursala Hanul lui Manuc

g Punct de Lucru Victoria
Adresa: Piaţa Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 7, et. 7, 
Sector 1 

Tel: 021.312.47.74; 021.312.47.75

Fax: 021.312.47.80

director: eduard ConstantIn

by Abonează-te GRATUIT pe www.1asig.ro

13.000 de cititori, 3.000 de ştiri, 50 de interviuri postate anual,
100 oferte de serviciu în companiile de asigurări şi brokeraj de asigurări
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ARDAF

aRdaF
Adresa: Bd. Primăverii nr. 29, Sector 1
Tel: 021.317.12.20
Fax: 021.317.60.76
e-mail: office@ardaf.ro

web: www.ardaf.ro

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

Oferta de asigurări

acţionariat 
IBeRIan stRUCtURed InVestMent I BV 81,99948%

Persoane juridice 14,46805%

Persoane fizice 3,53247%

Management
stanislav UMa  Preşedinte 

adina BăCIoIU  Director General Adjunct

dan BoRdeanU  Director General Adjunct

Activă pe piaţă din anul 
1992 şi poziţionată în elita 
asigurătorilor din România, 
Societatea de Asigurare Re-
asigurare ARDAF S.A. a fost 
prima companie de profil 
autohtonă certificată în sis-
temul de Management al 
calităţii ISO 9001:2000.

ARDAF este membru 
fon dator al Uniunii Naţiona-
le a Societăţilor de Asigurare 

şi Reasigurare din România (UNSAR) şi al Biroului Asigurătorilor 
de Autovehicule din România (BAAR).

ARDAF oferă toate clasele de asigurări generale şi dispune de 
o reţea teritorială cu acoperire naţională formată din peste 220 
de puncte de vânzare, organizate în 36 de sucursale. Echipa 
ARDAF este formată din peste 1.350 de angajaţi şi aproximativ 
6.000 de colaboratori.

la începutul anului 2007, compania a fost preluată de către 
Fondul de investiţii ceh PPF INVESTMENTS GROUP. În data de 24 
februarie 2009, GENERAlI PPF Holding şi PPF Investments au în-
cheiat tranzacţia anunţată în iunie 2008, cu privire la achiziţia 
pachetului majoritar de acţiuni a două companii de asigurări ro-
mâneşti, ARDAF şi RAI. Tranzacţia vizează 82% din acţiunile 
ARDAF şi 99,9% din RAI. Achiziţia permite Holdingului să îşi ex-
tindă operaţiunile în România, una dintre pieţele strategice 
ale GENERAlI PPF Holding din regiunea Central şi Est Europeană.

ladislav BARTONICEK, CEO al GENERAlI PPF Holding, a decla-
rat: „România este o piaţă strategică pentru noi şi suntem încreză-
tori în potenţialul său de creştere pe termen lung. După încheie-
rea tranzacţiei anunţate ne vom întări poziţia pe această piaţă, 
vom avea o cotă de piaţă de aproximativ 10% şi ne vom situa pe 
locul 4 în topul grupurilor de asigurări ce operează în România”.

Profil de companie

răspundere civilă  
generală 1,59%

asigurări de viaţă 0,30%

asigurări  
de proprietate  

6,49%

asigurări auto
90,29%

altele 1,33%

asistenţă clienţi

serviciul Relaţii cu Clienţii
Tel: 021.264.31.31
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g Agenţia Perla 
Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 124, bl. 1, sc. 1, ap. 1, Sector 1

Tel: 021.231.32.94

Fax: 021.231.32.93

e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: daniela anghel

g Agenţia Gara de Nord
Adresa: Bd. I. Gh. Duca nr. 6, Sector 1

Tel: 021.222.60.77

Fax: 021.222.14.47

e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: Ramona dInCă

g Agenţia Lahovari
Adresa: Str. Eremia Grigorescu nr. 24, et. 1, ap. 1, Sector 1

Tel: 021.315.44.68; 021.313.56.61

Fax: 021.315.44.69

e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: Răzvan ţIgănUŞ

g Agenţia Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 115, bl. 400A, parter, Sector 2

Tel: 021.250.32.36

Fax: 021.250.31.35

e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: ovidiu PostelnICU

g Agenţia Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 115, parter, ap. 1, Sector 2

Tel: 021.316.16.95

Fax: 021.318.72.06
e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: Bogdan Canea

g Agenţia Dacia
Adresa: Calea Moşilor nr. 227, bl. 37, sc. B, ap. 56, Sector 2

Tel: 021.210.11.95

Fax: 021.210.11.74
e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: Maricica agaPIe

g Agenţia Ţepeş Vodă
Adresa: Str. Ţepeş Vodă nr. 51, Sector 2

Tel: 021.322.88.14

Fax: 021.327.00.32
e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: Mirela RadU

g Agenţia Nicolae Grigorescu
Adresa: Bd. Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20, sc. 6, ap. 103, 
parter, Sector 3

Tel: 021.324.24.70

Fax: 021.324.24.76
e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: lucian IonesCU

g Agenţia Mihai Bravu
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 286, bl. 2,  
parter, Sector 3

Tel: 021.322.26.88; 021.326.01.35

Fax: 021.322.26.86
e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: Mihai PotInCU

g Agenţia Călăraşi
Adresa: Calea Călăraşilor nr. 177, bl. 45, Sector 3

Tel: 021.320.10.12

Fax: 021.320.10.12
e-mail: office.smb@ardaf.ro

director: Cristian IlIe

Reţea teritorială

g Sucursala Bucureşti
Adresa: Bd. libertăţii nr. 22, bl. 102 - 103,  
tronson 1, Sector 5
Tel: 021.317.35.25; 021.317.35.27;  
021.317.35.28; 021.317.35.29
Fax: 021.317.30.45
e-mail: office.smb@ardaf.ro
director: Mihai statIe

Echipa ARDAF - Sucursala Bucureşti
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byTotul despre ASIGURăRI

g Agenţia Timpuri Noi
Adresa: Bd. Gheorghe Şincai nr. 11, bl. 4, sc. 3, parter, ap. 65, 
Sector 4
Tel: 021.330.31.49
Fax: 021.330.31.50
e-mail: office.smb@ardaf.ro
director: dalila ZahaRIa

g Agenţia Giurgiului
Adresa: Şos. Giurgiului nr. 39, Sector 4
Tel: 021.332.32.85
Fax: 021.332.32.80
e-mail: office.smb@ardaf.ro
director: dorinel ŞteFan

g Agenţia Drumul Sării
Adresa: Str. Drumul Sării nr. 120B, Sector 5
Tel: 021.410.90.71; 021.410.90.70
Fax: 021.410.90.77
e-mail: office.smb@ardaf.ro
director: Costel ene

g Agenţia Lujerului
Adresa: Bd. I. Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. B, ap. 45, Sector 6
Tel: 021.430.52.26
Fax: 021.430.52.24
e-mail: office.smb@ardaf.ro
director: Ionela VoICUlesCU (VeRZIU)

g Agenţia Buftea
Adresa: Bd. Mihai Eminescu, bl. R7, parter, Buftea, jud. Ilfov
Tel: 021.351.42.53
Fax: 021.351.42.53
e-mail: office.smb@ardaf.ro
director: dumitru BRanCU

g Centrul de Daune (pentru sect. 1, 2, 3)
Adresa: Str. Ţepeş Vodă nr. 51, Sector 2
Tel: 021.311.57.21; 021.308.35.39; 021.308.35.40
Fax: 021.311.57.22; 021.320.80.63
e-mail: office.smb@ardaf.ro
director: Ion MoldoVeanU

g Centrul de Daune (pentru sect. 4, 5, 6)
Adresa: Str. Spătaru Preda nr.5-7, Sector 5
Tel: 021.315.20.27; 0742.37.80.03
Fax: 021.315.20.28 

Reţea teritorială
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Produse de top

Poliţa CăMINUl include trei forme de asigurare: 

1. asIgURaRea loCUInţeI – ARDAF oferă pro-
tecţia căminului, acoperind daunele materiale 
produse locuinţei, bunurilor existente în aceasta 
şi dependinţelor. Asigurarea locuinţei este desti-

nată persoanelor fizice, dar şi persoanelor juridice în cazul locu-
inţelor de serviciu sau de protocol. Poliţa acoperă următoarele 
riscuri: 
g incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri, boom sonic, 
pagubele produse clădirii prin coliziunea cu un autovehicul;
g riscuri atmosferice: furtună, grindină, ploaie torenţială etc.;
g furt prin efracţie sau acte de tâlhărie, înlocuirea încuietorilor;
g tulburări sociale, vandalism, greve;
g cutremur, alunecări de teren;
g avarii accidentale la conducte; 
g spargerea şi crăparea bunurilor casabile. 

Cheltuieli suplimentare acoperite 
ARDAF acordă gratuit despăgubiri atât pentru reparaţiile 

necesare, cât şi pentru acoperirea prejudiciilor suferite ca urma-
re a evenimentelor asigurate: cheltuieli cu stingerea incendiu-
lui, de curăţare a perimetrului asigurat, pentru limitarea sau re-
ducerea pagubei, pentru reîntoarcerea din concediu, cheltuieli 
cu chiria pentru o locuinţa temporară, cu pierderea veniturilor 
din închiriere, pentru refacerea documentelor de identitate, de 
proiectare. 

2. asIgURaRea de aCCIdente (oferită gRatUIt) - acoperă 
riscul de accidente care au drept urmare vătămarea corporală 
sau decesul persoanelor domiciliate în perimetrul asigurat.

3. asIgURaRea de RăsPUndeRe CIVIlă (oferită gRatUIt) - 
acoperă prejudiciile cauzate terţilor ca urmare a producerii unor 
evenimente în perimetrul asigurat sau pentru care asiguratul 
este răspunzător conform legii. 

aVantaJe oferite de aRdaF la încheierea Poliţei CăMInUl 
g efectuarea plăţii în rate;
g stabilirea sumei asigurate într-o valută agreată de părţi;
g asigurarea locuinţelor la valoarea de nou sau, în cazul apar-
tamentelor, la valoarea de piaţă;
g raport foarte bun calitate – preţ. 

RedUCeRI ŞI BonUsURI sPeCIale 
g reduceri de 5% - 15% pentru asigurarea locuinţei, pentru 
unul sau mai mulţi ani de asigurare consecutivi fără daune;
g reducere de 5% din prima de asigurare CASCO;
g reducere de 5% pentru plata integrală a primei de asigurare. 

CăMINuL 
 asigurarea complexă a locuinţei 

ARDAF practică diverse tipuri de asigu rări 
obligatorii de răspundere civilă profesională per-
sonalizate pentru: medici, farmacişti, dentişti, 
contabili, cenzori, auditori financiari, consultanţi 
fiscali, administratori judiciari şi lichidatori, 

avocaţi, executori judecătoreşti, notari, brokeri, agenţi asigura-
re.

ARDAF răspunde şi solicitărilor altor categorii profesionale 
prin produse de asigurare facultative, care oferă protecţie urmă-
toarelor profesii: arhitecţi, proiectanţi, consilieri juridici, execu-
tori bancari, evaluatori, experţi tehnici, medici veterinari, cadre 
didactice, psihologi, traducători autorizaţi, agenţi imobiliari, etc.

Asigurarea se adresează tuturor categoriilor profesionale 
care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi de organizare şi 
exercitare a profesiei, statut al profesiei sau cod deontologic. 

acoperire 
ARDAF acoperă răspunderea civilă profesională, în legătură 

cu prejudiciile cauzate de asigurat clienţilor, ca urmare a 
săvârşirii din culpă a unor acte sau fapte constând în erori sau 
omisiuni.

În baza principiului de despăgubire “ClAIMS-MADE”, ARDAF 
acordă despăgubiri dacă: 
g cererile de despăgubire sunt notificate la ARDAF în perioada 
de valabilitate a poliţei;
g faptele care au generat prejudiciul au fost săvârşite de asi-
gurat în perioada de valabilitate sau în perioada de acoperire 
retroactivă. 

despăgubiri acordate
ARDAF acordă despăgubiri în limitele sumelor asigurate 

precizate în poliţă atât pentru prejudiciile materiale provocate 
clienţilor, cât şi pentru cheltuielile de judecată făcute de asigu-
rat în procesul civil. Suplimentar, în funcţie de specificul profe-
siei, ARDAF acoperă şi prejudicii produse clienţilor ca urmare a 
pierde rii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale. 

Având în vedere natura serviciilor prestate de profesionist, 
prejudiciile materiale se referă doar la pierderile financiare. 
Vătămările corporale sau daunele materiale sunt specifice doar 
domeniului medical (MAlPRAXIS ), proiectării şi arhitecturii.

avantaje:
g Acoperirea retroactivă: fidelitatea asiguraţilor este recom-
pensată prin acordarea unei perioade de acoperire retroactive 
de până la 5 ani în funcţie de profesie.
g Valoarea despăgubirilor: despăgubirile se vor acorda în 
limitele sumelor asigurate aferente poliţei în vigoare la data 
înregistrării cererii de despăgubire la ARDAF, nu a poliţei în 
vigoare la data săvârşirii faptei. 

asigurări de răspundere civilă 
profesională
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CASCO ARDAF oferă posesorilor de autove-
hicule protecţie împotriva consecinţelor  unor 
accidente de circulaţie produse din vina proprie, 
a unor calamităţi naturale, furtului autovehiculu-
lui sau furtului prin efracţie a unor părţi compo-

nente, echipamente suplimentare sau accesorii.

Autovehiculele înmatriculate în străinătate pot fi asigurate 
doar pentru avarii produse pe teritoriul României. 

Riscurile acoperite 

Avarii provocate de: 
g impactul autovehiculului cu corpuri mobile sau imobile prin 
ciocniri, loviri, izbiri, derapări, răsturnari, zgârieri; 
g incendiu, explozie, măsuri de stingere a incendiului;
g fenomene naturale;
g căderi de corpuri pe autovehicul;
g impactul autovehiculului cu animale;
g căderea autovehiculului în prăpastie, în apă, căderi de pe pod,
g acte de vandalism;
g acţiunea rozătoarelor asupra cablurilor şi componentelor din 
compartimentul motor;
g lovirea sau zgarierea jantelor si anvelopelor. 

Furt: 
g furtul autovehiculului, furtul prin efracţie al părţilor compo-
nente, accesoriilor din dotarea de serie şi/sau echipamentului 
suplimentar asigurat, montat pe autovehicul; 
g avarierea sau distrugerea autovehiculului sau a unor părţi 
componente ca urmare a furtului sau tentativei de furt a auto-
vehiculului. 

Beneficii şi facilităţi incluse în poliţă 
g transportul gratuit al autovehiculului la cea mai apropiată uni-
tate service sau la domiciliul asiguratului, în situaţia în care auto-
vehiculul nu poate fi deplasat prin forţă proprie; 
g asistenţă de specialitate 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin Serviciul 
de Asistenţă Rutieră, la numărul de telefon 021.405.54.66; 
g plata directă a despăgubirilor către unităţile service; 
g reîntregirea automată şi gratuită a sumei asigurate, în cazul 
producerii unei daune; 
g despăgubiri pentru avarierea echipamentelor suplimentare; 
g posibilitatea de încheiere a poliţei fără franşiză; 
g acoperierea cheltuielilor suplimentare efectuate de către asi-
gurat în vederea securizării autovehiculului în cazul furtului/pier-
derii cheilor acestuia;
g extinderea gratuită a asigurării în afara teritoriului României, în 
toate ţările semnatare ale convenţiei Carte Verde, acordată pen-
tru autovehiculele înmatriculate în România în condiţiile în care 
clientul deţine RCA la ARDAF; 
g asistenţă juridică la poliţie; 
g posibilitatea constatării daunelor la domiciliul asiguratului. 

Reduceri speciale 
g în cazul plăţii anticipate şi integrale a primei; 
g dacă nu s-au înregistrat daune în ultimul an sau în ultimii ani 
consecutivi, la reînnoirea poliţei ARDAF sau la preluarea în asigu-
rare a contractul de la altă societate; 
g în cazul asigurării a cel puţin două autovehicule; 
g dacă se încheie la ARDAF şi poliţa RCA sau poliţa CăMINUl;
g în cazul solicitării incheierii poliţei cu franşiză. 

CasCO 
asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru avarii şi furt 

Produse de top
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Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 
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asIBan asigurare-Reasigurare s.a.
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 45, Sector 1
Tel: 021.305.80.00; 021.305.80.01;

021.305.80.02; 021.305.80.03
Fax: 021.310.99.67; 021.310.99.68; 021.310.99.69
e-mail: asiban.sa@asiban.ro

web: www.asiban.ro

acţionariat 

gRoUPaMa International 99,999896%

gRoUPaMa Investissements 0,000104%

ASIBAN

Profil de companie
Societatea de asi-

gurare–reasigurare 
ASIBAN a fost înfiinţa-
tă în anul 1996, având 
ca acţionari patru 
prestigioase entităţi 
bancare şi o societate 
comercială privată.

În anul 2008, ASI-
BAN a făcut obiectul 
celei mai importante 
achiziţii de pe piaţa 
românească de asigu-
rări. Acţionarii actuali 
ai societăţii sunt com-

paniile franceze GROUPAMA International şi GROUPAMA Inves-
tissements.

După primii 3 ani de activitate, ASIBAN a intrat în topul pri-
melor 10 companii de asigurare din România. Conform rezultate-
lor din anul 2007, ASIBAN este a cincea companie de asigurări din 
România, cu un volum de prime de asigurare brute subscrise de 
556 milioane lei (creştere cu aproximativ 20% faţă de perioada 
similară din 2006) şi cu o cotă de piaţă de circa 7,7%.

În ianuarie 2007, ASIBAN a obţinut certificarea sistemului de 
management al calităţii ISO 9001:2001, acordată de TÜV Rhein-
land InterCert - Germania.

ASIBAN este o companie puternică, sigură şi gestionată efici-
ent, scopul fiind acela de a deveni şi de a rămâne un partener de 
încredere pentru clientul nostru. 

Unul dintre obiectivele ASIBAN este acela de a crea un con-
cept nou în sfera serviciilor de asigurare din România, prin modul 
operativ de constatare a daunelor şi de acordare a despăgubirilor 
în cazul producerii evenimentelor asigurate, iar profesionalismul 
angajaţilor ASIBAN constituie garanţia unor servicii de calitate.

asigurări de
proprietate  

7,96%

asigurări de viaţă  
19,02%

asigurări auto
59,00%

altele 2,36%

asigurări de credite şi 
garanţii 10,52%

răspundere  
civilă generală 
1,14%

Compania va deveni GROUPAMA Asigurări, 
în urma fuziunii dintre Asiban, BT Asigurări 
şi OTP Garancia 
(pentru detalii vizitaţi www.groupama.ro)
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distincţiiIndicatori structurali

Profil de companie

date financiare

Capital social (la 28.02.2009) (mil. Lei) 235

Reţea teritorială, din care nr. Unitati 149

sucursale nr. Unitati 59

agenţii nr. Unitati 90

angajaţi permanenţi pers. 1.150

Colaboratori pers. 1.925

Pondere prime subscrise prin 
brokeri

% 31,85

Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE
2008 2007

(mil. Lei) (mil. Lei)
asIguRăRI dE vIaţă - TOTaL, din care: A) 108,25 111,70

Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă* I 108,25 111,70

asIguRăRI gENERaLE - TOTaL B 498,55 444,46

Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) I 2,25 2,08

Asigurări de sănătate II 0,01 0,01

Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) III 294,11 222,16

Asigurări de mijloace de transport feroviar IV 0,73 0,68

Asigurări de mijloace de transport aeriene V 2,11 0,84

Asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) VI 1,55 1,03

Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri VII 2,06 1,81

Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale VIII 50,16 38,17

Asigurări de daune la proprietăţi IX 5,67 4,84

Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie şi carte verde) X 77,06 75,96

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian XI 0,70 0,63

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval XII 0,00 0,00

Asigurări de răspundere civilă generală XIII 7,39 5,86

Asigurări de credite XIV 53,64 89,19

Asigurări de garanţii XV 0,00 0,00

Asigurări de pierderi financiare XVI 0,02 0,04

Asigurări de protecţie juridică XVII 0,00 0,00

Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate XVIII 1,09 1,18

TOTaL 606,80 556,16

Datorită performanţelor sale, Revista PRIMM 
- Asigurări & Pensii a acordat companiei ASIBAN, 
în 2000 şi în 2001, „Premiul pentru Promptitudi-
ne”, iar în 2002 şi în 2003, „Premiul pentru Calita-
tea Serviciilor”. În 2004 compania ASIBAN a fost 
premiată pentru „Eficienţă”, iar în 2005 a obţinut 
„Premiul Special pentru Tradiţie şi Stabilitate pe 
Piaţa Românească”, acordate de aceeaşi publica-
ţie de specialitate. 
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Reţea teritorială

g Sucursala Domenii
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 121, Sector 1

Tel: 021.222.71.93

Fax: 021.224.00.92
e-mail: asiban.domeni@asiban.ro

director: Ruxandra enaChe

g Sucursala Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 74, bl. 411, parter, Sector 2

Tel: 021.250.94.76; 021.250.94.77; 021.250.94.78

Fax: 021.250.94.70
e-mail: asiban.pantelimon@asiban.ro

director: gabriel MIllea

g Sucursala Banu Manta
Adresa: Str. G-ral. Vlădoianu nr. 2 - 4, bl. 36, parter, Sector 1

Tel: 021.222.30.12; 021.222.30.21; 0372.704.305

Fax: 021.223.17.94
e-mail: asiban.foisor@asiban.ro

director: Mihaela taChe

g Agenţia Buftea
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 11, et. 1, Buftea, jud. Ilfov
Tel: 0372.712.461, 021.351.75.21
Fax: 021.351.74.72
Inspector de specialitate asigurări:  
adrian MaRIn

g Agenţia Otopeni
Adresa: Calea Bucureştilor nr. 12, bl. B2-5, parter, 
Otopeni, jud. Ilfov
Tel: 0372.712.460; 021.351.85.44
Fax: 021.351.85.42

Inspector de specialitate asigurări: elena Monica PRedoIU

g Sucursala Ilfov
Adresa: Bd. Regina Elisabeta nr. 7, Sector 3

Tel: 021.312.18.13; 0372.722.832

Fax: 021.312.18.13
e-mail: asiban.ilfov@asiban.ro

director: tiberiu Ioan PanCU

g Sucursala Drumul Taberei
Adresa: Str. Drumul Taberei nr. 80, bl. C15, parter, Sector 6

Tel: 021.444.93.07; 021.444.93.08; 0372.703.878

Fax: 021.444.93.06
e-mail: asiban.drtaberei@asiban.ro

director: Relu VăRZaRU

g Sucursala Băneasa
Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr. 32, bl. 1B,  
parter, Sector 1

Tel: 021.232.91.11; 021.232.49.96;  
0372.701.012

Fax: 021.233.42.47
e-mail: asiban.baneasa@asiban.ro

director: Magdalena doBRe

g Sucursala Arcul de Triumf
Adresa: Bd. Mărăşti nr. 2, Sector 1

Tel: 021.222.95.60

Fax: 021.260.04.37; 021.260.04.38
e-mail: asibansmb@asiban.ro

director: adriana MItRaChe

Echipa ASIBAN -Sucursala Arcul de Triumf g Sucursala Unirii
Adresa: Splaiul Unirii nr. 86, parter, Sector 4

Tel: 021.330.10.57; 021.330.10.58;  
021.330.10.59; 0372.737.192

Fax: 021.330.10.53
e-mail: asiban.unirii@asiban.ro

director: Bogdan MIhăIlesCU

Echipa ASIBAN -Sucursala Unirii
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Reţea teritorială

g Sucursala Asigurări Bancare
Adresa: Bd. Mărăşti nr. 2, et. 5, Sector 1

Tel: 021.222.95.60; 021.222.95.61; 021.222.95.62

Fax: 021.260.01.08
e-mail: asiban.abb@asiban.ro

director: Raluca ClIZa

g Sucursala Muncii
Adresa: Str. Matei Basarab nr. 106, bl. 73, ap. 1, parter, Sector 3

Tel: 021.322.80.59; 021.320.09.80; 0372.722.837

Fax: 021.320.09.80
e-mail: asiban.muncii@asiban.ro

director: Cosmin tUdoR

g Agenţia Baba Novac
Adresa: Str. Mihai Bravu nr. 384, bl. B1d, sc. 1, ap. 5, Sector 3

Tel: 0372.722.831; 021.320.92.91

Fax: 021.320.92.91

Inspector de specialitate asigurări: Mihaela hRehoRCIUC

g Agenţia Bucur-Obor
Adresa: Bd. Gara Obor nr. 10, parter, Sector 2

Tel: 021.252.23.44; 0372.703.881

Fax: 021.252.23.00
e-mail: asiban.sector2@asiban.ro

Inspector de specialitate asigurări: ana PădURean

g Sucursala Decebal
Adresa: Calea Plevnei nr. 139, Sector 6

Tel: 021.323.82.48; 021.321.50.95; 
021.323.00.14; 021.323.00.54

Fax: 021.323.85.70; 021.320.16.50; 

e-mail: asiban.decebal@asiban.ro

director: Viorel FloRea

Echipa ASIBAN -Sucursala Decebal

g Sucursala Bucur-Obor
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 33, bl. 30,  
parter, Sector 2 

Tel: 021.211.10.21; 0372.722.835; 0372.722.836

Fax: 021.210.73.99
e-mail: asiban.sector2@asiban.ro

director: Valentina MaRIn

Echipa ASIBAN -Sucursala Bucur - Obor

g Sucursala Timpuri Noi
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 16, bl. M35,  
tronson I şi II, parter, Sector 3

Tel: 021.326.36.81; 0724.322.838;  
0372.703.874

Fax: 021.326.36.82
e-mail: asiban.sector4@asiban.ro

director: Cristina staMatoIU

Echipa ASIBAN -Sucursala Timpuri Noi

g Sucursala Kogălniceanu
Adresa: Piaţa M. Kogălniceanu nr. 8, Sector 5

Tel: 021.315.84.24; 0372.722.839; 0372.704.092

Fax: 021.307.92.16
e-mail: asiban.sector5@asiban.ro

director: daniela MetaXa

g Sucursala Militari
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 109, bl. E, Sector 6

Tel: 021.434.13.33; 0372.722.840

Fax: 021.434.90.45
e-mail: asiban.sector6@asiban.ro

director: Ilie nICUlaIe

Sucursală specializată în asigurări bancare
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Actualitate şi 
tendinţe în asigurări 
şi pensii private

www.primm.ro

g Sucursala 13 Septembrie
Adresa: Calea 13 Septembrie, nr. 89, bl. 81, parter, Sector 5 

Tel: 021.411.40.16; 0372.713.946; 0372.713.947

Fax: 021.411.40.15

e-mail: asiban.13septembrie@asiban.ro

director: Camelia dRăCea

g Sucursala Basarab
Adresa: Calea Griviţei nr. 16, parter, Sector 1

Tel: 021.222.81.19; 021.222.80.32; 0372.703.876

Fax: 021.222.81.19
e-mail: asiban.basarab@asiban.ro

director: doru ConstantInesCU

g Administraţia Centrală Sucursala Viaţă
Adresa: Bd. Mărăşti nr. 2, Sector 1

Tel: 021.223.17.95; 0372.169.011

Fax: 021.222.41.63
e-mail: asiban.viata@asiban.ro

director: Ioana BUleaRC

Produse de top

Sucursală specializată în asigurări de viaţă

asigurarea pentru incendiu şi alte 
calamităţi

ASIBAN asigură, prin poliţa de incendiu şi 
alte calamităţi, clădirile şi alte construcţii, precum 
şi conţinutul acestora (instalaţii, utilaje, birotică, 
materii prime, produse finite ş.a.)

Riscuri acoperite:
g riscuri de bază: incendiu, trăznet, explozie, 
căderea aparatelor de zbor, lovirea de către vehi-
cule rutiere care nu aparţin asiguratului;
g riscuri extinse: riscuri de bază, la care se adau-
gă: inundaţii, furtuna, grindina, ploile torenţiale, 

prăbuşiri sau alunecări de teren, greutatea stratului de zăpadă, 
de gheaţă sau avalanşe, demolarea sau mutarea clădirii în care 
se află bunurile asigurate, dacă aceasta se face pentru a opri 
întinderea incendiului, sau la o ameninţare bruscă de inundaţie, 
prăbuşire sau alunecare de teren;
g toate riscurile: riscuri extinse, la care se adaugă: cutremur 
de pămant, avarii accidentale de instalaţii de apă, canal sau 
încalzire centrală, inundarea apartamentelor cu apă provenită 
de la vecini, furt (prin efracţie sau prin acte de tâlharie), riscuri 
politice, vandalism.
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Produse de top

asigurarea de răspundere civilă
Contractul de asigurare privind răspunderea 

civilă legală are ca obiect preluarea riscului pro-
ducerii unor pagube la bunuri sau vătămări cor-
porale unor terţe persoane. 

Riscurile asigurate pot fi:
g provocarea de vătămări corporale unor terţe persoane;
g prejudicii materiale asupra bunurilor unor terţe persoane.

De exemplu:
a. sumele pe care Asiguratul - persoană fizică sau juridică - este 
obligat să le plătească terţelor persoane păgubite, cu titlul de da-
une materiale ca urmare a producerii, din culpă proprie, precum 
şi din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat să ras-
pundă în baza legii (pentru Asiguratul persoană fizică), respectiv 
din culpa prepuşilor (pentru Asiguratul persoană juridică), de vă-
tămari corporale şi/sau pagube la bunuri;
b. sumele pe care soţia (soţul) asiguratului sau persoanele faţă de 
care asiguratul are obligaţia legală de întreţinere şi care locuiesc 
împreună cu acesta sunt obligate să le plătească terţelor persoa-
ne păgubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii, 
din culpa lor, de vătămări corporale şi/sau pagube la bunuri;
c. sumele pe care asiguratul este obligat, în baza legii, să le plă-
tească terţelor persoane păgubite, cu titlu de daune materiale, ca 
urmare a producerii prejudiciilor cauzate de lucruri şi animale 
aflate în paza juridică a asiguratului, precum şi de ruina edificiului;
d. cheltuieli de judecată făcute de cel prejudiciat în scopul obli-
gării asiguratului la plata despăgubirilor, dacă asiguratul a fost 
obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora;
e. cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, cu 
acordul prealabil al asigurătorului.

Despăgubirile sunt acordate de ASIBAN persoanei care a 
încheiat o astfel de asigurare, pentru sumele la plata cărora este 
obligată această persoană, prin hotărâre judecatorească.

Asigurări de răspundere civilă practicate de ASIBAN:
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă legală pentru 
persoanele fizice;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă a prestatorului 
de servicii;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă a societăţii faţă 
de proprii angajaţi;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă legală a produ-
cătorului;
g Poliţa de răspundere civilă profesională a arhitecţilor şi a 
inginerilor constructori;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă profesională a 
auditorilor financiari;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă profesională a 
avocaţilor;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă profesională a 
brokerilor de asigurări;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă profesională a 
notarilor publici;
g Poliţa de asigurare privind răspunderea civilă profesională 
pentru practica medicală.

Prin această poliţă sunt asigurate autovehi-
cule şi remorci trase de autovehicule asigurate, 
supuse înmatriculării în România. Riscurile pentru 
care se acordă despăgubiri pentru pagubele ma-
teriale directe cauzate autovehiculului descris în 
poliţă, atât în staţionare, cât şi în circulaţie, sunt: 
g asigurarea pentru riscul de avarii;
g asigurarea pentru riscul de furt;
g asigurarea pentru riscuri civile.

 

asigurarea pentru riscul de avarii acoperă:
g avarii accidentale, ca urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu alte 
vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în afa-
ra ori în interiorul autovehiculului asigurat, răsturnării, derapării, 
zgârierii, căderii (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul 
transbordării), căderii pe autovehicul a unor corpuri; 
g incendiu, trăznet, explozie;
g ploaie torenţială, grindină, inundaţie şi apa rămasă pe sol, 
furtună, uragan, cutremur de pamânt, prăbuşire sau alunecare 
de teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe de 
zăpadă, căderea unor corpuri pe construcţia în care se află auto-
vehiculul.

De asemenea, sunt despăgubite, în limita sumei asigurate:
g cheltuielile legate de trasportarea, o singură dată pe eveni-
ment, a autovehiculului asigurat, în scopul salvării sau reparării; 
g pagube produse autovehiculului asigurat, prilejuite de mă-
surile luate în timpul producerii evenimentului asigurat, pentru 
salvarea acestuia;
g cheltuieli făcute în vederea limitării pagubelor, dacă acestea 
sunt necesare în urma unor evenimente asigurate.

asigurarea pentru riscul de furt acoperă:
g însuşirea arbitrară a autovehicului de către terţe persoane;
g furtul autovehiculului sau al unor părţi componente şi acceso-
rii din dotarea acestuia;
g pagubele produse autovehiculului ca urmare a furtului sau 
tentativei de furt.

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României.

asigurarea pentru riscurile civile acoperă, pe teritoriul 
României:
g avariile accidentale suferite de autovehiculele menţionate în 
poliţa de asigurare, din cauza grevelor, mişcărilor civile, mitingu-
rilor spontane şi revoltelor;
g incendierea autovehiculelor cuprinse în poliţa de asigurare, 
din cauza grevelor, mişcărilor civile, mitingurilor spontane şi re-
voltelor.

asigurarea autovehiculelor pentru 
avarii şi furt
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Oferta de asigurări
PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

asigurarea Românească – asIRoM VIenna InsURanCe 
gRoUP 
Adresa: Bd. Carol I nr. 31 - 33, Sector 2
Tel: 021.317.81.36; 021.317.81.37
Fax: 021.317.81.32
e-mail: cabinet@asirom.com.ro

web: www.asirom.ro

acţionariat 
WIeneR stadtIsChe VeRsICheRUng ag 85,91%
Persoane juridice 13,43%
Persoane fizice 0,66%

Management
Boris sChneIdeR   Preşedinte

Mariana dIaConesCU  Vicepreşedinte

daniela Meghea   Director Executiv

Ion BRătUlesCU   Director Executiv

Martin hasChka   Director Executiv

Profil de companie
În anul 2007 ASIROM s-a 

alăturat marii familii a Grupu-
lui lider pe piaţa de asigurări 
din Europa Centrală şi de Est 
– VIENNA INSURANCE GROUP. 
Acum avem şi un „nume de 
familie“ internaţional, prin ur-
mare suntem ASIROM - VIEN-
NA INSURANCE GROUP, conti-
nuând să reprezentăm bran-
dul cu rădăcini româneşti, dar 
beneficiind de peste 180 de 
ani de experienţă în asigurări. 

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP este în primul rând o 
companie care oferă soluţii viabile clienţilor săi, adaptându-şi 
permanent produsele şi tarifele la tendinţele pieţei, respectân-
du-şi, totodată, obligaţiile asumate prin contractele de asi-
gurare. 

Calitatea deosebită a produselor şi serviciilor ASIROM VIEN-
NA INSURANCE GROUP a condus la acordarea de către binecu-
noscutul organism de certificare Moody Internaţional a certifi-
catului standardului calităţii ISO 9001. 

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP este compania de asi-
gurări tradiţională a românilor, oferindu-le acestora siguranţa 
şi confortul de care au nevoie, definind permanent tendinţele 
pieţei locale a asigurărilor. 

altele 1.35%

asigurări de viaţă  
11.93%

asigurări de
proprietate  

11.27%

asigurări de 
accidente  
şi boală 1.06%
răspundere civilă  
generală 1.45%

asigurări auto
72.94%

ASIROM

asistenţă clienţi

Call Center daune asIROM
Tel: 021-9599 (disponibil pentru clienţii din Bucureşti şi Judeţul 
Ilfov)
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Reţea teritorială

g Sucursala Ion Ghica
Adresa: Str. Ion Ghica nr. 7, Sector 2

Tel: 021.312.87.45

Fax: 021.312.87.46
e-mail: ghica.b@asirom.com.ro

director: Petre CotRUţa

Echipa ASIROM - Sucursala Ion GHICA 

g Reprezentanţa Teiul Doamnei
Adresa: Str. Teiul Doamnei nr. 12, bl. 9, Sector 2

Tel: 021.242.98.24

Fax: 021.242.98.27

g Sucursala Olteniţei
Adresa: Str. Împăratul Traian nr. 32, Sector 4

Tel: 021.332.37.36

Fax: 021.332.19.15
e-mail: oltenitei.b7@asirom.com.ro

director: dan BaRBU

g Reprezentanţa Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 278, Sector 2

Tel: 021.211.36.50

g Agenţia Gorjului
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 65, bl. 7P, sc. 4, ap. 105, Sector 6

Tel: 021.434.31.38

g Agenţia Berceni
Adresa: Sos. Olteniţei nr. 107, bl. 22, sc. 2, ap. 40, Sector 4

Tel: 021.332.24.63

g Reprezentanţa Decebal
Adresa: Bd. Decebal nr. 2, tronson 2, bl. H1, parter, Sector 3

Tel: 021.326.66.09

Fax: 021.326.66.10

g Reprezentanţa Chişinău
Adresa: Bd. Chisinau nr. 7, bl. A1, sc. 1, ap. 1, Sector 2

Tel: 021.624.17.78

Fax: 021.624.17.79

g Sucursala Dorobanţi
Adresa: Calea Dorobanţi nr. 240, Sector 1

Tel: 021.203.80.62

Fax: 021.203.80.59
e-mail: dorobanti.b2@asirom.com.ro

director: Marius dRăgUŞIn

g Reprezentanţa Văcăreşti
Adresa: Calea Văcăreşti nr. 276, Sector 4

Tel: 021.330.35.49

Fax: 021.330.93.23

g Reprezentanţa Pipera
Adresa: Şos. Pipera nr. 46F, Sector 1

Tel: 021.232.10.57

Fax: 021.232.10.71

g Sucursala Mihai Bravu
Adresa: Bd. Ferdinand I nr. 146, Sector 2

Tel: 021.253.17.98

Fax: 021.253.16.15
e-mail: mihaibravu.b4@asirom.com.ro

director: simona tănase

Echipa ASIROM - Sucursala Mihai BRAVU
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Produse de top

g Sucursala 13 Septembrie
Calea 13 Septembrie nr. 63, Sector 5

Tel: 021.411.44.49

Fax: 021.411.38.51

e-mail: septembrie.b6@asirom.com.ro

director: dan gabriel MIhUţ

Echipa ASIROM - Sucursala 13 Septembrie

Specialiştii ASIROM au creat pentru clienţii - 
întreprinderi mici şi mijlocii pachetul de asigurare 
BUSINESS IMM, care include opt tipuri de asigurări 
distincte:

g Asigurarea de incendiu şi alte calamităţi la clădiri şi conţinut;
g Asigurarea maşinilor şi utilajelor pentru avarii accidentale; 
g Asigurarea de echipamente electronice;
g Asigurarea pierderilor financiare ca urmare a întreruperii acti-
vităţii ;
g Asigurarea bunurilor pe timpul transportului – CARGO;
g Asigurarea numerarului pe timpul transportului;
g Asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi;
g Asigurarea angajaţilor pentru cazurile de accidente şi boli pro-
fesionale – “PROFESIONAl ASIG”.

BUSINESS IMM este un produs de asigurare configurabil, 
modular şi personalizat ce prezintă numeroase avantaje care în-
sumate economisesc din timpul preţios al administratorului de 
IMM. 

aVantaJele PRodUsUlUI: 
g Principalul avantaj îl reprezintă tocmai simplificarea procedurii 
de asigurare, clientul completează o singură cerere/declaraţie de 
asigurare, în schimb, în funcţie de nevoi şi cerinţe, antreprenorul 
este asigurat împotriva unei multitudini de riscuri şi accidente. 
Astfel, oferă potenţialului Asigurat:

8 selectarea modului de stabilire a sumei asigurate 
8 alegerea modului de plată a primei de asigurare
8 acoperiri suplimentare 

g Mod flexibil de cotare – cu aceeaşi bani, mai multe riscuri
g Perioadă de păsuire
g Perioadă de suspendare

BeneFICIIle PRodUsUlUI: 
g Reducerea primei de asigurare, în conformitate cu condiţiile de 
asigurare, în funcţie de numărul de forme. Astfel, clientul poate 
obţine bonusuri semnificative, în cazul în care solicită includerea 
în contract a unui pachet larg de asigurări.
g Economie de timp
g Alegerea riscurilor solicitate (în cadrul a opt forme de asigurare 
acumulate într-o singură poliţă)
g Se pot asigura mai multe feluri de bunuri (mobile sau imobile) 
pe aceeaşi poliţă
g Confort psihologic – mai multe riscuri acoperite
g Siguranţa afacerii. Pentru creşterea atractivităţii şi adaptarea 
produsului de asigurare la cerinţele pieţei, au fost aduse modifi-
cări la condiţiile de asigurare standard ale fiecărui tip de asigura-
re şi la tarifele de prime.

Business IMM
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Produse de top

CaRaCteRIstICI

g Persoane asigurate: orice client persoană fizică 
sau angajat al unui client persoană juridică, cu vâr-
sta cuprinsă între 16 şi 65 ani, care nu va împlini 
75 ani în momentul expirării contractului.  Sunt ex-

cluse persoanele cu grad de invaliditate mai mare de 50% sau care 
nu  sunt în conformitate cu normele medicale ale ASIROM.
g Riscuri acoperite:

Riscuri de bază: supravieţuire la expirare; decesul din orice cauză 

Riscuri suplimentare: decesul ca urmare a unui accident; invalidi-
tate permanentă partială/totală datorită unui accident; invaliditate 
temporară ca urmare a îmbolnăvirii, invaliditate temporară din ac-
cident. Asigurarea acoperă 6 riscuri în diferite combinaţii. 
g Perioada asigurată: minimum 3 ani şi maximum 25 ani; suma 
asigurată, sub formă de pensie (dacă s-a ales acest mod) se plăteş-
te pe o perioadă cuprinsă între 4 şi 30 ani. 

aVantaJe
g Asigurarea validează 24 de ore din 24, oriunde în lume;
g Suma asigurată poate fi plătită dintr-o dată sau sub formă de 
pensie lunară pe o perioadă limitată de timp;
g Drepturile din asigurare primite la expirare sunt scutite de plata 
impozitului pe venit;
g ASIROM garantează suma asigurată;
g Începutul plăţii pensiei poate fi amânat cu 1-5 ani, caz în care 
valoarea sumei asigurate creşte pe această perioadă, cu exceden-
tele acumulate;
g Deţinătorul poliţei poate alege moneda de plată a primelor 
(EUR, USD sau RON). 
g Dacă deţinătorul poliţei a oprit plata primelor de asigurare, po-
liţa poate fi reactivată în decurs de 3 ani. Asigurarea rămane în vi-
goare pentru o suma asigurată redusă, dacă s-au plătit prime de 
asigurare minimum un an.
g Vârsta beneficiarului nu este restricţionată.

BeneFICII
g În funcţie de alegerea dvs, aveţi libertatea de a manevra produ-
sul astfel:
8 indexarea sumei asigurate oricând la începutul unui an nou de 
asigurare, pentru a profita de schimbările de inflaţie; 
8 deţinătorul poliţei poate beneficia de cote importante de exce-
dent care pot adăuga valoare pensiei;
g Flexibilitate: ai la alegere mai multe variante de a primi bene-
ficiile asigurării - toată suma dintr-o dată; rentă sau pensie pe o 
perioadă de timp; 
g Este o asigurare cu participare la profit -  90% din excedentul 
realizat de ASIROM se distribuie anual  asiguratului.

CaRaCteRIstICI

g Asigurat: proprietarul casei sau al bunurilor dis-
truse sau alte persoane care au interes asigurabil 
- persoană fizică; 
g Bunuri asigurate:

8 Clădiri cu destinaţia locuinţă (inclusiv anexele); 
8 Bunuri din gospodărie; 
8 Răspundere civilă faţă de terţi. 
g Riscuri acoperite: 
8 Riscuri de incendiu, explozie, inundaţie, dezastre naturale, furt, 
etc, grupate în trei acoperiri de bază;
8 Răspundere civilă faţă de terţi: pentru prejudicii cauzate de 
asigurat prin vătămare corporală (inclusiv deces) sau avariere/
distrugere bunuri produsă terţelor persoane;
8 Cheltuieli de judecată;
8 Costuri suplimentare acoperite.

aVantaJe
g Sume asigurate şi limite de răspundere prestabilite, în EUR 
sau lEI;
g Acoperirea pagubei după principiul primului risc la bunuri;
g Posibilitatea de a opta pentru acoperirea pagubei după princi-
piul primului risc (la clădiri);
g Produs modular care oferă trei acoperiri de bază – se poate 
alege varianta de acoperire care satisface cel mai bine nevoia cli-
entului;
g Prime accesibile, simplu de calculat;
g În funcţie de opţiunea solicitantului, suma asigurată pentru 
clădiri poate reprezenta fie valoarea de înlocuire (de nou), fie va-
loarea de piaţă;
g În cazul plăţii de despăgubire, ASIROM plăteşte avansuri din 
despăgubire de până la 40% din cuantumul daunei, iar despă-
gubirile finale se plătesc în cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
furnizării tuturor documentelor.

BeneFICII
g Nevoile specifice pot fi satisfăcute prin alegerea diferitelor ti-
puri de riscuri acoperite; 
g Aveţi o bună siguranţă, deoarece poliţa dvs este reasigurată la 
cele mai importante companii de reasigurare din lume; 
g Plata daunelor efectuată cu promptitudine: durata maximă de 
15 zile lucrătoare pentru plata finală, completă;
g Suma consistentă plătită, înainte de completarea dosarului de 
daune, va ajuta persoana asigurată să îşi refacă mai repede bu-
nurile distruse.

asigurarea clădirilor cu destinaţie de  
locuinţă – REzIdENT

asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă 
gLOBaL
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ASITO KAPITAL 

acţionariat 
noRCRoss InsURanCe 99,932%

Alţi acţionari 00,068%

Management

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

asIto kaPItal s.a.
Adresa: Str. Elena Văcărescu nr. 100 A, Sector 1
Tel: 021.230.04.63
Fax: 021.230.35.08
e-mail: office@asitokapital.ro

web: www.asitokapital.ro

asistenţă clienţi

Relaţii cu Clienţii
Tel: 021.230.04.63 - interior 116 şi 117

daune
Tel: 021.230.04.63 - interior 108 şi 111 

Valentin MIŞoV
Preşedinte

Marcel PîRCIog
Director General

Crenguţa CălIn
Director Dezvoltare

eugen IosUB
Director Tehnic

distincţii

Asito Kapital nu oferă produse pentru aviaţie

Calităţile şi realizările companiei au fost recunos-
cute în piaţa asigurărilor prin distincţiile primite de-a 
lungul timpului. Astfel, Revista PRIMM - Asigurări & 
Pensii a acordat companiei ASITO KAPITAl premiul 
pentru “Cea mai eficientă companie de asigurări” la 
trei ediţii succesive, în perioada 2000 - 2002.
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Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf, Csa

PRIME suBsCRIsE
2008 2007

(mil. Lei) (mil. Lei)
asIguRăRI dE vIaţă - TOTaL, din care: A - -

Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă* I  -    -   

asIguRăRI gENERaLE - TOTaL B 28,82  27,91 

Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) I 1,83  4,31 

Asigurări de sănătate II 0,00  -   

Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) III 8,41  3,04 

Asigurări de mijloace de transport feroviar IV 0,00  0,00 

Asigurări de mijloace de transport aeriene V 0,00  -   

Asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) VI 0,15  0,10 

Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri VII 1,92  0,86 

Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale VIII 15,49  18,57 

Asigurări de daune la proprietăţi IX 0,00  -   

Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie şi carte verde) X 0,00  -   

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian XI 0,00  -   

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval XII 0,00  -   

Asigurări de răspundere civilă generală XIII 1,01  1,03 

Asigurări de credite XIV 0,00  -   

Asigurări de garanţii XV 0,00  -   

Asigurări de pierderi financiare XVI 0,00  -   

Asigurări de protecţie juridică XVII 0,00  -   

Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate XVIII 0,00  0,01 

TOTaL 28,82  27,91 

Profil de companie

Compania s-a înfiinţat 
în iulie 1998 sub umbrela 
lUKOIl şi, pentru 5 ani, a 
avut un singur scop: eficien-
ţă şi calitate maximă pentru 
unicul beneficiar.

În tot acest timp, reţe-
ta afaceri lor ASITO KAPITAl 
s-a cristali zat pe exigenţele 
unui gigant industrial din 

industria de petrol, capacitatea şi reasigurările au fost de aseme-
nea normate pe specificul clientului corporativ mijlociu şi mare 
din domeniul industrial, şi, în acelaşi timp, compania a avut şi şan-
sa să instrumenteze daune substanţiale pe toate formele de asi-
gurare şi să le finalizeze cu succes. 

În 2003, ASITO KAPITAl a ajuns la maturitate şi a început să 
atragă primii clienţi din afara grupului, orientându-se astfel către 

piaţa românească. Până în 2007, a evoluat cu rezultate notabile în 
topurile industriei de asigurări, iar începând cu 2007 s-a dat star-
tul unei noi etape în evoluţia companiei, prin înnoirea întregii 
game de produse şi prin creşterea organică a organizaţiei cu oa-
meni noi, cu clienţi noi şi cu o nouă perspectivă. Anul 2008 a în-
semnat încununarea a 10 ani de asigurări, eveniment care moti-
vează ASITO KAPITAl să continue şi să îmbunătăţească ceea ce a 
construit până în prezent.

răspundere civilă 
generală 3.96%

asigurări de accidente  
şi boală 4.96%

altele 6.53%

asigurări 
auto 
23.84%

asigurări de
proprietate 

60.71%

Capital social (mil. Lei) 9.71

angajaţi permanenţi pers. 21

Colaboratori pers. 5

Pondere prime subscrise prin brokeri % 14

Indicatori structurali

date financiare
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acţionariat 
tng - the nova group 72,8%

UnIqa group austria  27,2%

Management

MaNagEMENT EXECuTIv 

Cornelia sCăRlătesCU Director Asigurări de Viaţă

Ina CRUdU  Director Vânzări

tudor MIhaI  Director Asigurări Generale

Filip staVRosItU  Director Aviaţie şi Reasigurări

ovidiu gălăţanU Director Bancassurance şi leasing

nicoleta teodoResCU Director Juridic

Carmen ghIoRghe Director Financiar – Contabil

diana PoPesCU  Director Brokeri şi Conturi Mari

Cosmin PoPesCU Director Vânzări

ovidiu CălInesCU Director Directia Audit şi Control

diana RăCeală  Director Resurse Umane

alexandru FaRCaŞ Director Direcţia Managementului 

   Calităţii

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

asigurare Reasigurare astRa
Adresa: Str. Nerva Traian, nr. 3, bloc M101, etaj 10, Sector 3
Tel: 021.318.80.80 
Fax: 021.318.80.74; 021.318.80.75
e-mail: office@astrasig.ro

web: www.astrasig.ro

asistenţă clienţi

Call Center 
Tel: 0800 0800 88 

Centrul de daune 
Tel: 0750/99 05 00
Fax: 0750/99 05 15

ASTRA-UNIQA

Radu MUstăţea
Preşedinte Directorat 

dacian VIneReanU
Vicepreşedinte Directorat 

Răzvan IeReMIa
Membru Directorat

CONsILIu dIRECTORaT
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Profil de companie

date financiare

Compania ASTRA-UNIQA 
a intrat pe piaţa asigurărilor 
drept un jucător puternic 
şi stabil încă din anul 1991, 
când s-a desprins din fos-
ta companie de stat ADAS, 
beneficiind astfel de o vastă 
experienţă pe piaţa naţiona-
lă şi internaţională a asigu-
rărilor. 

ASTRA-UNIQA este o 
com panie puternică, sta-
bilă, jucător de tradiţie pe 

segmentul RCA, lider de piaţă la asigurări maritime şi de aviaţie, 
asigurător de marcă la asigurări generale. 

ASTRA-UNIQA se numără printre companiile cele mai capi-
talizate din piaţa autohtonă a asigurărilor, având un capital so-
cial cu o valoare de 55 milioane EUR. Patrimoniul impresionant 
al companiei, acţionarii puternici – NOVA Trade Group, acţionar 
majoritar cu o cotă de participaţie de 72,8% din pachetul de ac-
ţiuni, unul dintre cele mai mari holdinguri din România, şi UNIQA 

Group, jucător internaţional cu interese în 20 de ţări europene -, 
reprezintă garanţia unei companii solide. 

ASTRA-UNIQA este singura companie de asigurări din Româ-
nia cu capital şi acţionariat preponderent autohtone. 

Cu 238 unităţi teritoriale în toata ţara, ASTRA–UNIQA are o 
acoperire teritorială completă, oferind peste 60 de tipuri de asi-
gurări generale, de viaţă şi de sănătate. 

Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE
2008 2007

(mil. Lei) (mil. Lei)

asIguRăRI dE vIaţă - TOTaL, din care: A) 7,21 6,97
Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă* I 7,21 6,97

asIguRăRI gENERaLE - TOTaL B 647,48 366,80
Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) I 6,22 9,49
Asigurări de sănătate II 0,05 2,65
Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) III 375,90 136,02
Asigurări de mijloace de transport feroviar IV 0,08 0,03
Asigurări de mijloace de transport aeriene V 10,74 5,07
Asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) VI 7,05 7,21
Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri VII 3,52 3,39
Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale VIII 44,46 20,70
Asigurări de daune la proprietăţi IX 5,82 4,48
Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie şi carte verde) X 158,44 156,83
Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian XI 12,61 8,61
Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval XII 4,35 2,07
Asigurări de răspundere civilă generală XIII 10,25 7,90
Asigurări de credite XIV 1,42 0,97
Asigurări de garanţii XV 1,85 0,99
Asigurări de pierderi financiare XVI 0,10 0,38
Asigurări de protecţie juridică XVII 0,00 0
Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate XVIII 4,63 0

TOTaL 654,69 373,78

Capital social mil. Lei 192,71

Reţea teritorială, din care nr. unităţi 238

sucursale nr. unităţi 50

agenţii nr. unităţi 152

puncte de lucru nr. unităţi 36

angajaţi permanenţi pers. 1.411

Colaboratori pers. 23.000

Indicatori  structurali
altele 7,09%

asigurări de viaţă  
 1,10%

asigurări de
proprietate  

7,68%

asigurări de accidente  
şi boală 0,95%
răspundere civilă 
generală 1,56%

asigurări auto 
81,62%

PORTOFOLIu 2008
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Reţea teritorială

g Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Str. Slătineanu nr. 12, Sector 1

Tel:  021.212.32.74; 021.211.03.33; 
021.212.34.21; 021.212.28.11

Fax: 021.212.32.13
e-mail: smbmail@astrasig.ro

director: Cosmin anghelUţă

g Sucursala Nova
Adresa: Piaţa Unirii nr. 1, Magazinul UNIREA, 
Aripa Călăraşi, Etaj 5

Tel/Fax: 021.303.03.16, 021.303.03.12
e-mail: novamail@astrasig.ro

director: Cătălin CIRIPan

Echipa ASTRA-UNIQA - Sucursala Nova

g Sucursala Victoria
Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr. 16, Sector 1

Tel: 021.312.51.51

Fax: 021.311.27.66; 021.313.13.14
e-mail: victoriamail@astrasig.ro

director: dan ŞteFan

g Punct de Lucru Gorjului
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 65, bl. 7P, sc. 6, parter,  
Sector 6

Tel/Fax: 021.434.33.14

g Agenţia Sector 4
Adresa: Şos. Viilor nr. 68, Sector 5
Tel: 021.337.40.17 ; 021.337.40.18
Fax: 021.337.40.19
e-mail: sector4mail@astrasig.ro
director: dorin BURtan

g Agenţia Modern
Adresa: Bd. Carol I nr. 34 – 36, “IBC MODERN”, Sector 2
Tel: 021.317.28.12; 021.317.31.52
Fax: 021.317.28.12
e-mail: modern@astrasig.ro
director: Bogdan RaBanCa

g Agenţia Sector 3
Adresa: Calea Călăraşilor nr. 307, bl. 68, sc. 3, ap. 70, Sector 3
Tel: 021.323.68.98
Fax: 021.323.43.83
e-mail: sector3mail@astrasig.ro
director: Ştefan MaRIUs

g Agenţia Sector 6
Adresa: Drumul Taberei nr. 35, bl. F5, sc. 2, ap. 23, Sector 6
Tel/Fax: 021.413.04.67, 021.413.95.50
e-mail: sector6mail@astrasig.ro
director: lenuţa hîRleaţă

g Agenţia Tineretului
Adresa: Bd. Tineretului nr. 53, bl. 65, sc. B, ap. 39, Sector 4

Tel: 021.331.34.39

Fax: 021.306.01.86

e-mail: agentia.tineretului@astrasig.ro

director: Claudiu MInIŞIU

Echipa ASTRA-UNIQA - Sucursala Banu Manta

g Sucursala Banu Manta
Adresa: Bd. Banu Manta nr. 3 - 5, bl. 1B, parter, 
Sector 1

Tel: 021.222.47.00; 021.222.47.01

Fax: 021.222.37.91

e-mail: banumantamail@astrasig.ro

director: adrian tesloVan

g Punct de Lucru Nova
Adresa: Str. C. Vasile lascăr nr. 111, bl. 2, parter, Sector 2

Tel: 021.210.50.22

Fax: 021.210.50.50
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Reţea teritorială

Produse de top

g Centrul de Daune Bucureşti 
Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 313 - 321, Sector 2

Tel: 0750.99.05.00

Fax: 0750.99.05.15 ; 0750.99.05.13

director: Costel sandU

CasasiguraPlus - asigurarea locuinţei  
şi a bunurilor

Asigurarea locuinţei va deveni, începând cu 
1 iulie 2009, obligatorie. ASTRA – UNIQA îţi oferă 
produsul CasAsiguraPlus pentru protejarea locu-
inţei şi a bunurilor, împotriva dezastrelor naturale 
şi a altor riscuri. 

CasAsiguraPlus de la ASTRA-UNIQA îţi oferă acoperire pen-
tru riscurile prevăzute în lege ca fiind obligatorii: cutremur, alune-
cări de teren şi inundaţii. În plus, eşti avantajat beneficiind de 
acoperiri pentru: incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri şi 
furt de bunuri. 

Poliţa funcţionează pe principiul despăgubirii în prim risc, 
ceea ce elimină dificultăţile asiguratului şi ale asigurătorului în 
fixarea unei sume asigurate care să reflecte valoarea reală a bu-
nurilor (fie acestea construcţii sau conţinut). Sunt de asemenea 
prevăzute condiţii prin care se evită rigiditatea în ceea ce priveşte 
plata ratelor de primă de asigurare. 

Asigurarea este prevăzută, prin standardul ei, să poată fi în-
cheiată pentru o perioadă de 1 an sau mai mult (dar cel mult 3 
ani), ceea ce elimină încă o problemă: completarea unor noi for-
mulare la expirarea anului de asigurare sau faptul că, uneori, asi-
guraţii, deşi şi-ar dori reînnoirea poliţei, uită să o facă, iar prima de 
asigurare poate fi plătită şi în rate. 

CasAsiguraPlus este un produs de asigurare relativ simplu în 
ceea ce priveşte încheierea asigurării. Rubricile de completat ale 
formularului sunt reduse la strictul necesar, cotele de primă sunt 
înscrise chiar pe poliţă astfel încât, în mod normal, timpul de 
completare a formularului de către agenul/inspectorul de asigu-
rare este chiar mai mic decât cel necesar pentru încheierea tradi-
ţionalei poliţe RCA.

g Punct de lucru Lizeanu
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 31, parter, Sector 2

Tel: 021.211.98.30

Fax: 021.211.31.41

g Agenţia Iancului
Adresa: Str. Avrig nr. 63, bl. E2, sc. 2 - 3, parter, Sector 2

Tel: 021.250.45.36

Fax: 021.250.69.05
e-mail: agentia.iancului@astrasig.ro

director: Margareta laZăR

g Agenţia Nerva Traian
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, Sector 3

Tel: 021.403.82.06

Fax: 021.403.82.19

director: diana dRăgUŞIn

g Agenţia Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 260, ap. 1, Sector 2

Tel: 021.212.12.49

Fax: 021.212.12.48
e-mail: agmosilor@astrasig.ro

director: diana dRăgUŞIn  

g Agenţia Cotroceni
Adresa: Şos. Cotroceni nr. 10, Sector 6

Tel: 021.311.10.04

Fax:  021.311.10.02
e-mail: agcotroceni@astrasig.ro

director: laurentiu sotIR

g Agenţia Brâncoveanu
Adresa: Str. Alunişului nr. 4, bl. 11A, parter, Sector 4

Tel: 021.634.55.70

Fax: 021.634.55.80

director: Florin MIhălţan

g Direcţia Asigurări de Viaţă
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 3, bl. M101, et. 9, Sector 3

Tel: 021.318.85.85

Fax: 021.318.80.71

director: Cornelia sCăRlătesCU

Sucursală specializată în asigurări de viaţă
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Produse de top

asTRaMEdICa PrIMMa afacere – asigurarea bunurilor 
aparţinând IMM

Pentru protecţia afacerii pe care aţi construit-o, 
ASTRA-UNIQA a creat produsul de asigurare 
PrIMMa Afacere, special destinat întreprinderilor 
mici şi mijlocii. PrIMMa Afacere se adresează atât 
microîntreprinderilor care au până la 9 salariaţi, 

cât şi întreprinderilor care au între 10 şi 250 de salariaţi: restauran-
te, cafenele, saloane de frumuseţe, băcănii, brutării, măcelarii, 
aprozare, dealeri auto, ateliere de încălţăminte, instalaţii/electri-
ce, depozite, ateliere de producţie, hoteluri.

Riscurile de bază acoperite
Pachetul eConoMIC: incendiu; trăsnet; explozie; cădere de 

corpuri; izbire de către vehicule; fenomene atmosferice; greuta-
tea stratului de zăpadă/gheaţă; avalanşă.

Pachetul ConFoRt: acoperirea ECONOMIC+ cutremur, inun-
daţie, alunecare/prăbuşire teren, avarii la instalaţiile de apă, furt.

Pachetul eXClUsIV: acoperirea CONFORT+ greve; revolte; 
tulburări civile; vandalism; undă sonică.

avantajele produsului
g poliţă flexibilă, simplu concepută, dar cuprinzătoare în privinţa 
riscurilor acoperite;
g cuprinde întreaga paletă de activităţi desfăşurate de micro-în-
treprinderi şi întreprinderile mici şi mijlocii, cum ar fi asigurarea 
clădirilor cu destinaţie de locuinţă şi sedii administrative, şcoli, 
săli de sport, hoteluri, moteluri, restaurante, cofetării, discoteci, 
cafenele; pot fi de asemenea asigurate pe acest tip de poliţă ma-
gazine şi depozite conţinând produse combustibile şi inflamabi-
le, magazine şi depozite care conţin produse neinflamabile şi ne-
combustibile, service-uri şi ateliere, care folosesc în procesul de 
producţie produse necombustibile şi neinflamabile, benzinării, 
depozite pentru combustibili lichizi, staţii de distribuţie pentru 
combustibil, spaţii de producţie pentru ulei, alcool, produse de 
panificaţie, sere etc;
g poliţele se încheie pe perioade de unul sau trei ani, la alegerea 
asiguratului, cu plata primei integral sau în patru rate trimestriale;
g paletă de produse individuale şi asistenţă competentă;
g tarif atractiv, accesibil;
g sumele asigurate sunt cele declarate de asigurat şi agreate de 
asigurător, nivelul lor fiind stabilit la valoarea reală, conform nor-
melor tehnice de construcţii în vigoare;
g la solicitarea asiguratului, se poate conveni încheierea poliţei la 
valoarea de nou a obiectivului asigurat;
g se acordă bonusuri pentru lipsa daunelor la sfârşitul fiecărui an 
de asigurare, precum şi pentru plata integrală anticipat a primei 
de asigurare;

g poliţa oferă clienţilor noştri soluţii potrivite pentru 
orice tip de activitate desfăşurată în cadrul propriei 
afaceri.

ASTRAMEDICA este o asigurare voluntară de 
sănătate valabilă pe teritoriul României, cu posi-
bilitatea extinderii în străinătate, care se adresea-
ză companiilor pentru angajaţii acestora. Servicii-
le medicale asigurate sunt realizate prin 

parteneriate cu peste 200 de furnizori cu acoperire naţională: cli-
nici, ambulanţe, laboratoare, spitale, farmacii.

Există 3 planuri de asigurare ASTRAMEDICA – OPTIM, ClASS 
şi BUSINESS, la care se pot adăuga clauze suplimentare. Acest 
fapt permite fiecărui client alegerea pachetului de servicii de în-
grijire a sănătăţii şi a nivelului de prime de asigurare în funcţie de 
exigenţe, dar şi de posibilităţile bugetare ale companiei.

acoperiri:
8 Consultaţii medicale: sunt acoperite toate specialităţile medi-
cale inclusiv consultaţii psihologice, de medicina muncii, logope-
die , second opinion; 8 Profilaxie – programe de prevenţie indivi-
dualizate, screening factori de risc, wellness; 8 Investigaţii de 
laborator (hematologie, biochimie, imunologie, bacteriologie); 8 

Proceduri de diagnosticare (includ şi cele mai performante teh-
nici de diagnosticare-inclusiv RMN, tomografie computerizată, 
scintigrafii, angiografii, coronarografii, endoscopii etc.); 8 Servicii 
de urgenţă (ambulanţă); 8 Servicii farmaceutice, dispozitive pro-
tetice; 8 Servicii stomatologice (tratamente stomatologice pre-
ventive, conservative, restaurative şi chirurgicale); 8 Servicii de 
fizioterapie şi recuperare; 8 Servicii de spitalizare; 8 Servicii de 
nursing;  8 Intervenţii chirurgicale; 8 Servicii de îngrijire specială 
- acoperind inclusiv servicii medicale în timpul sarcinii, naşterea;  
8 Medicina alternativă; 8 Consultanţă medicală permanentă prin 
medicii callcenter-ului UNIQMED.

avantaje:
g Sunt planuri de asigurare de sănătate foarte flexibile, de o di-
versitate şi complexitate progresivă, adaptate tuturor opţiunilor, 
necesităţilor medicale dar şi posibilităţilor financiare; 
g Se disting prin complexitate: au atât o componentă preventi-
vă, de diagnosticare a bolii în ambulatoriu, de spitalizare, dar şi 
de tratament medical, chirurgical si protetic;
g Accesibil din punct de vedere al raportului preţ/beneficii;
g Decontarea serviciilor medicale către clinicile agreate se reali-
zează direct de către ASTRA-UNIQA, fără implicarea financiară a 
asiguratului;
g Angajatorul beneficiază de deductibilitatea primelor de asigu-
rare la calculul impozitului pe profit în proporţie de 250 EUR/an/
angajat, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal;
g Nu există franşiză la încheierea contractului de asigurare şi nu 
există excluderi pentru practicarea unor sporturi, hobby-uri sau 
a unor profesii cu grad ridicat de risc;
g Nu există perioadă de aşteptare pentru acoperirea serviciilor 
medicale efectuate în ambulator: policlinici, clinici particulare, 
farmacii, staţii de ambulanţă.

Produs distins cu premiul PROdusuL aNuLuI 2007, 
acordat de Revista PRIMM-asigurări & Pensii
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ATE Insurance

acţionariat 

ate Insurance (agRotIkI) grecia 99,47%

ate leasing grecia 0,53%

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

ate Insurance România s.a.
Adresa: Calea Griviţei nr. 24, Sector 1
Tel: 021.310.68.11; 021.310.68.14
Fax: 021.310.68.15
e-mail: office@ateinsurance.ro

web: www.ateinsurance.ro

Management

anastasios PaPanIkolaU Preşedinte al CA

Iordanis hadJIossIF Vicepreşedinte CA

dan Mihail stoICesCU Director General

elena lUPU  Director General Adjunct (CFO)

Profil de companie

ATE Insurance România – 
societate fiică a AGROTIKI In-
surance A.E -, este rezultatul 
politicii companiei mamă de 
extindere pe pieţe externe Gre-
ciei. În 2003, anul înfiinţării în 
România, denumirea iniţială a 
fost ABG Insurance. Piaţa româ-
nească fiind considerată o pia-
ţă în plină şi rapidă dezvoltare 
faţă de pieţele din Balcani, se 

aşteaptă ca ATE Insurance România să furnizeze un pachet com-
plet de produse de asigurare, foarte bine adaptat la cerinţele lo-
cale. ATE Insurance România a lansat activitatea de bază la finele 
lunii noiembrie 2006, moment la care s-a încheiat prima poliţă 
de asigurare. Compania nu are încă sucursale teritoriale, canalul 
principal de vânzări fiind reţeaua ATE Bank România. Acţionarul 
principal al ATE Insurance Grecia este ATE Bank Grecia.

asigurări de
proprietate  

87.62%

asigurări de accidente  
şi boală 3.90%
răspundere civilă 
generală 0.66%

asigurări  
de viaţă  

7.82%

g Sediul central
Adresa: Calea Griviţei nr. 24, Sector 1

Tel: 021.310.68.11; 021.310.68.14

Fax: 021.310.68.15
e-mail: office@ateinsurance.ro

director: dan Mihail stoICesCU

Echipa ATE Insurance - sediul central

Reţea teritorială
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Poliţa pentru asigurarea locuinţelor şi a 
conţinutului acestora

Poliţa este destinată atât persoanelor fizice, 
cât şi celor juridice şi are ca obiect asigurarea lo-
cuinţelor, inclusiv a bunurilor existente în acestea, 
şi a dependinţelor şi anexelor.

Asigurătorul îl despăgubeşte pe Asigurat 
pentru pagubele cauzate locuinţelor asigurate, 
aflate la adresa menţionată în poliţa de asigurare, 
cu condiţia ca Asiguratul să fi achitat primele de 
asigurare în condiţiile şi la termenele stabilite.

a. Riscurile de bază acoperite: 
g incendiu, trăsnet, explozie;
g inundaţie, inclusiv efectul acţiunii mecanice a apelor curgă-
toare sau a obiectelor purtate de acestea;
g furtună: se acordă indemnizaţii şi pentru pagube cau zate 
locuinţelor/bunurilor asigurate de căderea de corpuri cât şi prin 
impactul cu elemente materiale purtate în aer de către furtună;
g uragan, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului 
de zăpadă, avalanşe de zăpadă.
g cutremur de pământ, grindina, ploaie torenţială ;
g avarii accidentale la instalaţiile de apă, gaze, canal sau încăl-
zire centrală; se acoperă daunele directe cauzate de avarierea 
neaşteptată produsă la conductele de apă, gaze, încălzire, ca-
nalizare aflate la adresa menţionată în Poliţa de asigurare sau în 
clădirea în care se află apartamentul asigurat. Pagubele produse 
instalaţiilor respective nu se despăgubesc;
g coliziunea cu un vehicul care nu aparţine Asiguratului sau 
persoanelor care locuiesc împreună cu acesta;
g unda de şoc generată de spargerea zidului sonic provocată de 
aeronave (boom sonic).
g spargerea sau crăparea geamurilor;
g carbonizarea totală sau parţiala ori topirea cu sau fără flacără.

b. Riscuri suplimentare acoperite: 
la cererea asiguratului, se poate acoperi, în plus faţă de cele 

de mai sus: riscul suplimentar de furt prin efracţie sau prin acte 
de tâlhărie, după cum urmează:
g furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie al bunurilor aflate la 
adresa menţionată în Poliţa de asigurare;
g furtul prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă 
acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie comise aşa cum se 
prevede la pct.a) de mai sus.
g riscul suplimentar de inundaţie provenită de la apartamentele 
situate la etajele superioare sau la acelaşi etaj poate fi acoperit 
până la o limită de maxim 5.000 EUR sau echivalent pentru fieca-
re apariţie şi în valoarea totală anuală.

c. Facilităţi oferite clienţilor:
Primele de asigurare se achită anticipat şi integral, pentru 

întreaga perioadă menţionată în poliţă, sau în rate, din care prima 
rată se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a poliţei. la plata 
integrală a primei de asigurare, asiguratul beneficiază de o reduc-
ere de 10%.

asigurarea lucrărilor de construcţie 
pentru toate riscurile

Este destinată persoanelor juridice, antre-
prenori construcţii- montaj, agenţi economici cu 
activitate de construcţii.

Are ca obiect asigurarea tuturor tipurilor de 
construcţii : civile, industriale, comerciale, admi-

nistrative, agricole etc. (cu excepţia celor care au caracter de pro-
totip sau experiment) şi/sau montaj (echipamente, instalaţii şi 
utilaje productive sau tehnologice). Este de tip « All Risks » (toate 
riscurile).

a. Riscurile de bază acoperite:
8 Daunele materiale produse lucrărilor de construcţii-montaj 

(permanente şi temporare, lucrări auxiliare de construcţii, dotări de 
şantier, instalaţii/utilaje/echipament pentru construcţii-montaj). 

8 Răspunderea constructorului/montorului faţă de terţi, atât pe 
perioada construcţiei cât şi a garanţiei : despăgubirea daunelor 
materiale, vătămărilor corporale, decesului, cauzate terţilor, pen-
tru care asiguratul răspunde civil conform legii, produse în lega-
tură directă cu lucrările de construcţii-montaj, precum şi cheltu-
ielile efectuate de asigurat în procesul civil.

b. Facilităţi oferite clienţilor: 
g posibilitatea efectuării plăţii în rate a primei de asigurare; 
g posibilitatea conservării sumei asigurate într-o valută agreată 
de către părţi, evitându-se în acest fel riscul deprecierii sumei 
asigurate prin poliţă, din cauza inflaţiei;
g posibilitatea acordării unor avansuri din despăgubire în cazul 
daunelor.

Produse de top
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Produse de top

Este destinată în principal persoanelor juridi-
ce care îşi desfaşoară activitatea în domeniile in-
dustrial, comercial sau administrativ.

Are ca obiect asigurarea patrimoniului: clădi-
rile/construcţiile şi /sau bunurile conţinute în clă-

diri, cum ar fi echipamente (mobilă etc.), echipamente electroni-
ce, maşini, stocuri (materii prime, produse semifabricate, produse 
finite etc. ).

a. Riscurile de bază acoperite: incendiu, trăsnet, prăbuşiri ale 
aparatelor de zbor sau ale altor aparate aeriene

b. Riscuri suplimentare acoperite: 
Incendiu, fulger, explozie, prăbuşiri de avioane sau alte 

aparate de zbor, inundaţii - inclusiv efectul acţiunii mecanice a 
apelor curgătoare sau alte consecinţe ale acestora – fum, cutre-
mur, furtună, furtună de nisip, grindină, incendii în pădure, 
alunecări de teren, spargerea conductelor de alimentare cu apă 
sau de încălzire centrală, greutatea stratului de zăpadă, avalanşe, 
uragan, ciocniri de vehicule, îndepărtarea deşeurilor, ploaie, unde 
de şoc generate de un avion care traversează o barieră sonică 
(boom sonic).

la cererea Asiguratului, se poate acoperi, în plus faţă de cele 
de mai sus, riscul suplimentar de furt prin efracţie sau prin acte 

de tâlhărie, după cum urmează:
g furtul prin efracţie sau prin acte de tâlhărie al bunurilor aflate 
la adresa menţionată în Contractul de asigurare;
g furtul prin întrebuinţarea cheilor originale, însă numai dacă 
acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie comise aşa cum 
se prevede la punctul a) de mai sus. Se acordă despăgubiri şi 
pentru pagubele produse prin spargerea sau deteriorarea - cu 
prilejul furtului sau tentativei de furt prin efracţie - a mobilieru-
lui, precum şi a pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestre-
lor şi duşumelelor la clădiri, anexe sau alte construcţii în care se 
găsesc bunurile asigurate.

c. ate Insurance acoperă:
g îndepărtarea resturilor ca urmare a producerii daunelor;
g Atât în cazul clădirilor /construcţiilor şi a conţinutului acesto-
ra, următoarele cheltuieli sunt incluse în limita sumei asigurate, 
în cuantumul despăgubirii, care sunt ocazionate de: intervenţia 
pompierilor, stingerea incendiului;

d. Facilităţi oferite clienţilor:
Primele de asigurare se achită anticipat şi integral, pentru 

întreaga perioadă menţionată în poliţă, sau în rate, din care prima 
rată se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a poliţei, iar urmă-
toarele rate la datele scadente menţionate în poliţă.

Poliţa are ca obiect de asigurare orice maşi-
nă sau utilaj, care a trecut cu succes probele de 
recepţie şi funcţionare şi este utilizat(ă) de Asigu-
rat în desfăşurarea activităţii, indiferent dacă ma-
şina sau utilajul respectiv(ă) se află în funcţionare 
ori în repaus.

Poliţa acoperă distrugerea sau deteriorarea fizică, bruscă şi 
neprevăzută, datorată unor cauze cum ar fi defecte de material 
sau turnare, deficienţe de proiectare, erori în atelier sau în mon-
taj, manoperă defectuoasă, lipsă de îndemânare, neatenţie sau 
lipsă de grijă, insuficienţa apei în cazane, explozie de natură fizică, 
dezmembrare sub efectul forţei centrifuge, scurt-circuit, arc elec-
tric, sau oricărei alte cauze care nu este exclusă în mod expres. 
Este de tip ‘’All Risks” ( toate riscurile ).

Facilităţi oferite clienţilor:
g Posibilitatea efectuării plăţii în rate a primei de asigurare;
g Cheltuielile suplimentare pentru program prelungit de lucru, 
lucru pe timp de noapte, lucru în timpul sărbătorilor legale şi 
transport rapid vor fi recuperabile în baza Poliţei numai dacă s-a 
convenit în mod expres prin clauze suplimentare. 

Poliţa este destinata persoanelor juridice, 
antreprenori constructii-montaj, agenţi econo-
mici cu activitate de construcţii.

Obiectul asigurarii îl consituie reperul asigu-
rat, acesta însemnând orice echipament sau utilaj 

care este utilizat de Asigurat în scopul efectuării unor lucrări de 
construcţie, indiferent dacă echipamentul sau utilajul respectiv 
se află în funcţionare sau în repaus, în curs de demontare în sco-
pul curăţării, reviziei sau reparării, în cursul efectuării propriu-zise 
a unei astfel de operaţii, sau în cursul remontării/reinstalării ulte-
rioare, dar numai cu condiţia ca echipamentul sau utilajul respec-
tiv să fi fost dat cu succes în exploatare. Este de tip ‘’All Risks” (toa-
te riscurile). 

a. Asigurătorul consimte ca, dacă în timpul perioadei de asigura-
re, reperele asigurate (sau orice părţi ale acestora), aflându-se pe 
şantierul sau în zona geografică de lucru precizat(ă), vor suferi o 
daună datorată oricărei cauze în afara celor excluse în mod ex-
pres, de o manieră care va necesita reparare sau înlocuire, 

b. Facilităţi oferite clienţilor:
g Posibilitatea efectuării plăţii în rate a primei de asigurare;
g Cheltuielile suplimentare pentru program prelungit de lucru, 
lucru pe timp de noapte, lucru în timpul sărbătorilor legale şi 
transport rapid vor fi recuperabile în baza Poliţei numai dacă s-a 
convenit în mod expres prin clauze suplimentare. 

asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora 

asigurarea de avarii accidentale a 
maşinilor şi utilajelor

asigurarea echipamentelor şi a 
utilajelor de construcţie
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AVIVA

aVIVa asigurări de Viaţă s.a.
Adresa: Str. Buzeşti nr. 62 - 64, Sector 1
Telefon: 021.203.83.00
Fax: 021.203.83.01
e-mail: office@aviva.ro

web: www.aviva.ro

asistenţă clienţi

Call Center
Tel: 021.203.83.00

acţionariat 
Commercial Union International holding 99,99% 

Management
shah RoUF  CEO AVIVA Grup România

eugen VoICU   CEO AVIVA Investors România

Profil de companie

AVIVA este cel mai vechi grup de 
asigurări din lume şi cel mai mare din 
Marea Britanie, cu o istorie datând încă 
din 1696.

Astăzi, grupul AVIVA are 57.000 
de angajaţi şi 45 milioane de clienţi în 
27 de ţări din întreaga lume.

Grupul este lider în asigurări 
de viaţă şi pensii în Europa, ocupând 

poziţii de top pe majoritatea pieţelor pe care operează.
AVIVA are venituri din prime de asigurare şi investiţii de 49,2 

miliarde euro şi fonduri în administrare de peste 359 miliarde lire 
sterline, ceea ce poziţionează AVIVA pe locul al cincilea în topul 
companiilor de asigurări la nivel mondial. 

Pe piaţa din România, AVIVA şi-a început activitatea în anul 
2007 prin intermediul companiei de asigurări de viaţă. De-a lun-
gul timpului s-a poziţionat în topul asigurătorilor de pe piaţă, 
care protejează şi administrează veniturile clienţilor şi le oferă o 
gamă variată de produse pentru nevoile specifice şi în continuă 
schimbare ale acestora. În linie cu strategia de dezvoltare, din 
anul 2007 AVIVA şi-a extins prezenţa pe piaţa românească prin 
înfiinţarea companiei de pensii, AVIVA Societate de Administrare 
a unui Fond de Pensii Privat şi achiziţia celei mai vechi companii 
de management al activelor din România, CERTINVEST (AVIVA 
Investors).

AVIVA Grup România include trei companii: AVIVA Asigurări 
de Viaţă, AVIVA Societate de Administrare a unui Fond de Pen-
sii Privat şi AVIVA Investors România (achiziţionată în data de 
13 septembrie 2007) şi este prezentă în 20 dintre cele mai mari 
oraşe din ţară.  

Peste un milion de români au încredere în AVIVA, apelând la 
produsele de protecţie, economii şi pensii.

asigurări de viaţă 
100%

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale
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g Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Anastasie Simu nr. 1, et. 2, Sector 1

Tel: 021.313.89.00; 021.313.88.82

Fax: 021.313.89.79
e-mail: agentia.bucuresti1@aviva.ro

g Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Bd. George Coşbuc nr. 42 - 44, et. 2, Sector 4

Tel: 021.335.55.15; 021.335.15.35

Fax: 021.335.25.05
e-mail: agentia.bucuresti2@aviva.ro

g Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Bd. George Coşbuc nr. 42 - 44, et. 2, Sector 4

Tel: 021.318.01.80; 021.318.01.82

Fax: 021.318.01.81
e-mail: agentia.bucuresti3@aviva.ro

Reţea teritorială

COMPlET este asigurarea de viaţă prin care 
obţii o protecţie financiară extinsă de-a lungul în-
tregii perioade active. Indiferent dacă este nevoie 
de un venit suplimentar în cazul concediului 
medical sau de o sumă consistentă la diagnosti-

carea unor afecţiuni majore, protecţia extinsă oferită transformă 
acest produs într-una dintre cele mai necesare asigurări pentru 
tine şi familia ta.

Cui se adresează? Celor care vor să ofere siguranţă financiară 
celor dragi şi au nevoie în acelaşi timp de o ofertă diversificată şi 
eficientă de protecţie la apariţia problemelor de sănătate de-a 
lungul perioadei active.

a. Caracteristici
COMPlET este un produs de protecţie financiară pe termen 

mediu şi lung. Poţi  să alegi durata de contract care se potriveşte 
cel mai bine planurilor tale financiare (5, 10, 20 de ani).

Prin COMPlET acoperi în primul rând riscul pierderii vieţii 
din orice cauză şi le oferi celor dragi siguranţă din punct de ve-
dere financiar. Mai mult, ai acces la una dintre cele mai largi game 
de beneficii suplimentare de pe piaţa românească a asigurărilor 
şi te protejezi în cazul pierderii venitului ca urmare a problemelor 
de sănătate.

Ai la dispoziţie şi opţiunea transformării acestui produs într-
un plan de economii şi investiţii, fără evaluare medicală 
suplimentară.

Planul este disponibil în lei, euro, USD şi poţi să plăteşti cu 
frecvenţă anuală, semestrială, trimestrială şi lunară.

b. Beneficii suplimentare
Acoperirea extinsă înseamnă să obţii bani în momentele în 

care ai cea mai mare nevoie de ei. COMPlET îţi oferă:
g protecţia la diagnosticarea cu boli critice; 
g protecţia în cazul pierderii vieţii ca urmare a unui accident; 
g protecţia în cazul invalidităţii din accident; 
g protecţia în cazul incapacităţii totale de muncă; 
g protecţia în cazul incapacităţii temporare de muncă – două 
opţiuni; 
g posibilitatea de a creştere a beneficiilor de-a lungul contractu-
lui, fără evaluarea stării de sănătate. 

asigurarea COMPLET

Produse de top
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Produse de top

CONT SENIOR – este planul prin care acu-
mulezi un venit suplimentar pentru momentul 
retragerii din activitate, dar te şi protejezi de eve-
nimente neprevăzute. Avantajul acestei economii 
pe termen lung este dat de faptul că în situaţia în 

care tu nu mai poţi depune aceste sume din motive de sănătate, 
AVIVA strânge banii în locul tău. Alte forme de economisire nu fac 
acest lucru.

Cui se adresează? Celor care vor să îşi păstreze nivelul veni-
tului şi după retragerea din activitate şi conştientizează necesita-
tea unei surse complementare pensiilor private obligatorii şi fa-
cultative. 

a. Caracteristici
CONT SENIOR este planul de economisire pe termen lung 

prin care acumulezi sumele de care ai nevoie pentru un trai de-
cent în perioada pensionării şi în acelaşi timp beneficiezi de pro-
tecţie financiară pentru familia ta, pe toată durata vieţii active. 

Tu alegi nivelul economiilor şi al protecţiei, în funcţie de ne-
cesităţile tale şi de standardul de viaţă, de numărul membrilor 
familei, veniturile şi posibilităţile tale financiare. Combinaţiile ale-
se pot fi modificate de-a lungul timpului, astfel încât să se potri-
vească schimbărilor din viaţa ta.

Economiile sunt investite în programele de investiţii alese 
de tine şi alcătuiesc un cont a cărui valoare îţi poate fi comunica-
tă oricând de serviciul relaţii cu clienţii. Pentru programele de 
investiţii în lei, poţi să te protejezi împotriva efectelor inflaţiei 
asupra sumelor economisite.

Acest contract este disponibil în lei, euro, USD, şi poţi să plă-
teşti anual, semestrial, trimestrial sau lunar.

Oricând poţi decide să investeşti mai mult prin intermediul 
primelor suplimentare şi astfel să atingi nivelul de venit pe care 
ţi-l doreşti după retragerea din activitate.

Protecţia din cadrul lui CONT SENIOR te asigură că cei dragi 
beneficiază de sprijin financiar în momentele cele mai dificile, in-
diferent de nivelul economiilor din acel moment.

Mai mult decât atât, ai posibilitatea retragerii de lichidităţi 
pentru situaţiile de urgenţă.

b. Beneficii suplimentare
Cu CONT SENIOR ai posibilitatea să te protejezi la apariţia 

problemelor de sănătate care produc pierderea venitului:
g în cazul incapacităţii totale şi permanente de muncă; 
g în cazul incapacităţii temporare de muncă;
g în cazul pierderii vieţii sau la invaliditatea din accident; 
g în cazul spitalizării şi intervenţiilor chirurgicale. 

Cont sENIOR asigurarea BuRsa dE sTudII avIva
BURSA DE STUDII AVIVA – este modalitatea 

de a economisi eficient pentru startul reuşit în via-
ţă al copilului tău. Alături de AVIVA, viitorul copi-
lului este asigurat, pentru că aceşti bani se strâng 
chiar şi atunci când tu nu mai poţi plăti din motive 

de sănătate. Pe lângă suma care se acumulează pentru viitor, te 
asiguri că în orice moment există şi o parte de protecţie financia-
ră la dispoziţia copilului, pentru situaţiile neprevăzute.

Cui se adresează? Celor care nu vor să lase viitorul copiilor la 
întâmplare, ci aleg să economisească pentru ei din timp şi să îi 
protejeze pe toată perioada în care depind financiar de părinţi.

a. Caracteristici
BURSA DE STUDII AVIVA este planul de economii şi protec-

ţie pentru copil prin care acumulezi sumele necesare educaţiei 
superioare sau proiectelor importante şi beneficiezi în paralel de 
protecţia pe care alte modalităţi de economisire nu o oferă.

Tu alegi nivelul sumelor care să se acumuleze pentru startul 
reuşit în viaţă al copilului tău. la AVIVA, aceşti bani se acumulează 
chiar şi dacă tu nu ai mai fi alături de el – compania îi depune în 
locul tău până la sfârşitul contractului, pentru că tu ai făcut cea 
mai bună alegere pentru viitorul copilului tău.

Economiile sunt investite în programul de investiţii în lei 
ales de tine (link programe de investiţii) şi alcătuiesc un cont a 
cărui valoare îţi poate fi comunicată oricând de serviciul relaţii cu 
clienţii.  Programele de investiţii în lei oferă posibilitatea de a pro-
teja sumele economisite împotriva efectelor inflaţiei. Mai mult, 
poţi să securizezi câştigul obţinut în timp, pentru că ai acces la un 
program de investiţii care garantează că valoarea unităţii de fond 
nu va scădea.

Moneda de plată a acestui plan este leul, iar frecvenţele ac-
cesibile sunt anuală, semestrială, trimestrială, lunară.

Oricând poţi decide să investeşti mai mult prin intermediul 
primelor suplimentare şi să construieşti viitorul pe care ţi-l doreşti 
pentru copilul tău.

BURSA DE STUDII AVIVA îi oferă copilului posibilitatea de a 
alege modalitatea de încasare a sumei acumulate în funcţie de 
necesităţile din viitor: de exemplu, plăţi eşalonate pe o perioadă 
la alegere, plata într-o singură tranşă sau combinaţii între varian-
te.

b. Beneficii suplimentare
Pentru siguranţa financiară a copilului tău, AVIVA îţi pune la 

dispoziţie şi protecţie în cazul:
g pierderii vieţii din orice cauză; 
g incapacităţii temporare de muncă.
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acţionariat 
BCR (direct şi indirect prin subsidiarele sale) 90,24 %

Persoane fizice 9,76 % 

Management

BCR asigurări s.a.

Adresa: Str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1 

Tel: 021.405.74.00

Fax: 021.311.44.90

e-mail: office@bcrasig.ro

web: www.bcrasig.ro

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

Oferta de asigurări

BCR Asigurări

asistenţă clienţi

Centrul de daune
Adresa: Str. Calea Vitan nr. 242, Sector 3
Tel: 021.304.51.00; 021.304.51.01
Fax: 021.304.51.06

Call Center - Tel verde: 0800.800.551 – (apelabil gratuit)

Mihai teCăU
Preşedinte Directorat

sergiu loghIn
Membru Directorat

adina edelMaIeR
Membru Directorat

Capital social (mil. Lei) 73,69

Reţea teritorială nr. unităţi 172

angajaţi permanenţi pers. 1.273

Colaboratori pers. 2.420

Pondere prime subscrise prin brokeri % 43,11

Indicatori structurali
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Profil de companie

Înfiinţată în anul 2001, 
BCR Asigurări a reuşit, prin 
seriozitate, perseverenţă şi 
efort continuu, să îşi atingă 
obiectivul principal, acela 
de a ocupa un loc între 
primele societăţi de asigurări 
din Ro mânia, pe segmentul 
asigurărilor generale. 

Dinamica înregistrată 
an de an a demonstrat capacitatea companiei de a identifica şi 
fructifica la maxim oportunităţile mediului de afaceri. În acest 
context, dezvoltarea reţelei de distribuţie a venit ca un răspuns 
firesc la solicitările din partea clienţilor. Toate acţiunile întreprinse 
de BCR Asigurări au avut drept scop asigurarea unei protecţii re-
ale a clienţilor, prin subscrierea prudenţială a riscurilor şi consti-
tuirea de rezerve care să permită acordarea de asistenţă financiară 
în timp real, în cazul unor evenimente nedorite.

Gama de produse oferite de BCR Asigurări este constituită 
în exclusivitate din asigurări generale. Compania promovează 
o varietate completă de servicii de asigurare, îmbunătăţind şi 
actualizând permanent produsele oferite, atât pentru clienţii 

persoane fizice, preocupaţi în special de protejarea sănătăţii, a 
căminului şi a bunurilor personale, cât şi pentru clienţii persoane 
juridice, care doresc să îşi asigure afacerea împotriva riscului 
de neplată, a pierderilor cauzate de întreruperea temporară a 
activităţii sau a răspunderii faţă de terţi. 

Prin stabilirea de obiective precise, implementate prin 
strategii adaptate concurenţei puternice de pe piaţa asigurărilor 
şi prin efortul susţinut al echipei de profesionişti de care dispune, 
BCR Asigurări a înregistrat de la an la an creşteri substanţiale ale 
volumului de prime brute subscrise, ajungând ca de la locul 14, 
ocupat în anul 2002 în clasamentul asigurătorilor, să deţină la 
sfârşitul anului 2007 locul 3 pe piaţa asigurărilor generale.

În anul 2008, BCR Asigurări a început procesul de reorien-
tare a strategiei, prin reducerea liniilor de business cu daunalitate 
ridicată şi prin promovarea celor capabile să genereze creştere 
sustenabilă, în scopul măririi profitabilităţii şi asigurării stabilităţii 
financiare pentru clienţi şi acţionari. la sfârşitul primului semes-
tru al anului 2008, BCR Asigurări ocupa locul 5 în clasamentul 
societăţilor de asigurări generale, înregistrând profit de peste 7 
milioane lei.

asigurări de
proprietate  

13,94%

altele 3,57%
asigurări de  
credite şi garanţii  
3,73%

asigurări auto 
78,76%

Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE
2008 2007

(mil. Lei) (mil. Lei)
Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) I  2,85     29,95

Asigurări de sănătate II  0,94     0,01

Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) III  304,73     208,68

Asigurări de mijloace de transport feroviar IV  1,45     0,82

Asigurări de mijloace de transport aeriene V  1,20     0,55

Asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) VI  2,60     1,57

Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri VII  6,58     2,31

Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale VIII  66,04     49,52

Asigurări de daune la proprietăţi IX  10,87     6,25

Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie şi carte verde) X  128,08     130,17

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian XI  0,09     -

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval XII  0,29     0,03

Asigurări de răspundere civilă generală XIII  12,30     7,01

Asigurări de credite XIV  14,73     146,11

Asigurări de garanţii XV  1,53     1,93

Asigurări de pierderi financiare XVI  0,42     0,32

Asigurări de protecţie juridică XVII  -       -

Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate XVIII  1,90     1,69

TOTaL  556,60     586,93

date financiare
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Reţea teritorială

g Sucursala Libertăţii
Adresa: Piaţa Alba Iulia nr. 8, bl. I 7, Sector 3

Tel: 021.320.78.20 

Fax: 021.320.78.23

director: diana sIMUlesCU

g Agenţia Izvor 
Adresa: Bd. libertăţii nr. 22, bl. 102, Sector 5 

Tel/Fax: 021.319.04.93

g Agenţia Alba Iulia
Adresa: Bd. Unirii nr. 65, bl. G1, tronson 5, mezanin, Sector 3

Tel/Fax: 031.425.06.20

director: Marius Cătălin Ion

g Sucursala Victoriei
Adresa: WTC, Piaţa Montreal nr. 10, etaj 1, 

SP. 109 BIS, Sector 1

Tel: 021.319.82.11

Fax: 021.319.82.10

director: elena simona deak

Echipa BCR Asigurări - Sucursala Victoriei

g Agenţia Otopeni 
Adresa: Calea Bucureşti nr. 82, bl. B2 - 2, corp C3, Otopeni

Tel/Fax: 021.350.21.03

g Agenţia Lipscani  
Adresa: Str. lipscani nr. 18 - 20, Sector 3

Tel/Fax: 021.312.05.69

director: Bogdan PÂRVUlesCU

g Agenţia Calea Victoriei
Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tronson 3, Sector 1

Tel/Fax: 021.319.01.96

director: Claudia ZglaVoC

g Sucursala Sector 1
Adresa: Calea Ştirbei Vodă nr. 104 - 106, parter, 
Sector 1

Tel: 021.315.00.74; 021.315.00.73

Fax: 021.315.00.74

director: Monica BăRBUlesCU

Echipa BCR Asigurări - Sucursala Sector 1

g Agenţia Romană
Adresa: Bd. General Gheorghe Magheru nr. 43, parter, 
Sector 1

Tel/Fax: 021.311.73.81

director: Florentina neagU 

g Sucursala Sector 2
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 146, bl. 101, parter, Sector 2

Tel: 021.256.80.70

Fax: 021.250.39.46

director: Marc Cristian aRaPU

g Agenţia Colentina  
Adresa: Şos. Colentina nr. 26, Sector 2

Tel/Fax: 021.241.43.43

director: Ioana aZoIţeI

g Agenţia Ştefan cel Mare
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 60, bl. 41, Sector 2

Tel: 0372.737.749

g Agenţia Pipera  
Adresa: Str. Dimitrie Pompei nr. 6 C, Sector 2

Tel/Fax: 021.243.38.38
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g Agenţia Drumul Taberei 
Adresa: Dr. Taberei nr. 82, bl. C16, Sector 6
Tel/Fax: 021.444.93.79
director: dinu Florin VlădesCU

g Agenţia Lujerului  
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 18 - 20, Sector 6
Tel/Fax: 021.430.04.87

Reţea teritorială

g Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Calea Vitan nr. 242, Sector 3

Tel: 021.304.52.00

Fax: 021.304.52.01

director: Iulius alin BUCŞa

Echipa BCR Asigurări - Sucursala Municipiului Bucureşti

g Sucursala Sector 6
Adresa: Bd. Timişoara nr. 6C, Sector 6
Tel: 021.440.16.49; 021.413.55.91
Fax: 021.413.55.91
director: olga MoldoVan

Echipa BCR Asigurări - Sucursala Sector 6

g Sucursala Sector 3
Adresa: Bd. Decebal nr. 11, bl. S14, Sector 3 
Tel: 021.323.04.32; 021.323.04.11
Fax: 021.323.04.11
director:  elena Cristina MIŞCa 

g Agenţia Şerban Vodă 
Adresa: Calea Şerban Vodă nr. 209, Sector 4 
Tel: 021.336.19.31 - int. 144 

g Sucursala Sector 4
Adresa: Calea Văcăreşti nr. 201, bl. 87, parter, Sector 4
Tel: 021.330.88.08; 021.330.88.02
Fax: 021.330.88.08
director: adrian  george VasIle

g Agenţia Sector 4 
Adresa: Bd. Unirii nr. 63, bl. F4, Sector 3
Tel/Fax: 021.322.70.75
director: adrian  george VasIle

g Agenţia Doamnei 
Adresa: Str. Doamnei nr. 14 - 16, Sector 3
Tel/Fax: 021.313.14.32
director: Marina Magdalena CUlIna

Trofee şi distincţii
Reprezentativă pentru BCR Asigurări este şi recunoaşte-

rea din partea pieţei a rezultatelor societăţii. De-a lungul ani-
lor, compania a câştigat următoarele premii şi trofee acorda-
te de publicaţiile de specialitate cele mai reprezentative din 
România: 

Revista Piaţa Financiară
g Premiul ASIGURăTORUl ANUlUI 2004 a fost acordat BCR 
Asigurări de către publicaţia menţionată cu ocazia galei premi-
ilor anuale pentru banking, piaţa de capital şi asigurări.

Revista PRIMM - asigurări & Pensii
g PREMIUl PENTRU DINAMISM - 2002 şi PREMIUl 
PENTRU CEA MAI SEMNIFICATIVă CREŞTERE - 2003, 
au consemnat ritmul de creştere susţinut şi ascen-
siunea continuă spre poziţiile din vârful clasamen-
telor, precum şi preocuparea constantă în a oferi 
produse şi servicii la standarde ridicate de calitate.

g Premiul PRODUSUl ANUlUI 2004 pentru asigurări generale, 
acordat produsului SMART I.M.M. pentru noutatea adusă prin 
acoperirea mai multor riscuri de către un produs dedicat.

g TROFEUl 1asig - ASIGURăRI GENERAlE câştigat în 
2005, în urma voturilor acordate de către vizitatorii 
portalului de specialitate 1asig.ro, este un adevărat 
premiu de popularitate sosit din partea clienţilor 
noştri.
g Dinamica deosebită înregistrată de BCR Asigurări 

în dezvoltarea afacerilor a fost remarcată doi ani succesiv, prin 
acordarea Premiului Special pentru CEA MAI SEMNIFICATIVă 
CREŞTERE, în 2005 şi 2006.
g PREMIUl DE EXCElENŢă obţinut în 2007 reprezintă a confir-
mare a standardelor înalte cu care operează BCR Asigurări.
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Produse de top

g CINE se asigură?
Orice persoane fizice sau juridice care deţin 

cu orice titlu cladiri cu destinaţia locativă (mini-
mum 70% din suprafaţa utilă totală a imobilului).

g CE se asigură?
Programul de protecţie prin asigurare cuprinde:

g BUnURIle: clădiri cu destinaţie locativă, şi alte construcţii 
(anexe/ dependinţe separate); conţinutul aflat la locaţia asigu-
rată (mobilier, covoare, cărţi, echipamente electrice/ electronice, 
obiecte casnice, îmbrăcăminte, încălţăminte, unelte etc.).
g RăsPUndeRea CIVIlă a Asiguratului /persoanelor care în 
mod statornic locuiesc împreună cu Asiguratul.

g CARE sunt riscurile acoperite?
Pentru bunuri:

g fenomene naturale: cutremur, inundaţie, prăbuşiri/alunecări 
de teren, trăsnet, furtună, uragan, tornade, grindină, ploaie to-
renţială, avalanşe de zăpadă, greutatea zăpezii/ gheţii;
g incendiu, explozie, căderi accidentale de corpuri (inclusiv apa-
rate de zbor), lovirea de către vehicule, acţiunea animalelor;
g efectul undelor de şoc generate de spargerea zidului sonic de 
către aeronave;
g vandalism (acte răuvoitoare ale terţilor), greve/revolte/tulbu-
rări civile, terorism;
g îngheţarea apei în conducte/rezervoare ca urmare a unei avarii 
accidentale la centrala/ instalaţia de încălzire;
g inundare (efectul apei) provenind de la apartamentele vecine 
sau ca urmare a avariilor accidentale produse instalaţiilor din lo-
cuinţa asigurată/refulării apei de canalizare;
g furtul săvârşit prin efracţie/prin acte de tâlhărie (implicit între-
buinţarea cheilor originale obţinute prin acte de tâlhărie);
g fenomene electrice (arcuri electrice, supratensiune, suprasarci-
nă, scurtcircuit, întrerupere accidentală de curent (chiar dacă nu 
au fost urmate de incendiu);
g avarii accidentale produse centralei termice cauzate de urmă-
toarele riscuri specifice: defecte de material, greşeli de fabricaţie, 
erori de montare/instalare, lipsa accidentală a apei, implozie.

Pentru răspunderea civilă:

g faptele săvârşite de Asigurat sau de persoanele care în mod 
statornic locuiesc împreună cu Asiguratul, din culpă proprie sau 
cauzate de lucruri/animale aflate în paza juridică a acestora şi/
sau ruina edificiului datorată viciilor de construcţie/lipsei de în-
treţinere, în cazul în care Asiguratul are calitate de proprietar.

g CARE sunt beneficiile? 
8 acoperirea cheltuielilor necesare readucerii bunurilor asigura-
te în starea anterioară producerii evenimentelor asigurate (prin 
înlocuire/reparare);
8 rambursarea cheltuielilor suplimentare efectuate pentru închi-
rierea unui spaţiu de locuit, dacă cel asigurat devine impropriu 
locuirii;
8 rambursarea cheltuielilor necesare limitării daunelor/curăţării 
locului/expertizării daunelor;
8 suport financiar pentru repararea prejudiciilor produse unor 
terţe persoane păgubite constând în acoperirea sumelor com-
pensatorii pe care Asiguratul este obligat să le plăteasca acestora, 
inclusiv cheltuielile de judecată (efectuate de persoana păgubita 
sau de Asigurat, dacă acesta a fost obligat la plata despăgubirilor 
prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă). 

g CARE sunt avantajele?
8 este o asigurare de tip “pachet protector” acoperind o gamă 
extinsă de riscuri;
8 planuri de protecţie prestabilite, precum şi un plan de acoperi-
re (G) care permite adaptarea ofertei la nevoile clientului;
8 grilă atractivă de discount-uri;
8 efort financiar redus, datorită posibilităţii achitării primei de 
asigurare în rate semestriale/ trimestriale;
8 termen de graţie pentru plata ratelor de prima - 15 zile calenda-
ristice, termen în care contractul de asigurare rămâne în vigoare;
8 acordarea de reduceri de primă la reînnoirea contractului de 
asigurare, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri.

g CÂT costă asigurarea?
Prima de asigurare este stabilită în funcţie de planul de aco-

perire agreat şi scala de reduceri specifică particularităţilor 
fiecărui client. Asiguratul poate opta pentru o altă sumă asigurată 
decât cele expres precizate, în cadrul planului de acoperire G.

asigurarea Casa – PLus 

Plan de acoperire (sume 
asigurate EUR/ron) A B C D E F G

Clădire/alte construcţii 30.000/120.000 50.000/200.000 75.000/300.000 100.000/400.000 150.000/600.000 200.000/800.000 (1)
Conţinut 3.000/12.000 5.000/20.000 7.000/30.000 10.000/40.000 15.000/60.000 20.000/80.000 10% x (1)
Răspundere civilă 1.000/4.000
Primă de asigurare 60/240 95/380 135/540 170/680 240/960 320/1.280

grila discount-uri
10% 

(apartament în bloc)
5%

(<10 ani vechime)
2%

(existenţa sistemelor de protecţie la efracţie/
incendiu)

5% 
(plata integrală)

10% 
(statut: pensionar, veteran de război, persoană cu deficienţe 

locomotorii)
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g CINE se asigură?
Persoanele juridice care desfăşoară activităţi economice în 

România.

g CE se asigură?
Patrimoniul/ răspunderea civilă a persoanei juridice/ integ-

ritatea corporală a personalului societăţii asigurate, în funcţie de 
planul de protecţie agreat de Asigurat, combinând două niveluri 
de protecţie:
g standaRd, care acoperă urmatoarele riscuri:

Secţiunea I: riscuri enumerate din categoriile „incendiu şi 
alte calamităţi, furt”;

Secţiunea II: angajarea răspunderii civile generale;
Secţiunea III: riscuri produse pe timpul transportului;
Secţiunea IV: accidente având drept consecinţe – decesul, 

invaliditatea permanentă, incapacitatea temporară de muncă.
g standaRd PlUs, care acoperă urmatoarele riscuri:

Secţiunea I: riscuri suplimentare pentru echipamente elec-
tronice/maşini şi utilaje/bunuri casabile; pierderi financiare gen-
erate de întreruperea activităţii (daune indirecte cauzate de 
riscuri acoperite în cadrul nivelului STANDARD de protecţie);

Secţiunea II: angajarea răspunderii civile decurgând din pre-
starea serviciilor/exercitarea profesiei; angajarea răspunderii de-
curgând din existenţa unui contract de închiriere; alte tipuri de 
răspundere agreate în conexiune cu activitatea desfăşurată în 
scopul obţinerii  protecţiei exhaustive;

Secţiunea III: riscuri specifice în funcţie de natura mărfurilor/
bunurilor transportate; riscuri de furt, jaf şi nelivrare – subscrise 
în completarea celor acoperite în cadrul protecţiei STANDARD, 
condiţiile „B” şi „C”; riscuri specifice pe perioada depozitării; aco-
perire pentru bani/valori în tranzit;

Secţiunea IV: accidente având drept consecinţe – efectuarea 
unor cheltuieli medicale, arsuri/fracturi, intervenţii chirurgicale.

g CARE sunt avantajele?
g posibilitatea stabilirii protecţiei adecvate, prin alegerea 
combinaţiei optime între protecţia STANDARD (secţiunile 1-4) şi 
protectia STANDARD PlUS, în funcţie de specificul activităţii şi 
necesităţile proprii;
g facilităţi la plata primei de asigurare datorate (rate semestriale 
sau trimestriale) – evitându-se crearea unui "vârf" în obligaţiile 
de plată ale întreprinderii.

g CÂT este valabilă poliţa de asigurare?
Asigurarea se încheie pentru o perioadă de maximum 1 an, 

valabilitatea acesteia fiind confirmată/menţinută prin plata 
primei de asigurare/ ratelor de primă în cuantumul şi până la 
datele scadente menţionate în poliţă.

g CÂT costă asigurarea?
Costul asigurării este accesibil, fiind influenţat de numărul 

secţiunilor acoperite, mărimea sumei asigurate/ secţiune, factorii 
esenţiali pentru construirea unui profil real de risc.

g DE CE să alegeţi BUSINESS PLUS?
Alegeţi pentru că:

g este un produs complex care acoperă o gamă largă de eveni-
mente probabile în activitatea operaţională a societăţii dvs.;
g preţul este corelat cu nivelul protecţiei ales de dvs.;
g acoperirea conferită de fiecare secţiune se extinde cu riscuri 
suplimentare specifice unor categorii de bunuri/ servicii/ activi-
tăţi desfăşurate;
g garantul protecţiei afacerii dvs. este un nume de marca – BCR 
ASIGURARI, membra a Grupului Vienna Insurance Group.

asigurarea complexă BusINEss PLus

Produse de top
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BCR asigurări de Viaţă s.a.

Adresa: Str. Rabat nr. 21, Sector 1 

Tel: 021.206.90.40 

Fax: 021.230.63.59 

e-mail: office@bcrasigviata.ro

web: www.bcrasigviata.ro

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Oferta de asigurări

asistenţă clienţi

Relaţii clienţi
Adresa: Str. Rabat nr. 21, Sector 1 
Tel: 021.206.90.40
Fax: 021.230.63.59
e-mail: office@bcrasigviata.ro 

acţionariat 
VIenna InsURanCe gRoUP 88,47%

BCR 5,41%

Persoane fizice 6,12% 

Management

Florina VIZInteanU
Preşedinte Directorat

Mihai BelICCIU
Membru Directorat

Cristian BoteZ
Membru Directorat

BCR Asigurări de Viaţă

Activitatea şi realizările BCR Asigurări de Viaţă au 
fost apreciate public, compania fiind distinsă cu urmă-
toarele premii: 

Revista PRIMM - asigurări & Pensii

g  „Cea mai semnificativă creştere în asigurări 
de viaţă”, 2006, Premiile Pieţei Asigurărilor 

g  „Compania anului – pensii private facultati-
ve”, 2008, Premiile Pieţei Pensiilor Private

g  „Trofeul 1asig – asigurări de viaţă”, 2007, 
Premiile Pieţei Asigurărilor - trofeu de 
popularitate acordat prin votul vizitatorilor 
portalului de asigurări www.1asig.ro

Revista Piaţa Financiară
g  „Cel mai mare fond de pensii private facultative”, 

Gala premiilor FINMEDIA, 2008.

Trofee şi distincţii

Asigurări 
tradiţionale 

de viaţă

www.bcrasigviata.ro
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BCR Asigurări de Viaţă a fost înfi-
inţată în octombrie 2005, în vederea 
dezvoltării conceptului modern de 
servicii financiare integrate, prin inclu-
derea în oferta grupului BCR a asigură-
rilor de viaţă.

Până la finalul anului 2007, acţio-
narul majoritar al companiei a fost BCR. 
În urma acordului încheiat în septem-

brie 2008, grupul austriac de asigurări VIENNA Insurance Group 
(VIG) a achiziţionat 88,47% din BCR Asigurări de Viaţă, un procent 
de 5% urmând să rămână, în continuare, în posesia BCR. Tranzac-
ţia a fost finalizată după ce VIG a primit aprobarea autorităţilor 
din domeniul competiţiei şi al reglementării pieţei de asigurări 
din România, la 17.12.2008.

BCR Asigurări de Viaţă activează pe două linii de business: 
piaţa asigurărilor de viaţă şi piaţa fondurilor de pensii facultative. 

Pe piaţa asigurărilor de viaţă, compania ocupă locul 3, înre-
gistrând o evoluţie rapidă şi semnificativă. Portofoliul de produse 

Profil de companie 

şi servicii, soluţiile individualizate îi ajută pe clienţii BCR 
Asigurări de Viaţă să ia decizia justă pentru protecţia 
familiei, sănătăţii şi viitorului lor financiar.

Pe piaţa fondurilor de pensii facultative, compania 
administrează fondul de pensii facultative cu risc scăzut 
BCR - PRUDENT şi ocupă locul I, după valoarea activelor 
administrate.

Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE

2008 2007

(mil. Lei) (mil. Lei)

Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă A I 160,14 82,77

Asigurări de căsătorie, asigurări de naştere A II - -
Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii A III - -
Asigurări permanente de sănătate A IV - -

TOTaL 160,14 82,77

date financiare

Capital social (mil. Lei) 21,93

Reţea teritorială nr. unităţi 50

angajaţi permanenţi pers. 110

Colaboratori pers. 1.000

Pondere prime subscrise prin brokeri % -

Indicatori structurali

asigurări de viaţă 
100%

Misiunea companiei Filozofia companiei

Misiunea BCR Asigurări de Viaţă este de a oferi soluţii eficien-
te de protecţie şi economisire, sprijinindu-şi clienţii în rezolvarea 
priorităţilor majore: protecţia familiei; securitatea financiară şi 
păstrarea standardelor de viaţă; continuarea şi securitatea inte-
reselor de afaceri.

Produsele de asigurare, canalele de distribuţie, împreună cu 
forţa de vânzare constituie baza unor servicii de încredere care, 
combinate cu o strategie de marketing şi vânzări bine funda-
mentată, dau forţa Companiei.

Alegerea asigurării de viaţă potrivite reprezintă o 
decizie importantă pentru oricine.

Pentru noi, fiecare client este UNIC. Atenţia acor-
dată analizei nevoilor, atitudinii faţă de economisire, 
profilul financiar unic al fiecărui client reprezintă cheia 
expertizei noastre.

Portofoliul de produse şi servicii, soluţiile individu-
alizate pe care le oferim îi ajută pe clienţii noştri să ia 
decizia justă pentru viitorul lor financiar.

ACORD
BCR

programe
investiţionale

unit-linked

www.bcrasigviata.ro
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Reţea teritorială

g Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Bd. Unirii nr. 63, bl. F4, parter, Sector 4

Tel: 021.327.01.05 

Fax: 021.327.02.07
e-mail: bucuresti2@bcrasigviata.ro

director: sorin nIColaU

g Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 148, bl. 100, Sector 2

Tel: 021.250.22.75

Fax: 021.250.22.76
e-mail: bucuresti3@bcrasigviata.ro

director: Bobi PURda

g Agenţia Bucureşti 4
Adresa: Bd. Ghencea nr. 24, Sector 6

Tel/Fax: 021.745.19.45
e-mail: bucuresti4@bcrasigviata.ro

director: sandu VoChIn

g Agenţia Bucureşti 5
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 14, Sector 2

Tel: 021.201.69.24

Fax: 021.201.69.21
e-mail: bucuresti5@bcrasigviata.ro

director: traian PÂRVU

g Agenţia Bucureşti 6
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 14, Sector 2

Tel/Fax: 021.201.69.21
e-mail: bucuresti6@bcrasigviata.ro

director: elvira Iana

g Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Calea Plevnei nr. 92, bl. 10E, parter, 
Sector 1

Tel: 021.637.22.51

Fax: 021.637.22.41
e-mail: bucuresti1@bcrasigviata.ro

director: ana ŞteFănesCU

Echipa BCR Asigurări de Viaţă - Agenţia Bucureşti 1

Planurile de economisire în vede-
rea pensionării de la BCR Asigurări de 
Viaţă îţi oferă:
g o soluţie sigură ce îţi permite să 
economiseşti din timp implicându-te 
direct în construirea viitorului tău;

g o pensie comparabilă cu venitul din perioada activă;
g un venit suplimentar la vârsta pensionării sub forma 
unei rente.

avantaje
g îţi stabileşti valoarea rentei dorite sau suma pe care 
doreşti să o economiseşti;
g poţi alege vârsta de la care să primeşti renta;  
g poţi opta pentru tipul de rentă dorit: viageră sau pe 
o perioadă limitată;
g suma asigurată este garantată, la ea adăugându-se 
acumularea de capital;
g valoarea rentei stabilite se poate păstra prin indexa-
rea anuală cu rata inflaţiei.

Planurilor de economisire în vederea pensionării 
de la BCR Asigurări de Viaţă li se pot adăuga clauze su-
plimentare:
g Renta de urmaş

Această formă de asigurare oferă persoanei de-
semnate de tine un suport financiar pe o perioadă de 5 
sau de 10 ani.
g Renta de invaliditate

Accidentele şi îmbolnăvirile pot cauza multă sufe-
tinţă dar cu ajutorul rentei de invaliditate tu şi familia ta 
veţi trece mai uşor peste aceste situaţii dificile.

Clauzele suplimentare:
g Pot fi revalorizate odată cu asigurarea de bază;
g Pot fi reactivate după ce au fost întrerupte;
g Se pot încheia fie odată cu asigurarea de bază, fie 
la orice aniversare a poliţei din perioada de plată a 
asigurării de bază.

Planurile de economisire în vederea pensionării sunt 
soluţia ideală şi pentru persoanele care, din cauza vârstei, 
nu mai pot accesa fondurile de pensii facultative sau obli
gatorii.

Planuri de economisire în vederea 
pensionării

MAGISTER
rentă

de studii
pentru copii

www.bcrasigviata.ro
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Produse de top

Programul investiţional unit - linked 
BCR asigurări de Viaţă 
g Este un produs special creat pentru 
persoanele care doresc să investească 
şi în acelaşi timp să fie protejate prin-
tr-o asigurare de viaţă. 

g Este un produs adaptat şi diversificat pentru a cores-
punde circumstanţelor individuale şi atitudinii faţă de 
risc a fiecărei persoane.
g Este un instrument de economisire pe termen me-
diu şi lung, de aceea îţi recomandăm să ai în vedere o 
strategie de investire pe cel puţin 5 ani. 

Prin ACORD, programe unit-linked, vă oferim posi-
bilitatea de a alege între trei variante de investiţie:
g BCR PIano – grad de risc scăzut. Banii sunt investiţi 
preponderent în obligaţiuni.
g BCR FoRte – grad de risc mediu. Banii sunt investiţi 
minim 50% în titluri de stat, obligaţiuni municipale 
sau corporative, depozite bancare sau certificate de 
depozit, maxim 50% în acţiuni cotate.
g BCR FoRtIssIMo – grad de risc ridicat. Banii sunt 
investiţi până la 100% acţiuni cotate, dar şi titluri de 
stat, obligaţiuni municipale sau corporative, depozite 
bancare sau certificate de depozit.

Renta de studii MAGISTER este un produs 
flexibil de economisire şi protecţie care permite 
copilului să beneficieze, de la vârsta aleasă de 
părinte, de o sumă de bani garantată, la care se 
adaugă capitalizarea realizată pe durata 
asigurării.

Persoana asigurată poate fi părintele, tutorele sau oricare 
adult/adulţi de care copilul depinde. 

Asigurarea poate fi încheiată pentru o perioadă de minim 5 
ani – maxim 20 ani.

Mai mult, dacă pe durata asigurării intervine decesul 
părintelui, compania preia plata primelor de asigurare astfel încât 
copilul să beneficieze de renta de studii stabilită.
avantaje
g ai posibilitatea să economiseşti din timp, în ritmul tău şi în 
funcţie de disponibilităţile tale financiare; 
g poţi alege suma pe care doreşti să o acumulezi în beneficiul 
copilului tău;
g poţi suplimenta componenta de protecţie prin achiziţionarea 
de clauze suplimentare de sănătate;
g investiţia pe care o faci în viitorul copilului tău este protejată 
– dacă ţi se întâmplă ceva şi nu mai poţi continua plata poliţei 
de asigurare, BCR Asigurări de Viaţă preia plata primelor. În acest 
fel, copilul va beneficia de renta stabilită de tine (suma asigura-
tă), la data prevăzută în contractul de asigurare;
g valoarea sumei asigurate poate fi indexată anual în funcţie de 
rata inflaţiei.

aCORd, programe investiţionale 
unit-linked

MagIsTER, rentă de studii pentru copii

g Cum funcţionează programele investiţionale 
unit-linked?
8 Împreună cu consilierii noştri analizezi care sunt 
priorităţile tale;
8 Îţi alegi programul investiţional în funcţie de orien-
tarea ta către risc;
8 Optezi pentru o valoare a protecţiei – suma asigura-
tă, garantată în caz de deces;
8 Îţi stabileşti suma pe care doreşti să o investeşti;
8 Transformăm prima ta de asigurare în unit-uri care 
vor fi alocate programului investiţional ales;
8 Îţi alocam un cont individual în care banii tăi se 
acumulează;
8 Investiţia ta este administrată cu profesionalism de 
liderul în industria fondurilor deschise de investiţii din 
România;
8 Urmăreşti permanent de acum evoluţia investiţiei 
tale şi beneficiezi de suportul nostru continuu;
8 la maturitatea poliţei de asigurare poţi alege modul 
în care doreşti să primeşti capitalul acumulat: integral 
sau sub forma unei anuităţi.

BCR
PRUDENT

fond
de pensii

facultative

www.bcrasigviata.ro
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acţionariat 
gRoUPaMa International 99,99999952% 
gRoUPaMa s.a. 0,00000048%

Management
denis RoUsset   Director General
sanda nICoaRă   Director General Adjunct

Bt asigurări transilvania s.a.
Adresa: Str. George Bariţiu nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0264.414.062
Fax: 0264.434.190
e-mail: office@bta.ro

web: www.bta.ro

Profil de companie
Compania, fondată în 

anul 1994, sub numele de 
SAR Transilvania, îşi schim bă 
denumirea în BT Asigu rări 
Transilvania în anul 2004, 
pentru a sublinia apartenenţa 
la grupul financiar BANCA 
TRANSIlVANIA. Practică o ga-
mă variată de produse de asi-
gu rare pentru persoane fizice 
şi juridice. 

În decembrie 2007, com-
pania este preluată de către 
grupul francez GROUPAMA, 

care devine acţionar unic. Asigurătorul francez preia în vara anu-
lui 2008 şi companiile româneşti OTP GARANCIA şi ASIBAN. 

lider pe piaţa asigurărilor mutuale în Franţa, GROUPAMA 
a raportat în 2007 o cifră de afaceri de 14,9 miliarde euro şi un 
profit net de 938 milioane euro, având 37.500 de angajaţi la nivel 
mondial. 30% din venituri sunt realizate pe pieţele internaţionale, 
unde grupul îşi susţine creşterea prin investiţii în distribuţie, prin 
potenţarea expertizei şi sinergiilor transfrontaliere disponibile şi 
prin urmărirea activă a strategiei de achiziţii.

În cadrul unei conferinţe de presă din toamna anului 2008, 
Groupama şi-a anunţat, planurile de fuziune a celor 3 companii 
achiziţionate în România - ASIBAN, BT Asigurări şi OTP GARANCIA 
Asigurări -, pentru a crea un jucător de referinţă pe piaţa locală a 
asigurărilor. Împreună, reţelele celor trei companii totalizează în 
prezent aproximativ 500 de agenţii, cu aproape 2.800 de angajaţi 
şi peste 9.300 de agenţi răspândiţi pe întreg teritoriul ţării. Cota 
de piaţă consolidată este de 12,7% în domeniul asigurărilor 
generale şi 8,4% în domeniul asigurărilor de viaţă, la finalul 
anului 2007.

asigurări de credite  
şi garanţii 5,04%

asigurări de viaţă  
2,27%

asigurări auto 
75,22%

asigurări de
proprietate 

13,27%

altele 2,82%

răspundere civilă 
generală 1,38%

BT Asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Oferta de asigurări

Compania va deveni GROUPAMA Asigurări, 
în urma fuziunii dintre Asiban, BT Asigurări 
şi OTP Garancia 
(pentru detalii vizitaţi www.groupama.ro)
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Reţea teritorială

g  Reprezentanţa Bucureşti şi 
zonală Sud

Adresa: Str. Dr. lister nr. 23, Sector 5
Tel: 021.411.92.30; 021.411.92.31
Fax: 021.411.92.32
e-mail:  reprezentanta.sud@bta.ro, 

reprezentanta@bta.ro 
lister@bta.ro 

director dezvoltare Bucureşti & sud: gabriel IlIesCU 
director adjunct dezvoltare Bucureşti: ovidiu BIBan

Echipa BT Asigurări - Reprezentanţa Bucureşti şi Zonală Sud

g Agenţia Floreasca
Adresa: Str. Glinka M. Ivanovici nr. 7, Sector 2

Tel: 021.233.80.42; 021.233.80.43

Fax: 021.233.80.43
e-mail: bucuresti3@bta.ro

director: alexandru neFeRoIU

Echipa BT Asigurări - Agenţia Floreasca

g Agenţia Timpuri Noi
Adresa: Str. V. V. Stanciu nr. 9, bl. 69A, Sector 4

Tel/Fax: 021.330.55.10; 021.330.55.25
e-mail: bucuresti1@bta.ro

director: giorgiana sogoR

Echipa BT Asigurări - Agenţia Timpuri Noi

g Agenţia Unirii
Adresa: Str. Cluceru Udricani nr. 1 - 3, bl. 106A, Sector 3
Tel: 021.320.13.51; 021.302.94.18
Fax: 021.302.94.18
e-mail: bucuresti2@bta.ro

director: Marioara MaRIn

g Agenţia O. Goga
Adresa: Bd. Octavian Goga nr. 16, tronson II, bl. M42, Sector 3
Tel: 021.320.12.00; 021.321.65.20
Fax: 021.321.65.20
e-mail: bucuresti5@bta.ro
director: antonio BaBetI

g Agenţia Mihai Bravu
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 204, bl. 105, parter, Sector 3
Tel/Fax: 021.320.06.46
e-mail: bucuresti7@bta.ro
director: Marian VoICU

g Agenţia Marriott
Adresa: Şos. Olteniţei nr. 140, bl. 5, Sector 4
Tel: 021.332.57.23; 021.332.57.25
Fax: 021.332.57.25
e-mail: bucuresti8@bta.ro
director: Ciprian dIaConU

g Agenţia Berceni
Adresa: Bd. C. Brâncoveanu nr. 110B, parter, Sector 4
Tel: 021.683.17.31; 021.683.17.32 ; 021.683.17.33
Fax: 021.683.17.33
e-mail: bucuresti9@bta.ro
director: narcis nICUlesCU

g Agenţia Averescu
Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 15, ap. 10, parter, Sector 1
Tel: 021.260.18.01; 021.260.18.02; 021.260.18.00
Fax: 021.260.18.00
e-mail: bucuresti13@bta.ro
director: nicoleta VIŞInoIU

g Agenţia Decebal
Adresa: Bd. Decebal nr. 9, bl. S13, ap. 4, Sector 3
Tel: 021.326.12.35; 021.326.12.36; 021.320.24.27
Fax: 021.326.12.36
e-mail: bucuresti15@bta.ro
director: Carmen RaICU
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g Agenţia V. Lascăr
Adresa: Str. Vasile lascăr nr. 191, Sector 2

Tel: 021.212.24.10; 021.212.24.07 

Fax: 021.212.24.03
e-mail: bucuresti17@bta.ro

director: Monica daRaC

g Agenţia Panduri
Adresa: Şos. Panduri nr. 29, bl. P2 - P2A, ap. 2, parter, Sector 5

Tel: 021.410.32.60; 021.410.40.56

Fax: 021.410.40.56
e-mail: bucuresti20@bta.ro

director: Marius PoPa

Reţea teritorială

g Daune Auto şi Juridic
Adresa: Bd. Naţiunile Unite nr. 1, bl. 108 A, Sector 5

Tel: 021.302.76.61; 021.302.76.69

Fax: 021.302.76.60
e-mail:  dauneauto.rbucuresti@bta.ro

 daunegen.bucuresti@bta.ro 

director daune Bucureşti: ovidiu heRţanU
director daune sud: Vasile MUgURel

Sucursala specializată în gestiunea dosarelor de daună

g Agenţia Corporate şi MK Corporate
Adresa: Str. George Călinescu nr. 8, Sector 1

Tel: 021.230.20.39

Fax: 021.230.20.41
e-mail: corporatebucuresti@bta.ro

director: dan dUMItResCU

Echipa BT Asigurări - Agenţia Corporate şi MK Corporate

Agenţia este specializată în încheierea de asigurări destinate 
clienţilor persoane juridice

Asigurarea facultativă de avarii a autovehi-
culelor, se încheie numai pentru autovehicule în-
matriculate în România sau autovehiculele a căror 
proprietate românească este dovedită şi se află pe 
teritoriul României.

Riscuri asigurate:
g Coliziuni, loviri, zgârieri produse din culpa conducătorului auto 
avariat, răsturnări, derapări, căderi în prăpastie sau în apă (cu ocazia 
transbordării sau a ruperii podurilor), căderi de corpuri pe vehicul;
g Incendiu, trăsnet (chiar neurmat de incendiu) sau explozie (in-
clusiv explozia rezervorului de carburant ca urmare a producerii 
unui eveniment asigurat). Se vor despăgubi daunele produse di-
rect asupra autovehiculului asigurat precum şi daunele indirecte 
(afumarea, carbonizarea, pătarea etc.). De asemenea se despăgu-
besc daunele provocate de agentul de stingere;
g Calamităţi naturale: efectele directe ale ploilor torenţiale, grin-
dină, inundaţii, aluviuni, furtuni, uragane, trombe de aer, greuta-
tea stratului de zăpadă sau de gheaţă, avalanşe, cutremure, alu-
necări sau prăbuşiri de teren, precum şi efectele indirecte ale 
acestor fenomene: prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, acţiu-
nea mecanică a obiectelor purtate de furtună sau uragan, dărâ-
marea acoperişurilor sau a construcţiilor din cauza greutăţii stra-
tului de zăpadă sau de gheaţă, a avalanşelor de zăpadă, a alune cărilor 
sau prăbuşirilor de teren sau a cutremurelor de pământ;
g Coliziuni cu animalele pe drumurile publice sau în timpul staţi-
onării în parcare;
g Evenimentele petrecute în afara drumurilor publice sunt aco-
perite doar pentru autovehicule special construite şi destinate 
circulaţiei pe astfel de drumuri;
g Furtul autovehiculului, al unor părţi componente sau piese ale 
autovehiculului; avariile produse autovehiculului ca urmare a fur-
tului sau a tentativei de furt prin efracţie.

opţional, se asigură (cu plata unei prime suplimentare):
g Asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicul pentru 
cazurile de invaliditate permanentă totală sau parţială;
g Asigurarea de avarii si furt a autoturismelor utilizate în regim 
Rent a Car;
g Asigurarea de avarii parţiale a utilajelor autopropulsate sau 
tractate neînmatriculabile.

avantaje suplimentare:
g transportul autovehiculului la atelierul de reparaţii cel mai apro-
piat de locul accidentului, în cazul în care acesta nu se poate de-
plasa pe propriile roţi;
g acoperirea cheltuielilor făcute pentru limitarea pagubelor;
g acoperirea cheltuielilor pentru avarierile sau distrugerile produ-
se autovehiculului asigurat provocate de măsurile de salvare lua-
te în timpul producerii evenimentului asigurat;
g protecţie suplimentară gratuită pentru pagubele produse de 
aparatele electronice, audio-video şi de aer condiţionat special 
construite pentru autovehicule şi cuprinse în asigurare.

LuCId - asigurarea facultativă de avarii 
a autovehiculelor 
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Produse de top

Pot fi asigurate bunurile aparţinând persoa-
nelor juridice asupra cărora exista un interes patri-
monial, bunurile primite de către acestea în 
folosinţă sau păstrare şi bunuri care fac obiectul 
unor con tracte de cesionare, leasing, închiriere sau 

locaţie de gestiune, respectiv:
g Clădirile şi construcţiile speciale destinate desfăşurării unor ac-
tivităţi sociale, economice, culturale. Acestea se asigură în inte gra-
 litatea lor constructivă, inclusiv instalaţiile fixe ce asigură func ţio-
nalitatea generală a clădirilor/construcţiilor (centrala termică, 
ins  ta laţie de climatizare, instalaţii de forţă, ascensoare etc);
g construcţii anexe: magazie, depozit, împrejmuiri, platforme be-
tonate, rampe, silozuri, cheiuri, turnuri şi coşuri industriale etc.;
g conţinutul clădirilor: mijloace fixe, obiecte de inventar, birotică, 
mărfuri în depozite şi magazine, semifabricate, maşini, utilaje, 
materii prime şi materiale etc. 

Variante ale asigurării:

g PRUDENŢIA STANDARD
Acoperă următoarele riscuri: incendiu, afumarea cauzată de 

incendiu, carbonizarea totală sau parţială ori topire; trăsnet; ex-
plozie; căderea aparatelor de zbor, părţi ale acestora precum şi 
obiecte transportate de acestea; lovirea, izbirea clădirilor asigura-
te de către vehicule rutiere care nu aparţin asiguratului şi nu sunt 
conduse de către acesta; căderea unor corpuri din exteriorul clă-
dirii. 

g PRUDENŢIA EXTINSĂ
Pe lângă riscurile variantei STANDARD sunt acoperite şi 

riscurile de: cutremur, alunecări şi prăbuşiri de teren; inundaţii, 
furtună, grindină, ploi torenţiale; greutatea stratului de zăpadă, 
gheaţă, avalanşe; terorism şi alte riscuri politice; vandalism prin 
efracţie sau acte de  tâlhărie. 

g PRUDENŢIA MULTIRISC
Acoperă toate riscurile cuprinse în varianta EXTINSă şi 

riscurile de: avarii accidentale la instalaţiile de apă, canalizare, în-
călzire; inundarea bunurilor asigurate de apa provenită de la ve-
cini; furt. 

opţional se pot asigura:
g maşinile, utilajele şi instalaţiile aparţinând persoanelor juridice 
pentru cazurile de avarii accidentale;
g bunurile mobile sau transportabile; 
g telefoanele mobile, camerele video şi a alte bunuri electronice 
similare, de dimensiuni reduse, ca stocuri de marfă în magazine;
g  bunurile - conţinut clădiri – ca şi stocuri de marfă; 
g riscurile asigurate specifice la maşini şi instalaţii electrice (feno-
mene electrice);
g daunele de consecinţă;
g clădirile în curs de construcţie/ modernizare de către beneficiar 
(proprietar);
g prelatele, copertinele mobile şi a gardurile mobile pentru tera-
sele de vară.

PRudENţIa - asigurarea facultativă a 
bunurilor

BT Asigurări asigură lucrările de construcţii-
montaj executate în România de către antrepreno-
ri, subantreprenori, persoane juridice, legal 
autorizaţi, având sediul în România,  cu capital de 
stat sau privat. 

Se asigură :
g lucrările de construcţii,  montaj;  
g masinile, utilajele de şantier, echipamentele speciale de lucru 
în cadrul şantierului;
g răspunderea civilă a antreprenorului pentru daunele materi-
ale şi vătămări corporale produse terţilor, prejudicii produse în 
legatură directă cu lucrările de construcţii/montaj.

Riscuri asigurate:
Este o asigurare de tip „all risks”. BT Asigurări acordă 

despăgubiri pentru:
g pagubele materiale produse în perioada asigurată, cauzate 
prin avarierea sau distrugerea bruscă şi neprevăzută a lucrărilor 
de construcţii montaj sau părţi ale acestora, din orice cauze;
g pagubele materiale produse în perioada asigurată la maşinile, 
utilajele de şantier şi echipamentele speciale, aflate în operare 
sau staţionare, chair dacã sunt proprietatea terţilor, de orice 
eveniment accidental brusc şi neprevãzut;
g răspunderea civilă legală a antreprenorului faţă de terţi, pen-
tru vătămări corporale şi/sau pagube materiale.

Beneficii:
g Protecţia investiţiei;
g Acoperirea cheltuielilor suplimentare de limitare a pagubelor;
g Acoperirea cheltuielilor suplimentare de curăţare a locului;
g Se pot asigura maşinile şi utilajele, mobile sau staţionare, afla-
te în proprietate sau închiriate, precum şi construcţiile tempora-
re aflate pe şantier. 

asigurarea lucrărilor de construcţii 
montaj 
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acţionariat 
BnP PaRIBas assurance  100%

Management

Carmen BahRIM   Director General 
Cătălin elIseI   Director Dezvoltare
Iustina ghIţă   Director Juridic
Bogdan BRaICU   Director Financiar
adrian JURUBIţă   Director Proiecte speciale

CaRdIF asigurări s.a.
Adresa: Bd. Dacia 153 - 155, Sector 2
Telefon: 031. 226.11.11
Fax: 031.226.11.00
e-mail: ro-office@cardif.com

Profil de companie

CARDIF este o companie deţinută de BNP PARIBAS As-
surance, divizia de asigurări a grupului BNP PARIBAS. Cu o 
experienţă de peste 30 de ani în sistemul de distribuţie de tip 
bancassurance, CARDIF are în prezent în desfăşurare peste 150 
de parteneriate, fiind lider mondial în domeniul asigurărilor de 
viaţă ataşate creditelor.

Din anul 1989, CARDIF începe procesul de extindere a 
operaţiunilor în afara Franţei, ajungând să-şi desfăşoare activi-
tatea în 41 de ţări.

În România, CARDIF şi-a început activitatea prin distribuţia 
de asigurări de viaţă, în ianuarie 2007. Strategia de intrare pe 
piaţa românească a fost aceea de a oferi produse de asigurări 
ataşate portofoliilor de credite ale instituţiilor financiare bancare 
şi non-bancare.

CARDIF Asigurări are parteneriate aflate în implementare 
sau în desfăşurare, atât cu instituţii financiare non-bancare de pe 
piaţa creditelor de consum, cât şi cu bănci aflate în primele zece 
din România.

CARDIF

g Sediul Central
Adresa: Bd. Dacia 153 - 155, Sector 2

Telefon: 0312.261.111

Fax: 0312.261.100
e-mail: ro-office@cardif.com

director general: Carmen BahRIM

Echipa CARDIF 

Reţea teritorială

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Oferta de asigurări
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Produse de top

Pe fondul dezvoltării agresive a pieţei credi-
tului din ultimii ani, a apărut necesitatea unui pro-
dus de asigurare care să preia o parte din riscurile 
creditorilor şi debitorilor, în contextul unui con-
tract de credit.

Planul de Protecţie a Venitului este un produs de asigurare 
de viaţă, cu aplicabilitate în sfera creditului destinat persoanelor 
fizice. În acest context, pentru obţinerea unui credit, debitorul 
trebuie să facă dovada unui venit constant care să-i permită ram-
bursarea în timp a sumelor împrumutate. Pe parcursul contractu-
lui de credit însă, pot apărea evenimente care conduc fie la o 
diminuare a veniturilor debitorului, fie la dispariţia lor, fapt ce 
conduce la neplata ratelor de credit. Este statistic demonstrat că 
evenimentele cel mai des întâlnite sunt: şomajul, pierderea 
temporară sau totală a capacităţii de muncă (ca urmare a unui 
accident sau din cauze naturale) şi decesul persoanei în cauză.

Un studiu realizat de CARDIF în 21 de ţări, pe un eşantion de 
21.000 de persoane, demonstrează existenţa unui puternic senti-
ment de vulnerabilitate în rândul celor aflaţi în situaţia de a con-
tracta un credit, în perspectiva producerii unor evenimente 
neprevăzute, precum: boli cronice, deces, incapacitatea de 
muncă, şomaj, accidente rutiere ş.a.

Astfel, Planul de Protecţie a Venitului oferit de CARDIF vine 
în întâmpinarea temerilor şi necesităţilor clienţilor de credite, 
fiind un produs distribuit de bănci / IFN-uri, complementar pro-
duselor de credit, oferind debitorului, şi implicit creditorului 
următoarele beneficii:
g plata ratelor de credit de către CARDIF în numele debitorului, 
în cazul dobândirii unei incapacităţi temporare de muncă sau în 
cazul intrării în şomaj;
g plata valorii restante a creditului de către CARDIF, în numele 
debitorului, în cazul pierderii totale a capacităţii de muncă sau 
în cazul decesului.

CARDIF oferă produse de asigurare care 
vizează protecţia financiară a deţinătorilor de car-
duri de credit. Riscurile acoperite se referă la 
situaţii precum:

Utilizarea frauduloasă a cardului de credit 
– oferă protecţie financiară în cazul utilizării frauduloase a cardu-
lui de credit, fără acordul titularului.

Protecţia cumpărăturilor – oferă protecţie financiară 
deţinătorilor de carduri de credit în cazul deteriorării, distrugerii 
sau furtului bunurilor achiziţionate şi plătite cu cardul.

Protecţia preţului – atunci când un produs este achiziţionat 
cu cardul de credit, şi dacă într-un anumit interval de timp acelaşi 
produs este găsit la un preţ mai mic, atunci diferenţa de preţ este 
returnată clientului.

Plan de protecţie a venitului Protecţia instrumentelor de plată

Boli cronice

Decesul prematur şi incapacitatea de muncă

Şomajul

Accidente rutiere

Implicarea membrilor familiei în evenimente nefericite

Cheltuieli neaşteptate

Schimbări în statutul profesional

Divorţul

Naşterea mai multor copii

Naşterea unui copil

Schimbarea locuinţei

Sursa: “Vision of a world, in search of protection - Consumer behavior and expectations in 21 countries”
Scor acordat de la 1 la 10

7,4

7,7 7,4

7,1

6,7

6,7
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5,0
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4,8

3,8

3,0

3,4

Media
europeană

Media
globală

7,0

6,9

6,9

5,4

4,9

4,8

4,4

3,5
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Piaţa asigurărilor în cifre

www.insuranceprofile.ro
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acţionariat 
s.C. atlassIB s.R.l.  83.45%

s.C. tRansCaR s.R.l. 6.96%

B.C. CaRPatICa  8.96%

Management
Mariana FlUCUŞ   Director General

Mihaela stUPU   Director General Adjunct

CaRPatICa asig s.a.
Adresa: Str. Autogării nr. 1, Sibiu, jud. Sibiu 
Tel: 0269.22.28.77 
Fax: 0269.21.10.40 
e-mail: office@carpaticaasig.ro 

CARPATICA Asig

Profil de companie

CARPATICA Asig, so-
cietate cu capital integral 
românesc, este prezentă 
pe piaţa asigurărilor din 
anul 1996, dispunând 
de o largă dispersie te-
ritorială (peste 90 de 
sucursale şi agenţii pe 
întreg teritoriul ţării, se-
diul central al companiei 
fiind la Sibiu).

Competenţa socie-
tăţii de a oferi servicii la 
un standard ridicat este 

certificată prin implementarea Sistemului de Management al 
Calităţii în conformitate cu standardul european ISO 9001:2001

Experienţa CARPATICA Asig s-a bazat întotdeauna pe pro-
fesionalismul şi calitatea cu care ne-am tratat fiecare client. 
Preocuparea permanentă pe care compania o are faţă de îm-
bunătăţirea produselor sale îi conferă o poziţie stabilă pe piaţa 
asigurărilor de mai bine de 12 ani.

CARPATICA Asig dispune de un program de reasigurare 
acoperitor, la care participă reasigurători de prim rang din Euro-
pa, între care: MUNICH Re, SIRIUS şi llOYD’ SYNDICATES, SCOR, 
SAVA Re, POlISH Re, program ce conferă garanţia protecţiei in-
tereselor asiguraţilor şi a companiei faţă de riscuri majore. 

CARPATICA ASIG dispune de un portofoliu complex de asi-
gurări generale, fiind autorizată de Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor să practice următoarele tipuri de asigurări: asigu-
rări de persoane, asigurări auto, asigurări de bunuri, asigurări 
de răspundere civilă şi profesională, asigurări de risc financiar.

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

Oferta de asigurări

www.carpaticaasig.ro

altele 1.35%asig. de răspundere civilă 2.28%
asig. medicale  
de călătorie 5.47%
asig. de credite  
şi garanţii 1.45%
asig. de răspundere 
civilă generală 
1.49%

asigurări de 
proprietate  

7.86%

asigurări auto 
80.10%

asistenţă clienţi

Call Center
Tel: 08010-200.200
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g Sucursala zonală Brezoianu
Adresa: Str. Ion Brezoianu nr. 31-33, Sector 1

Tel: 021.312.81.94

Fax: 021.312.81.30

director: hera negUţă

g Sucursala zonală Dorobanţi
Adresa: Piaţa Dorobanţi nr. 4, et. 1, ap. 6, Sector 1

Tel: 021.231.01.65; 021.231.03.61

Fax: 021.231.04.65

director: Ciprian andrei PoPesCU

g Sucursala Duca
Adresa: Str. I Ghe. Duca nr. 4, et. 1, ap. 1, Sector 1

Tel: 021.222.60.64

Fax: 021.260.27.62

director: Irina nUţă

g Agenţia Otopeni
Tel: 021.352.58.49

Fax: 021.352.58.47

director: octavian ManU

g Punct de Lucru Otopeni
Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti Km. 16

director: georgiana PetRe

g Sucursala zonală Unirii
Adresa: Bd. Unirii nr. 72, Sector 3 

Tel: 021.320.03.60; 021.320.04.50

Fax: 021.320.01.37

director: Claudia lIngURaRIU

g Sucursala Cantemir
Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. B, ap. 33, Sector 4 

Tel: 021.337.00.71

Fax: 021.337.00.70

director: Carmen Ramona IlIR

Reţea teritorială

Actualitate şi 
tendinţe în asigurări 
şi pensii private

www.primm.ro
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acţionariat 
s.C. CeRtasIg holdings s.a. (deţinut 100% de Royalton
Capital Investors II) 98%
acţionari tip listă, persoane fizice şi juridice 2% 

Management
ConsIlIUl de adMInIstRaţIe

nigel WIllIaMs  Preşedinte

Ivan VohlMUth  Vicepreşedinte

Radu FRînCU   Membru

Michal VetRoVskY  Membru 

Victor andReI   Membru

ManageMent

Radu FRînCU   Director General

James gRIndleY  Director General Adjunct

CeRtasIg societate de asigurare şi Reasigurare s.a.
Adresa: Str. Marcel Andreescu nr. 35 - 37, Sector 1 
Tel: 021.311.91.04 
Fax: 021.311.50.56 
e-mail: office@certasig.ro 

CERTASIG

Profil de companie

CertAsig cunoaşte 
în prezent o nouă etapă 
de dezvoltare. Înfiinţată 
în anul 2003, compania 
a parcurs diferite stadii şi 
formule în căutarea celei 
mai echilibrate structuri 
şi a mijloacelor financiare 
care să îi permită dezvol-
tarea şi implementarea 

strategiilor celor mai potrivite pentru a deveni o companie per-
formantă, solidă, de încredere.

În anul 2007 pachetul majoritar de acţiuni a fost achiziţio-
nat de ROYAlTON Capital Investors II, fond european privat de 
investiţii, specializat în dezvoltarea afacerilor în statele proaspăt 
aderate la Uniunea Europeană. Astfel, CertAsig şi-a majorat capi-
talul până la suma de 51.66 mil. lei, devenind una dintre cele mai 
bine capitalizate societăţi de asigurări din România. 

Având la dispoziţie resursele necesare, CertAsig a iniţiat un 
amplu proces de transformare, ale cărui principale componente 
vizează în principal extinderea reţelei teritoriale de distribuţie, 
recrutarea de personal înalt calificat, reconfigurarea şi dezvolta-
rea portofoliului.

Astfel, la 30 septembrie 2008, portofoliul CertAsig evidenţia 
primele rezultate ale acţiunilor întreprinse. Pe lângă asigurările 
auto, asigurările de tip maritim (H&M si P&I) deţineau 29,46% din 
totalul primelor brute subscrise, ponderi semnificative revenind 
şi asigurărilor de bunuri şi de călătorii în străinătate. Volumul pri-
melor brute subscrise depăşea 7 milioane lei, faţă de 1,2 milioane 
lei, în aceeaşi perioadă a anului 2007.

Pentru asigurarea unei protecţii reale clienţilor săi şi în sco-
pul asigurării stabilităţii financiare, CertAsig a încheiat tratate de 
reasigurare cu unele dintre cele mai prestigioase entităţi de profil 
precum lloyd’s, SCOR, Hannover Re s.a. 

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

Oferta de asigurări

www.certasig.ro

altele
8,01%

asig. medicale 
de călătorii în 

străinătate
5,58%

asig. de bunuri 
şi proprietăţi

7.17%
asig. auto
49.78%

asig. maritime 
H&M şi P&I

29.46%
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Produse de top

Asigurarea complexă a locuinţei se încheie 
pentru clădiri cu destinaţie locativă („locuinţa”) şi/
sau conţinutul acestora. Produsul cuprinde 3 
secţiuni: 
a. Secţiunea I - Asigurarea locuinţei(clădiri/alte 

construcţii, inclusiv conţinutul acestora)
b. Secţiunea II - Asigurarea de răspundere civilă 
c. Secţiunea III - Asigurarea de accidente persoane
Riscuri asigurate
a. secţiunea I - asigurarea locuinţei
FlEXă - incendiu, trăsnet, explozie, căderea de corpuri, boom so-
nic, carbonizarea totală sau parţială.
EXTINSă: riscurilor acoperite de poliţa FlEXA li se adaugă:
g lovirea de către vehicule, distrugeri produse de animale;
g  furtună, uragan, tornade, grindină, ploaie torenţială, avalanşe 

de zăpadă, greutatea zăpezii şi/sau gheţii;
g vandalism;
g greve/ revolte/ tulburări civile;
g  îngheţarea apei în conducte/ rezervoare/ vase etc. ca urmare 

a unei avarii accidentale la centrala/ instalaţia de încălzire;
g inundare provenind/ca urmare a:

8 de la apartamentele vecine;
8 spargerii accidentale a conductelor din locuinţa asigurată;
8 deversării apei de canalizare/pluviale;

g furt: prin efracţie sau prin acte de tâlhărie.
CATASTROFAlE: se adaugă riscurilor acoperite de poliţa EXTINSă:
g cutremur; 
g inundaţie/viitură/aluviuni; 
g prăbuşiri şi/sau alunecări de teren.
acoperiri acordate suplimentar şi gratuit
g produse alimentare;
g cheltuieli referitoare la închirierea unei locaţii temporare;
g  cheltuieli ca urmare a pagubelor produse de inundare ca 

urmare a neglijenţei asiguratului o singură dată în perioada 
asigurată;

g  cheltuieli privind prevenirea/limitarea pagubelor, curăţarea 
locului, intervenţia pompierilor şi expertiza daunei.

b. secţiunea II - asigurarea de răspundere civilă; 
Se acordă despăgubiri pentru prejudicii produse unor terţi 

de către asigurat sau de către persoanele care coabitează şi gos-
podăresc împreună cu asiguratul.
c. secţiunea III - asigurarea de accidente persoane.

Asigurătorul acordă despăgubiri în limitele răspunderii 
menţionate în poliţa de asigurare pentru accidente pe care asigu-
ratul sau membrii familiei sale le suferă în desfăşurarea oricărei 
activităţi normale casnice în spaţiul asigurat.
acoperiri acordate suplimentar şi gratuit - în limita a 10% din 
suma asigurată stabilită pentru această secţiune:
g examen medical (analize de laborator, radiografii şi alte proce-
duri similare);
g transportul efectuat de servicii de urgenţă de specialitate 
până la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic;

g tratament medical ambulatoriu prescris de medic; 
În schimbul unei prime suplimentare şi în limita sumei men-

ţionate pe poliţă, se acordă despăgubiri suplimentare şi pentru:
g asigurarea clădirilor în construcţie;
g asigurarea bunurilor casabile;
g asigurarea avariilor accidentale la centrala termică şi aer 
condiţionat;
g asigurarea bunurilor de valoare;
g asigurarea animalelor de companie;
Constatarea şi plata despăgubirilor

Stabilirea şi plata despăgubirilor se fac de către CERTASIG 
S.A. în baza documentaţiei complete privind cauzele şi împreju-
rările producerii riscului asigurat. Despăgubirea nu poate depăşi 
suma asigurată, nici cuantumul pagubei şi nici valoarea de piaţă 
a bunurilor/clădirilor.

Asigurarea complexă a locuinţei poate fi încheiată şi de 
către persoanele care îşi desfăşoară activitatea profesională la 
domiciliu.

asigurarea complexă a locuinţei asigurarea auto CasCO
Riscuri asigurate

a. Riscuri standard:
g coliziuni cu alte vehicule sau cu orice alt corp 
mobil sau imobil, ieşiri în decor, răsturnări, că-
deri ale autovehiculului, căderi de corpuri gre-

le pe autovehicul, ruperea carosabilului sau a unui pod pe care 
se afla autovehiculul asigurat, derapări urmate de avarii;
g incendiu produs direct autovehiculului asigurat, precum şi 
acele produse în mod indirect (afumare, avarii produse de căl-
dura degajată, avaria provocată de agentul de stingere);
g calamitate naturală: cutremur, aluviuni, inundaţii, trăsnet, 
alunecare de teren, trombe de aer, uragan, grindină, gheaţă, 
greutatea stratului de zăpadă.

b. Riscuri opţionale:
g furtul unor părţi componente sau piese ale autovehiculului;
g furtul autovehiculului asigurat;
g avariile de orice fel produse autovehiculului ca urmare a fur-
tului sau a tentativei de furt.

acoperiri acordate suplimentar : CERTASIG acordă supli-
mentar despăgubiri pentru cheltu ie lile efectuate cu transpor-
tul autovehiculului la cel mai apropiat atelier de reparaţii din 
Ro mânia, care poate efectua reparaţia, sau la domiciliul asigu-
ra tului, dacă autovehiculul nu poate fi deplasat prin forţă pro-
prie.

În acest sens, se pune la dispoziţia asiguraţilor posibilita-
tea de a beneficia de SERVICIUl PERMANENT DE ASISTENŢă 
RUTIERă oferit de AutoClubContact prin apelarea liniei telefo-
nice cu program permanent. 

Produsul se poate adapta şi pentru autovehiculele de 
colecţie.

lichidare daune: se realizează pe baza unui contract cu o 
companie specializată care dispune de rețea la nivel na țio nal.
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CasCO MaRITIM
CertAsig asigură CASCO navele maritime, 

precum şi alte ambarcaţiuni şi utilaje plutitoare 
asimilate navelor. Condiţiile de asigurare sunt 
similare cu cele din piaţa interna ţională şi acoperă 
o paletă largă de riscuri cum ar fi: avarii sau pierd-

eri produse navei asigurate de următoarele riscuri: pericole ale mă-
rilor, fluviilor,lacurilor sau altor căi navigabile; incendiu; explozie; 
furt comis de către persoane din afara navei; piraterie; coliziune cu 
alte nave sau orice alte obiecte fixe sau plutitoare, inclusiv gheaţă 
plutitoare; cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trăsnet; 
eroare de navigaţie; măsuri de salvare a navei; măsuri luate de au-
torităţi pentru prevenirea sau micşorarea pericolului de poluare 
rezultând direct din avaria la navă; accidente la încărcarea, descăr-
carea sau mişcarea încărcăturii sau combustibilului; spargerea căl-
dărilor sau instalaţiilor, ruperea arborilor şi orice altă avarie apărută 
în urma unui defect latent la maşini sau corpul navei; neglijenţa 
comandantului, ofiţerilor, echipajului sau piloţilor; barateria co-
mandantului, ofiţerilor sau echipajului; neglijenţa reparatorilor.

Asigurarea CASCO mai acoperă şi următoarele cheltuieli care 
sunt consecinţa producerii riscurilor asigurate:
g cheltuielile pentru prevenirea sau micşorarea pagubelor;
g retribuţiile de salvare sau asistenţa acordată navei, inclusiv 
cheltuielile cu experţii, avocaţii şi altele asemănătoare;
g cheltuieli reprezentând contribuţia navei la avaria comună.

De asemenea, se despăgubesc şi sumele în sarcina asigu-
ratului când acesta devine răspunzător pentru pagube cauzate 

terţilor, ca urmare a coliziunii navei asigurate cu alte nave.
Totodată, CertAsig despăgubeşte şi cheltuielile cu experţii 

şi avocaţii făcute în scopul respingerii pretenţiilor terţelor per-
soane faţă de asigurat, ca urmare a producerii riscurilor asigurate, 
sau în scopul formulării pretenţiilor asiguratului faţă de terţe per-
soane răspunzătoare de producerea riscurilor asigurate. 

Pentru riscurile maritime, CertAsig este reasigurată pe piaţa 
londoneză cu sindicate llOYD’s şi alţi reasigurători de prim rang 
din piaţa internaţională, la valori suficiente pentru protejarea inter-
eselor asiguraţilor în cazul producerii daunelor.

Primele de asigurare se pot achita în lei sau valută potrivit 
opţiunii clientului. Totodată, CertAsig acordă asiguratului facili-
tatea achitării primelor în rate lunare, trimestriale sau semestriale.

Pentru instrumentarea daunelor, S.C. CertAsig S.A. dispune de 
o echipă de lichidatori de daună de înalt profesionalism, cu expe
rienţă vastă în domeniul litigiilor maritime.

De asemenea, CertAsig colaborează cu o reţea internaţională 
de experţi şi corespondenţi capabili să acorde asistenţă tehnică şi 
juridică, atunci când navele asigurate se confruntă cu daune sau 
reclamaţii în diferite porturi din lume. Plata despăgubirilor se 
efectuează în termen de 15 zile de la data finalizării dosarului de 
daună, în valuta în care sau achitat primele de asigurare.

Asigurarea CASCO maritim se poate încheia potrivit legii şi 
jurisdicţiei române sau engleze, în funcţie de opţiunea asiguratului.



denumirea internaţională a expertizei în date auto

Audatex furnizează pentru sectorul asigurătorilor şi reparatorilor auto servicii care permit soluţionarea eficientă a daunelor.Au-
datex este lider de piată la nivel internaţional, desfăşurându-şi activitatea în peste 29 de ţări. Calculaţiile Audatex cu privire la 
costurile de reparaţii stau la baza a peste 11 milioane de evaluări, efectuate anual în întreaga lume.

www.audatex.net
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CLAL Romania 

acţionariat 
C.I.e. holdings B.V., olanda 99,95%

Acţionar indirect al Clal România este Clal Insurance Enterprise 

Holdings ltd., Israel (100% din C.I.E. Holdings B.V., Olanda). 

Management
Valentin tUCa  CEO-Director General

daniela VasIle  Director General Adjunct

diana gănesCU  Vicepreşedinte Divizia Asigurări

Mihnea MIRonesCU  Vicepreşedinte Divizia Tehnologia 

Informaţiei

Profil de companie

Clal România este o 
companie tânără şi dinami-
că, cu o abordare modernă, 
bazată pe inovaţie şi trans-
parenţă, care pune în centrul 
atenţiei sale clientul - fie că 
este vorba de persoane fizi-
ce, IMM-uri sau mari corpo-
raţii internaţionale. 

Clal România bene fi -
ci ază de experienţa interna ţională a grupului Clal, lider pe piaţa 
asigurărilor şi produselor financiare non-bancare din Israel. 
Apartenenţa la un grup cu reputaţie solidă în mediul internaţio-
nal de afaceri oferă garanţia solidităţii financiare a Clal România, 
iar aceasta este dublată de o politică coerentă privind adminis-
trarea şi controlul riscurilor, compania numărându-se printre 
pro motorii ideii de generalizare a unui sistem consolidat de 
management al riscurilor.

Operaţională la începutul anului 2007, compania a derulat 
un amplu proces de restructurare operaţională în cursul anului 
2008, care a avut ca obiectiv revizuirea şi lărgirea paletei de pro-
duse de asigurare oferite, precum şi dezvoltarea canalelor de dis-
tribuţie a produselor sale. 

Înfiinţarea unei reţele proprii de agenţi şi parteneriatul cu 
brokerii de asigurări au devenit priorităţi în efortul de a construi 
un portofoliu echilibrat, care să asigure rezultate sănătoase, chiar 
în condiţiile unei pieţe dificile, dirijate de preţ.

altele 2,53%

asigurări de 
proprietate 

44,24%

asig. de răspundere 
civilă generală 
8,06%

asig. de accidente  
şi boală 2,67%

asigurări  
auto 42,50%

Clal România asigurări-Reasigurări s.a.
Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, etaj 7, Sitraco Center, 
tronson 3, Sector 4
Tel.: 021.2.000.000
Fax: 021.2.000.098
e-mail: office@clalromania.ro

web: www.clalromania.ro

asistenţă clienţi

Call Center
Tel: 021.2.000.000
e-mail: clienti@clalromania.ro

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

ASIGURĂRI DE TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Oferta de asigurări
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asigurarea de incendiu şi alte calamităţi la clădiri şi conţinut a societăţilor comerciale 
(asigurarea de proprietate)

Preţurile proprietăţilor comerciale au în 
pre zent o evoluţie volatilă şi vulnerabilă. Achizi-
ţio narea unor astfel de bunuri a devenit o provo-
care pentru orice antreprenor. În acest context, 
rolul asigurărilor, ca formă de acoperire a riscuri-
lor, devine din ce în ce mai important. 

Studiile arată că România este expusă riscurilor de cutre-
mur, inundaţii, furtuni şi alte calamităţi naturale, în condiţiile în 
care metodele de finanţare a daunelor provocate în urma mani-
festării acestor fenomene naturale se transformă într-o povară 
atât pentru proprietari, cât şi pentru chiriaşi.

Pentru anul 2008, nivelul de expunere la unele riscuri ce 
sunt asigurate prin acest tip de poliţă poate fi evidenţiat prin 
prisma rezultatelor activităţii Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă (IGSU), autoritate care poate interveni în ca-
zuri de incendii, inundaţii, căderi de obiecte din atmosferă, ac-
cidente chimice. Statisticile oficiale aferente anului 2008 arată 
că numărul de intervenţii a fost în medie de 243 de cazuri pe zi, 
din care 17% incendii (în medie cca. 42 de incendii pe zi), 10% 
arderi necontrolate şi fenomene meteo periculoase, 6% înlătu-
rarea efectelor inundaţiilor, numărul lor crescând faţă de 2007 
cu 87% la inundaţii şi 15% la incendii. Principalele cauze: insta-
laţii electrice defecte sau improvizate (25%), fumat (14%), foc 
deschis (13%), coş de fum defect sau necurat (13%), mijloace de 
încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate (7%).

În 2008, la nivel mondial catastrofele naturale şi tehnice au 
provocat pagube evaluate la circa 34,2 miliarde euro, din care 
90% provocate de furtuni, iar catastrofele tehnice au generat 
pagube de aproximativ 6 miliarde euro, 70% constând în explo-
zii şi incendii (conform ultimului studiu publicat de grupul elve-
ţian SWISS Re).

În condiţiile în care acoperirea pagubelor rezultate în urma 
acestor evenimente prin fondurile alocate de la bugetul de stat 
este limitată, asigurarea de incendiu şi alte calamităţi la clădiri 
şi conţinut a societăţilor comerciale este o necesitate în vederea 
protejării bunurilor din posesia dumneavoastră. Deşi nu este 
obligatorie prin lege, această asigurare reprezintă o investiţie 
înţeleaptă pentru limitarea pierderilor în caz de incendiu şi alte 
calamităţi, permiţând diminuarea posibilelor dificultăţi financi-
are ale unei afaceri, în cazul apariţiei evenimentului asigurat. 

Complementar, decizia de încheiere a asigurării de incen-
diu şi alte calamităţi la clădiri şi conţinut a societăţilor comerci-
ale trebuie să ia în considerare şi gradul de aglomerare a propri-
etăţilor determinat de creşterea populaţiei. Mai mult, tipul de 
activitate prestat în vecinătăţi şi tipul constructiv, distanţa până 
la clădire, elementele de protecţie, înălţimea clădirilor vecine, 
multiplicarea chiriaşilor, metoda de încălzire, numărul de intrări 

constituie tot atâtea motive suplimentare de expunere la ris-
curi.

Asigurarea de incendiu şi alte calamităţi la clădiri şi conţi-
nut a societăţilor comerciale face parte din pachetul de asigu-
rări special creat pentru societăţile comerciale. Produsul oferit 
de Clal România poate fi structurat sub forma unor proiecte in-
dividuale croite pe activitatea şi nevoile fiecărui asigurat şi care 
acoperă o varietate de riscuri: incendiu, trăsnet, explozie, ploi 
torenţiale, grindină, inundaţie, avarii accidentale ale conducte-
lor de apă/scurgere, calamităţi naturale – cutremur, furtună, 
uragan, alunecări de teren, căderi de zăpadă/gheaţă, vandalism, 
furt. Suplimentar, pot fi acoperite şi următoarele riscuri: avarii 
accidentale ale instalaţiei de sprinklere sau extinctoarelor de 
incendiu, spargerea/crăparea conţinutului casabil, asigurarea 
stocului de marfă refrigerabil. Determinantul principal în stabi-
lirea nivelului primei de asigurare este chiar expunerea la aceste 
riscuri. Astfel de asigurări sunt disponibile şi accesibile ca nivel 
de preţ şi diminuează substanţial costurile cu reparaţia.

Potenţialul asigurat trebuie să beneficieze de informaţii 
clare despre ce tipuri de acoperiri se achiziţionează, de către 
cine (proprietar sau chiriaş) şi de ce fel de despăgubire se bene-
ficiază pentru acestea (exemplu: costul reparării, restaurării, 
recon diţio nării sau înlocuirii părţilor avariate sau distruse).

Caracteristici specifice

Asigurarea de incendiu şi alte calamităţi la clădiri şi conţi-
nut a societăţilor comerciale propusă de Clal România se dife-
renţiază prin acoperire suplimentară, la solicitarea asiguratului, 
a urmă toa relor tipuri de cheltuieli în caz de daună (în anumite 
sublimite): 
g cheltuieli pentru securizarea proprietăţii afectate; 
g cheltuieli speciale pentru forţa de muncă suplimentară nece-
sară restabilirii activităţii;
g cheltuieli de relocare în aceeaşi clădire şi pentru continuarea 
activităţii curente; 
g cheltuieli de închiriere de spaţii noi; 
g cheltuieli suplimentare pentru adaptarea clădirii conform 
normelor tehnice; 
g cheltuieli pentru pagubele apărute bunurilor pe durata trans-
portului cu mijloace rutiere în diferite locaţii în caz de avariere a 
clădirii asigurate, exclusiv furt.

În urma unei analize foarte atente a riscului de asigurat 
putem oferi şi asigurare de tip toate riscurile („all risks”).

Produse de top
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asigurarea bunurilor pe timpul transportului (asigurarea CaRgO)

Asigurarea CARGO se adresează exportato-
rilor, importatorilor, caselor de expediţie şi deale-
rilor/distribuitorilor de mărfuri. Majoritatea ex-
portatorilor şi a caselor de expediţie încheie 
relaţii contractuale în termenii condiţiei de trans-
port CIF (Cost Insurance and Freight) sau termeni 

similari, ceea ce le conferă posibilitatea de a beneficia de poliţe 
de asigurare de tip „CARGO - Open cover”, oferind pachete de 
asigurare clienţilor lor ca parte a serviciilor promovate către 
aceştia. 

Acest tip de asigurare protejează investiţia în marfă, inclusiv 
pe timpul transportului, prin garantarea valorii de înlocuire a bu-
nurilor şi a costurilor cu aceasta, în caz de pierdere sau distrugere, 
în condiţiile în care asiguratul păstrează controlul asupra costului, 
acoperirii şi tipului de serviciu dorit. Prin acest tip de contract de 
asigurare sunt acoperite bunurile ce fac obiectul transportului pe 
trasee în interiorul şi/sau exteriorul României, efectuat cu orice 
mijloc de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim, fluvial sau 
combinat), clauzele asigurării CARGO fiind detaliate de un stan-
dard internaţional.

tipuri de poliţe 
Clal România vă poate propune două tipuri de poliţe CARGO:

g Contracte de asigurare abonament (în general pentru un an);
g Contracte pentru un singur voiaj (pe transport);

Informaţii necesare pentru creionarea ofertei de asigurare: 
g marfa transportată: tipul mărfii transportate şi caracteristicile 
acesteia; 
g mod de ambalare/stivuire: felul ambalajului mărfii şi modali-
tatea corectă de stivuire în mijloacele de transport utilizate;
g mijlocul de transport: rutier, feroviar, aerian, maritim sau com-
binat; 
g traseul/ruta – descrierea acestuia precum şi eventualele locaţii 
de transbordare ale mărfii;
g perioada asigurată – se va specifica perioada voiajului sau du-
rata abonamentului;
g valoarea asigurată, în care se pot include:

8 valoarea bunurilor transportate (specificată în factura ori-
ginală);
8 costul transportului, prime de asigurare, taxe şi comisioane 
vamale, cheltuieli cu încărcarea/ descărcarea, manipularea, 
în măsura în care nu sunt incluse în valoarea facturii;
8 valoare suplimentară (maximum 10% din valoarea bunuri-
lor transportate).

Condiţii de asigurare
Clauzele de bază
g Clauza ICC A – „all risks” acoperă daunele provocate mărfii trans-
portate din orice cauză cu excepţia situaţiilor cuprinse în excluderile 
condiţiilor. Este cea mai folosită clauză în transportul internaţional;

g Clauza ICC B – este recomandată în special pentru transportu-
rile pe apă; 
g Clauza ICC C – este recomandată pentru transporturile în inte-
riorul României.
Clauze suplimentare - clauza pentru furt, jaf sau nelivrare (supli-
mentară pentru clauzele B şi C), clauza de război, clauza de gre-
ve, clauza de depozitare şi altele - sunt condiţii speciale pentru 
diferite tipuri de marfă transportată, mijloc de transport etc. 

Alte exemple pot fi condiţiile suplimentare pentru carne 
congelată, alimente congelate, în care un rol important îl are în-
registrarea graficului de temperaturi de pe utilajul frigorific (au-
tocamion, container etc.).

Diferenţe ale poliţei CARGO Clal România faţă de oferta de 
pe piaţă din România:
g Clal România poate oferi şi un al treilea tip de poliţe de asigu-
rare CARGO: poliţele CARGO Open. Prin acest tip de poliţă sunt 
preluate în acoperire riscurile ce s-ar putea produce bunurilor 
transportate, într-un interval de timp (de obicei lunar), iar plata 
primelor pentru acest tip de acoperire (CARGO Open) se va face 
la sfârşitul perioadei de asigurare, conform raportărilor pe care 
asiguratul le transmite în perioada de asigurare anterioară;
g pe poliţele CARGO ale Clal România, asiguratul poate fi şi casa 
de expediţie, beneficiarii eventualelor despăgubiri fiind în con-
tinuare proprietarii bunurilor transportate. În ultima perioadă, 
casele de expediţii preiau prin contractele pe care le încheie cu 
clienţii lor răspunderea pentru daunele produse din orice cauză 
şi nu numai pentru cele produse din vina casei de expediţie;
g se pot acoperi daunele produse asiguraţilor Clal rezidenţi în 
România şi pentru transporturile executate între locaţii diferite 
de teritoriul României. Astfel, sunt acoperite prin asigurare inclu-
siv transporturile executate între oricare două locaţii de pe glob, 
asiguratul fiind persoana juridică din România;
g Clal România, prin poliţa CARGO, poate acoperi şi daunele 
produse bunurilor transportate containerizat. În acest caz, dacă 
bunurile sunt transportate pe apă cu nave de până în 30 de ani 
vechime, nu sunt aplicate prime adiţionale funcţie de vechimea 
acestor nave; 
g pentru optimizarea costurilor cu asigurările prin poliţele 
CARGO ale Clal România se pot acoperi şi daunele produse 
mărfurilor transportate, inclusiv pe perioada depozitării inter-
mediare transportului. Asiguratul poate să nu includă pe poli-
ţele de „Incendiu şi alte calamităţi” valoarea bunurilor ce se află 
temporar în depozitele acestuia, pentru că aceste bunuri sunt 
deja asigurate prin poliţa CARGO. Acest tip de acoperire este 
absolut necesară distribuitorilor de produse care pot să cuprin-
dă în asigurare transportul de la locaţia furnizorului (inclusiv ex-
tern) şi până la clienţii finali, trecând prin depozitele teritoriale 
ale acestuia.

Produse de top
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asigurarea de avarii şi furt auto (auto CasCO)
Drumul pe care îl parcurgeţi vă poate oferi 

multe surprize. Pentru ca acestea să nu fie neplă-
cute, noi credem că nu aveţi nevoie de o busolă, 
ci de îndemânare, experienţă şi o asigurare. Trafi-
cul îngreunat cauzat de nedezvoltarea infrastruc-
turii stradale, lipsa spaţiilor de parcare, marcaje 
lipsă sau necorespunzătoare (slab vizibile cel 
puţin pe timp de noapte şi pe drumuri acciden-
tate), indisciplina în trafic fac ca proprietarii şi uti-
lizatorii de autovehicule să fie în continuare 
interesaţi să încheie o asigurare CASCO. Mai mult, 

în anul 2008, în Bucureşti, la un număr total de autovehicle înma-
triculate de aproximativ 1.200.000 de unităţi şi o pondere de 38% 
şoferi din populaţia totală a oraşului, din total furturi înregistrate 
23,3% au fost furturi din autovehicule şi 4,8% furturi de autovehi-
cule – alte motive pentru a încheia o asigurare CASCO.

În acest context, asigurarea privată are rolul de a răspunde 
nevoii de protecţie pentru riscurile menţionate mai sus. Asigura-
rea auto CASCO se adresează atât proprietarilor/utilizatorilor per-
soane fizice, cât şi persoanelor juridice care deţin parcuri auto 
formate din autoturisme, autoutilitare, microbuze, autobuze, re-
morci, semiremorci. 

Structura poliţei auto CASCO este formată din două secţiuni, 
pentru a veni în întâmpinarea asiguraţilor prin acoperirea tuturor 
zonelor de risc în ceea ce priveşte autovehiculul:
g asigurarea auto CASCO propriu-zisă, cu excluderile aferente, cu 
prezentarea modalităţii de calcul a sumelor asigurate, a franşize-
lor, prima şi perioada de asigurare, bonus-malus, obligaţii asigu-
rător şi asigurat şi modalităţile de evaluare a daunelor;
g asigurarea de accidente a conducătorilor de autovehicule şi a 
persoanelor transportate în calitate de pasageri, care urmează 
aceeaşi structură a detaliilor furnizate.

Riscurile acoperite sunt: avarii accidentale, furt, calamităţi 
naturale, vandalism.

Se pot asigura autovehiculele înmatriculate în România faţă 
de care persoanele fizice sau juridice au un interes patrimonial, 
pentru cazurile de avarii şi furt. Autovehiculele se asigură la 
valoarea reală a acestora din momentul încheierii asigurării. 

extinderi speciale
g Poliţa de asigurare poate acoperi de asemenea cazurile în care 
autovehiculul este condus de altă persoană decât asiguratul. 
Persoanele care au dreptul de a conduce maşina asigurată sunt 
stipulate în cadrul Poliţei. În funcţie de opţiunea asiguratului, se 
poate opta pentru nominalizarea conducătorilor autovehiculului 
sau conducerea de către orice persoană.
g Acoperirea oferită de Poliţa de asigurare este extinsă în afara 
graniţelor teritoriului României, pe baza unui act adiţional/supli-
ment la asigurare:

8 fără plata unei prime suplimentare, în cazul în care asigu-

ratul deţine o poliţă RCA/Carte Verde emisă de Clal România, 
pentru aceeaşi perioadă şi cu aceeaşi valabilitate teritorială 
ca şi poliţa CASCO;
8 cu plata unei prime suplimentare, în cazul în care asigura-
tul nu deţine şi o asigurare RCA/ Carte Verde emisă de Clal 
România.

Componentele de diferenţiere ale poliţei auto CASCO Clal 
România sunt: 
g se asigură autovehiculele înmatriculate în străinătate, în baza 
actelor de proprietate prezentate asigurătorului;
g se acoperă riscul de vandalism prin poliţa standard;
g se realizează reîntregirea sumei asigurate automat şi gratuit 
după fiecare daună;1)

g se oferă gratuit asigurarea de accidente de persoane (şofer şi 
pasageri). Suma de despăgubire este de 1.000 euro pentru inva-
liditate permanentă şi 500 euro pentru deces. Opţional, pentru 
sume asigurate majorate, se percepe o primă de asigurare supli-
mentară;
g asistenţă rutieră cu acoperirea următoarelor riscuri: tractarea 
autovehiculului avariat, transportul pasagerilor, asistenţă pentru 
reparaţii uşoare la faţa locului.

1) Cuantumul total al despăgubirilor plătite întrun an de asi
gurare nu poate depăşi suma asigurată menţionată în poliţă.

Produse de top

Pentru mai multe detalii despre produsele de asigurare 
oferite de Clal România, specialiştii Diviziei Asigurări vă stau la 
dispoziţie la numărul de telefon 021.2.000.000 sau prin email la 
clienti@clalromania.ro.

În plus, în calitate de client al Clal România beneficiaţi gra
tuit de suport din partea echipelor specializate în soluţionarea 
diverselor situaţii care pot apărea pe parcursul derulării poliţei 
dumneavoastră:
g asistenţă clienţi 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână prin 
Serviciul Clienţi Clal România;
g decontarea directă între Clal România şi reţeua de serviceuri 
agreate a cheltuielilor cu reparaţiile în caz de daună.
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acţionariat 
CRedIt eURoPe group n.V. (olanda) 99,914%

Persoane fizice 0,086%

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

CRedIt eURoPe asigurări – Reasigurări s.a.
Adresa: Str. Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, parter, tronson 3, 
Sector 4
Tel: 021.408.04.00; 021.408.04.05 (daune non-auto)
Fax: 021.408.04.49
e-mail: office@ceasigurari.ro

web: www.ceasigurari.ro

asistenţă clienţi

Call Center - Centrul de daune auto şi asistenţă rutieră
Tel: 0216.59.59.59 (Romtelecom); 0756.59.59.59 (Orange)

Call Center - asistenţă la domiciliu - asigurări locuinţe
Tel: 021.400.8000 (Romtelecom)

Oferta de asigurări

CREDIT EUROPE 

Reasigurare

Munich Re, germania   AA-
swiss Re, germania  A+
hannover Re, germania  AA- 
scor Re, Franţa    A-
Mapfre Re, spania  AA
transatlantic Re, Franţa  A+ 
Catlin group limited  A+
Polish Re, Polonia   BBB
sirius Re, germania  BBB

Rating

Management

Mesut YetIŞkUl
Director General

Radu ManolIU
Director General Adjunct

Capital social (mil. Lei) 13

Reţea teritorială nr. unităţi 119

Puncte de lucru (reţeaua C.E.B. ROMaNIa s.a.) nr. unităţi 119

angajaţi permanenţi pers. 32

Colaboratori pers. 479

Pondere prime subscrise prin brokeri % 16,17

Indicatori structurali
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CREDIT EUROPE 
Asigurări-Reasigurări 
S.A. este autorizată să 
desfăşoare activităţi 
de asigurări generale 
în România începând 
cu data de 9 iulie 2007 
şi reprezintă o investi-
ţie directă a grupului 
financiar olandez CRE-
DIT EUROPE GROUP 

N.V. şi a concernului Fiba Group, prezent în 14 ţări (11 din Europa 
şi 3 din Asia) prin intermediul a peste 12.000 de angajaţi şi 62 de 
companii cumulând un capital social de peste 4 miliarde USD şi 
active de peste 40 miliarde USD. 

Făcând parte dintr-o familie selectă, alături de CREDIT EU-
ROPE Bank, CREDIT EUROPE leasing, CREDIT EUROPE Ipotecar, 
ANCHOR Grup (Plaza Romania, Bucureşti Mall, etc.), GIMROM 
Holding şi MOVIEPlEX Romania, CREDIT EUROPE Asigurări şi-a 
propus, încă de la început, să se diferenţieze de celelalte compa-
nii de profil din România prin furnizarea celor mai bune şi rapide 

servicii posibil, cu precădere în ceea ce priveşte plata despăgu-
birilor, şi să devină un lider de piaţă în privinţa utilizării soluţii-
lor IT menite să permită automatizarea proceselor operaţionale 
şi utilizarea extensivă a mediului electronic de lucru – deziderat 
îndeplinit cu ajutorul aplicaţiei web-based specifice companiei, 
accesibile inclusiv intermediarilor colaboratori.

Fiind determinată să clădească parteneriate de lungă dura-
tă în România, compania şi-a axat, din ce în ce mai mult, eforturi-
le spre colaborările cu brokerii şi agenţii de asigurare; ca o primă 
consecinţă, compania încheiase deja, la sfârşitul anului 2008, 45 
de parteneriate cu brokeri din toate categoriile, atât din punct 
de vedere al ordinului de mărime, cât şi din punct de vedere al 
specializării, şi peste 400 de contracte de intermediere cu agenţi 
de asigurare. 

Deşi obţinerea rapidă a profitului şi a unei cote de piaţă cât 
mai mari nu reprezintă un scop în sine pentru CREDIT EUROPE 
Asigurări, compania se situa deja, la sfârşitul celui de-al 3-lea tri-
mestru al anului 2008 (după doar aproximativ 1 an de activitate), 
printre primele 20 de societăţi de asigurări generale.

altele 2.93%

asigurări de accidente  
şi boală 10.87%

asigurări  
de credite şi 

garanţii 36.92%

asigurări de
 proprietate 

27.83%

 asigurări 
auto  

21.45% 

Profil de companie

Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE dauNE PLăTITE NuMăR dE POLIţE ÎNCHEIaTE
2008 2007 2008 2007 2008 2007

ian-sept TOTaL ian-sept TOTaL ian-sept TOTaL ian-sept TOTaL ian-sept TOTaL ian-sept TOTaL
(mil. Lei) (mil. Lei) (mil. Lei) (mil. Lei) (mil. Lei) (mil. Lei) (mil. Lei) (mil. Lei)

Asigurări de accidente şi boală 
(inclusiv de muncă şi boli 
profesionale)

I 2.5 3.61 0.03 0.03 0 0 0 0 8075 13054 28 29

Asigurări de mijloace de 
transport terestru, altele decât 
cele feroviare (CASCO)

III 3.9 7.1 0.46 1.8 1.6 2.9 0 0.07 1595 2315 169 573

Asigurări de mijloace de 
transport aeriene

V 0.6 0.62 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Asigurări de bunuri în tranzit, 
inclusiv mărfuri transportate, 
bagaje şi orice alte bunuri

VII 0.08 0.11 0.01 0.04 0 0 0 0 6 42 1 9

Asigurări de incendiu şi 
calamităţi naturale

VIII 5.67 9.15 0.31 2.68 0.01 0.9 0 0.001 6938 7530 381 2279

Asigurări de daune la proprietăţi IX 0.02 0.09 0 0.03 0 0 0 0 3 5 2 3

Asigurări de răspundere civilă 
generală

XIII 0.2 0.24 0 0.1 0 0 0 0 39 48 2 16

Asigurări de credite XIV 11.7 12.3 0 1.07 3.6 5.4 0 0 1 1 0 0

Asigurări de asistenţă a 
persoanelor aflate în dificultate

XVIII 0 0.001 0 0 0 0 0 0 3 99 0 1

TOTaL 24.67 33.22 0.81 5.75 5.21 9.20 0.00 0.07 16,661 23,095 583 2,910

date financiare
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g Sucursala 1 Mai
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 42 - 52, Sector 1
Tel: 021.212.97.79
Fax: 021.212.59.17
e-mail: lucia.istrate@crediteurope.ro
Marketing Manager: lucia IstRate

Sucursală specializată pentru clienţi corporate 

g Sucursala 13 Septembrie
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 111, bl. 107, parter, Sector 5
Tel: 021.411.62.22
Fax: 021.411.62.29
e-mail: ramona.simion@crediteurope.ro
Relationship Manager: Ramona sIMIon 

g Sucursala Anchor
Adresa: Bd. Timişoara nr. 26Z, Sector 6
Tel: 021.406.40.11
Fax: 021.310.72.99
e-mail: andreea.ioan@crediteurope.ro
Relationship Manager: andreea Ioan 

g Sucursala Antrefrig
Adresa: Str. Fântânica nr. 36, Sector 2
Tel: 021.250.97.00
Fax: 021.250.97.10
e-mail: andreea.vladimir@crediteurope.ro
Branch Manager: andreea VladIMIR

Sucursală specializată pentru clienţi corporate 

g Sucursala Aviaţiei
Adresa: Str. Pipera nr. 31 - 33, bl. IV B, Sector 1
Tel: 021.232.55.15
Fax: 021.232.55.25
e-mail: florin.burmaz@crediteurope.ro
Relationship Manager: Florin BURMaZ 

g Sucursala Berceni
Adresa: Bd. Obregia nr. 2, bl. 2A bis, Sector 4
Tel: 021.460.93.24
Fax: 021.460.93.20
e-mail: alina.constantin@crediteurope.ro
Branch Manager: alina ConstantIn

Sucursală specializată pentru clienţi corporate  

g Sucursala Berceni - Apărătorii Patriei
Adresa: Şos.Berceni nr. 53, bl. 130, Sector 4
Tel/Fax: 021.406.74.10
e-mail: andreea.balaceanu@crediteurope.ro
Relationship Manager: andreea BălăCeanU

g Sucursala Bucureştii Noi
Adresa: Bd. Bucureştii Noi nr. 70, Sector 1
Tel: 021.667.40.18
Fax: 021.667.41.29
e-mail: andrei.vieru@crediteurope.ro
Relationship Manager: andrei VIeRU 

g Agenţia Chitila
Adresa: Şos. Chitilei nr.229 - 231, Sector 1
Tel: 021.406.74.25
Fax: 021.406.74.28
e-mail: madalina.gheorghe@crediteurope.ro
Relationship Manager: Mădălina gheoRghe 

g Agenţia City Mall
Adresa: Şos. Olteniţei nr. 2, Sector 4
Tel: 021.310.36.01
Fax: 021.310.36.00
e-mail: alexandru.birzan@crediteurope.ro
Relationship Manager: alexandru BîRZan 

g Sucursala Colentina
Adresa: Şos. Colentina nr. 2A, bl. 3, parter, Sector 2
Tel: 021.242.23.00
Fax: 021.242.20.15
e-mail: carmen.grigore@crediteurope.ro
Relationship Manager: Carmen gRIgoRe 

g Sucursala Crângaşi 
Adresa: Calea Crângaşi nr. 19, bl. 11 B, Sector 6
Tel: 021.637.26.19
Fax: 021.637.26.22
e-mail: ady.bosoanca@crediteurope.ro
Branch Manager: ady BoŞoanCă 

g Sucursala Delfinului Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 256, bl. 53, parter, Sector 2
Tel: 021.255.49.74
Fax: 021.255.49.69
e-mail: anca.gheorghe@crediteurope.ro
Relationship Manager: anca gheoRghe 

g Sucursala Doamna Ghica
Adresa: Bd. Doamna Ghica nr. 8, bl. 2, Sector 2
Tel: 021.242.86.41
Fax: 021.242.86.42
e-mail: cristian.carmaciu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Cristian CÂRMaCIU

Reţea teritorială
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Reţea teritorială

g Sucursala Doamnei
Adresa: Str. Doamnei nr. 17 - 19, Sector 3
Tel: 021.313.57.75
Fax: 021.313.57.71
e-mail: anca.stefan@crediteurope.ro
Relationship Manager: anca ŞteFan 

g Sucursala Dorobanţi
Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 116 - 122, bl. 6, Sector 1
Tel: 021.230.16.50
Fax: 021.230.16.70
e-mail: eliza.banciu@crediteurope.ro
Relationship Manager: eliza BanCIU 

g Sucursala Dristor 
Adresa: Bd. Camil Ressu nr. 4, bl. 5, parter, Sector 3
Tel: 021.325.15.23
Fax: 021.325.15.40
e-mail: cristina.antonescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Cristina antonesCU 

g Sucursala Drumul Taberei
Adresa: Bd. Drumul Taberei nr. 82, Sector 6
Tel: 021.406.74.23
Fax: 021.444.09.54
e-mail: claudia.florescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Claudia FloResCU 

g Sucursala Gara de Nord
Adresa: Calea Griviţei nr. 134 - 136, Sector 1
Tel: 021.223.04.30
Fax: 021.223.04.29
e-mail: diana.ciobanu@crediteurope.ro
Relationship Manager: diana CIoBanU 

g Sucursala Ghencea
Adresa: Bd. Ghencea nr. 34, bl. 65, Sector 6
Tel: 021.440.06.48
Fax: 021.440.05.16
e-mail: corina.avadanei@crediteurope.ro
Relationship Manager: Corina aVadaneI 

g Sucursala Iuliu Maniu
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 75 - 77, bl. 2B, parter, Sector 6
Tel: 021.406.74.02
Fax: 021.433.06.60
e-mail: lorena.florescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: lorena FloResCU

g Sucursala Luică
Adresa: Str. Giurgiului nr. 131, bl. 1, Sector 4
Tel: 021.450.30.62
Fax: 021.450.30.41
e-mail: bogdan.ungureanu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Bogdan UngUReanU 

g Sucursala Magheru
Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, Sector 1
Tel: 021.313.70.20
Fax: 021.313.71.67
e-mail: oana.lutu@crediteurope.ro
Relationship Manager: oana lUţU 

g Sucursala Militari
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 566 - 570, Sector 6
Tel: 021.318.09.72
Fax: 021.318.09.71
e-mail: iulia.axinte@crediteurope.ro
Marketing Manager: Iulia aXInte

Sucursală specializată pentru clienţi corporate 

g Sucursala Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 272, bl. 16, Sector 2
Tel: 021.210.86.32
Fax: 021.210.85.76 
e-mail: iulia.pirvulescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Iulia PîRVUlesCU

Sucursală specializată pentru clienţi corporate 

g Sucursala Moşilor - Eminescu
Adresa: Calea Moşilor nr. 253, Sector 2
Tel: 021.211.49.90
Fax: 021.211.49.91
e-mail: roxana.mustatea@crediteurope.ro
Branch Manager: Roxana MUstăţea 

g Sucursala Municipiului Bucureşti
Adresa: Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, Sector 4
Tel: 021.301.72.22
Fax: 021.318.09.59
e-mail: radu.oprescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Radu oPResCU

Sucursală specializată pentru clienţi corporate  

g Sucursala Nicolae Grigorescu
Adresa: Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59, parter, Sector 3
Tel: 021.348.44.50
Fax: 021.348.44.74
e-mail: ioana.tudoran@crediteurope.ro
Relationship Manager: Ioana tUdoRan 
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g Sucursala Otopeni
Adresa: Calea Bucureştilor nr. 88, Otopeni
Tel: 021.300.79.38
Fax: 021.300.79.43
e-mail: cristina.gongu@crediteurope.ro
Branch Manager: Cristina gongU 

Sucursală specializată pentru clienţi corporate

g Agenţia Cora Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 356, bl. 1, Sector 2
Tel: 021.255.03.31
Fax: 021.255.04.03
e-mail: andreea.tihan@crediteurope.ro
Relationship Manager: andreea tIhan 

g Sucursala Piaţa Alba Iulia
Adresa: Piaţa Alba Iulia nr. 1, bl. H1, Tronson 5, Sector 3
Tel: 021.406.40.30
Fax: 021.327.34.11
e-mail: claudia.enciu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Claudia enCIU

Sucursală specializată pentru clienţi corporate

g Sucursala Piaţa Amzei
Adresa: Str. Christian Tell nr. 1 - 3, Sector 1
Tel: 021.315.61.16
Fax: 021.315.61.36
e-mail: alexandru.dumitrache@crediteurope.ro
Relationship Manager: alexandru dUMItRaChe 

g Sucursala Piaţa Chibrit
Adresa: Str. Griviţei nr. 397, Sector 1
Tel: 021.224.20.19
Fax: 021.224.20.44
e-mail: gabriel.nastase@crediteurope.ro
Branch Manager: gabriel năstase 

g Sucursala Piaţa Iancului
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 126, bl. D25, parter, Sector 2
Tel: 021.252.35.07
Fax: 021.252.35.03
e-mail: mihai.tanasescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Mihai tănăsesCU

g Sucursala Piaţa Romană
Adresa: Bd. Dacia nr. 39, ap.1, Sector 1
Tel: 021.315.35.26
Fax: 021.315.35.39
e-mail: costin.dragan@crediteurope.ro
Relationship Manager: Costin dRăgan 

g Sucursala Piaţa Muncii
Adresa: Bd. Decebal nr. 26, bl. S2, sc. 2, parter, Sector 3
Tel: 021.327.33.80
Fax: 021.327.33.77
e-mail: mihaela.diaconu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Mihaela dIaConU 

g Sucursala Piaţa Victoriei
Adresa: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, Sector 1
Tel: 021.317.72.27
Fax: 021.317.72.26
e-mail: florin.pencea@crediteurope.ro
Relationship Manager: Florin PenCea 

g Sucursala Piaţa Unirii
Adresa: Piaţa Unirii nr. 1, Sector 3
Tel: 021.317.13.64
Fax: 021.317.13.91
e-mail: ionut.dragomir@crediteurope.ro
Relationship Manager: Ionuţ dRagoMIR 

g Agenţia Plaza România
Adresa: Bd. Timişoara nr. 26, Sector 6
Tel: 021.406.74.37
Fax: 021.318.09.76
e-mail: ioana.petrescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: Ioana PetResCU 

g Sucursala Polonă
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 6, bl. 15 A, Sector 1
Tel: 021.210.04.00
Fax: 021.210.03.99
e-mail: liliana.budulan@crediteurope.ro
Relationship Manager: Ioana BUdUlan

g Sucursala Rahova
Adresa: Şos. Alexandriei nr. 18, bl. l15, parter, Sector 5
Tel: 021.420.54.14
Fax: 021.420.30.80
e-mail: cristina.dascalita@crediteurope.ro
Relationship Manager: Cristina dăsCălIţa

g Sucursala Titan
Adresa: Bd. Basarabia nr. 256, Sector 3
Tel: 021.255.47.50
Fax: 021.255.47.23
e-mail: teodor.valusescu@crediteurope.ro
Marketing Manager: teodor VălUŞesCU 

Sucursală specializată pentru clienţi corporate

Reţea teritorială
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obiectul asigurării:
g locuinţa: apartamente, case, vile, cabane, case 
de vacanţă, etc. ;
g Bunurile casnice: bunurile aflate în locuinţă, in-
diferent dacă sunt destinate amenajării locuinţei, 
utilizării sau consumului în cadrul acesteia (mobi-

lier, covoare, obiecte casnice, îmbrăcăminte, încălţăminte etc.).

Riscurile de bază ce pot fi acoperite:
g incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor;
g fenomene naturale: ploaie torenţială, vijelie, tornadă, grindină, 
greutatea zăpezii, a gheţii, avalanşe de zăpadă, prăbuşire sau alu-
necare de teren produse din cauze naturale;
g cădere accidentală de corpuri;
g izbirea din exterior de către autovehicule a clădirii asigurate;
g distrugeri provocate de animale;
g undă de şoc provocată de avioane (boom sonic);
g greve, tulburări civile şi acţiuni ale unor grupuri rău voitoare;
g vandalism;
g furt prin efracţie sau furt prin întrebuinţarea cheilor originale 
(obţinute prin acte de tâlhărie, violenţă sau ameninţare);
g inundaţia provocată de apă prin spargerea accidentală a con-
ductelor, deversarea apei de canalizare pluviale;
g spargerea accidentală a conductelor, rezervoarelor, vaselor etc. 
ca urmare a îngheţului apei din acestea;
g riscuri de catastrofă naturală: cutremur de pământ, furtună, 
uragan, inundaţii.

acoperirile suplimentare:
g avarii accidentale la instalaţiile de gaze, apă, canal, climatizare 
(instalaţia de aer condiţionat) şi încălzire (centrala termică);
g spargerea sau crăparea bunurilor casabile;
g pierderea sau distrugerea banilor şi altor valori (cu condiţia 
păstrării lor, prealabile, în seifuri) sau a bunurilor cu valoare deo-
sebită (de genul obiecte de artă);
g afectarea clădirilor aflate în proces de construcţie sau renovare;
g cheltuielile corespunzătoare daunelor provocate vecinilor;
g decesul sau invaliditatea generată de un accident;
g costul chiriei pentru o perioadă de maxim 3 luni, în cazul în 
care locuinţa proprie a devenit nelocuibilă în urma unui eveni-
ment asigurat;
g daune produse proprietarului sau bunurilor acestuia (în cazul 
locuinţelor închiriate în calitate de chiriaş) si daune produse chi-
riaşului sau bunurilor acestuia (în cazul locuinţelor închiriate în 
calitate de proprietar).

alte avantaje:
g Asistenţă la domiciliu (în cazul optării pentru acest gen de ser-
vicii): intervenţii aferente instalatorilor, electricienilor, geamgiilor 
şi lăcătuşilor.

Produse de top

g Sucursala Titulescu
Adresa: Şos. Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 3, parter, Sector 1
Tel: 021.222.17.68
Fax: 021.222.16.46
e-mail: catalina.dumbrava@crediteurope.ro
Relationship Manager: Cătălina dUMBRaVă 

g Sucursala Unirii 
Adresa: Bd. Unirii nr. 65, Sector 3
Tel: 021.327.71.74
Fax: 021.327.71.73
e-mail: olivia.curtean@crediteurope.ro
Relationship Manager: olivia CURtean

g Sucursala Vitan Mall 
Adresa: Calea Vitan nr. 55 - 59, Bucureşti Mall, corp GE11, 
parter, Sector 3
Tel: 021.320.51.42
Fax: 021.320.51.41
e-mail: silvia.gogoasa@crediteurope.ro
Relationship Manager: silvia gogoaŞă

g Sucursala Voluntari
Adresa: Şos. Afumaţi nr. 78
Tel: 021.270.40.65
Fax: 021.270.40.66
e-mail: catalin.sanda@crediteurope.ro
Relationship Manager: Cătălin sanda

Sucursală specializată pentru clienţi corporate 

g Agenţia SU Market
Adresa: Str. linia de Centură Dreaptă nr. 92
Tel/Fax: 021.369.08.52
e-mail: laura.nichitescu@crediteurope.ro
Relationship Manager: laura nIChIţesCU

Sucursală specializată pentru clienţi corporate

asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice
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Produse de top

Produs ce conferă protecţie împotriva di-
verselor accidente (lovirea, căderea, înţeparea, 
tăierea, arsurile, degerările, înecul, intoxicaţia şi 
asfixierea subită, accidentele produse de mijlo-
acele de transport, accidentele determinate de 
explozie, prăbuşire de teren, cutremur, trăsnet, 

atacarea asiguratului de către o altă persoană sau de către un 
animal, precum şi cele generate de acţiunea curentului electric 
sau a armelor, etc.) ce pot surveni în timpul liber sau în cursul 
orelor de lucru, la nivel individual sau de grup.
Riscurile de bază ce pot fi acoperite:
g deces din accident;
g invaliditate permanentă totală sau parţială din accident.
Indemnizaţiile ce pot fi acordate:
g indemnizaţie zilnică de spitalizare (maxim 90 zile / an);
g indemnizaţie pentru convalescenţă în urma unei spitalizări 
(maxim 45 zile / an);
g indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă (ma-
xim 90 zile/an);
g indemnizaţie pentru intervenţii chirurgicale, ca urmare a unui 
accident.
acoperirile suplimentare:
g În cazul în care în urma unui accident ţi-ai fracturat o mână 
beneficiezi de sumă calculată ca procent din suma asigurată la 
deces prin intermediul clauzei suplimentare „Fracturi”
g Dacă se alege clauza „Plata unei rente lunare ca urmare a de-
cesului din accident a persoanei asigurate”, se va plăti moşteni-
torilor o sumă sub formă de rentă lunară.

asigurarea accidentelor personale

Autovehicule asigurabile: orice tip de au-
tovehicul, inclusiv remorci şi semiremorci tractate 
de acestea, înmatriculate în România sau în 
străinătate.

Riscuri de bază ce pot fi acoperite:
g coliziuni, loviri, răsturnări, derapări, zgârieri, căderi, căderea 
unor corpuri pe autovehicul;

g incendiu, explozie, trăsnet, inundaţii, furtună, uragan, 
cutremur, prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie torenţială, 
grindină, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşă de 
zăpadă, acţiunea mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor 
purtate de ape;
g daunele provocate de animale;
g vandalism;
g furtul autovehiculului, furtul prin efracţie al unor părţi com-
ponente, piese sau dotări suplimentare ale autovehiculului sau 
pagubele provocate autovehiculului ca urmare a furtului sau 
tentativei de furt.

acoperirile suplimentare:
g acoperirea riscului de deces sau invaliditate din accident ruti-
er, pentru şoferi şi numărul estimat de pasageri, cu posibilitatea 
de luare în calcul a cheltuielilor cu spitalizarea şi intervenţiile 
chirugicale;
g pierderea/furtul/distrugerea cheilor autoturismului;
g pierderea/distrugerea/deteriorarea bagajelor tale sau ale 
pasagerilor autoturismului;
g clemenţă în cazul primei daune, caz în care prima de asigurare 
nu va fi majorată corespunzător în anul următor de asigurare;
g reîntregirea automată a sumei asigurate, fără plata unei prime 
de asigurare suplimentare după fiecare eveniment.

alte avantaje:
g Prima de asigurare depinde de profilul de risc al asiguratului: 
experienţa în conducere, vârstă, ocupaţie, stare civilă, domiciliu 
etc. Şoferii care nu produc accidente vor fi recompensaţi în anii 
următori de asigurare prin reducerea primei de asigurare. În 
cazul apariţiei unui eveniment de producerea căruia asiguratul 
nu este vinovat, în anul următor de asigurare prima de asigurare 
va rămâne la acelaşi nivel;
g Pachet complex de asistenţă rutieră, incluzând tractare, trans-
port la destinaţie sau înapoi acasă, cazare la hotel, etc;
g Call-center disponibil 24 de ore din 24 pentru anunţarea 
daunelor.

asigurarea de avarii şi furt a 
autovehiculelor

Cardavantaj Insurance Plan
Pachet de asigurări adresat posesorilor de 

CardAvantaj
Riscuri acoperite:
g accidentele survenite pe durata valabilităţii 
contractului de asigurare (deces si invaliditate 

permanentă ca urmare a unui accident);
g acoperirea soldului debitor al cardului în caz de deces/invali-
ditate permanentă ca urmare a unui accident;
g furtul cardului sau utilizarea nepermisă a cardului - se acordă 
despăgubiri asiguratului pentru cheltuieli de refacere a cardului 
şi se acoperă pierderile financiare provocate de operaţiuni de 
plată şi retragerere de numerar efectuate de persoane neautori-
zate, care utilizează cardul pierdut sau furat. 
avantaje:
g 3 variante de acoperire, cu limite de sume asigurate şi costuri 
aferente diferite; asiguratul îşi poate alege varianta adecvată, în 
funcţie de nevoile şi bugetul său
g Posibilitatea plăţii în 4 rate, prin CardAvantaj.
g Acoperirea riscului de accidente de persoane în străinătate.
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asistenţă medicală în străinătate
Produs ce acoperă cheltuielile medicale oca-

zionate de asistenţa medicală acordată persoane-
lor asigurate pe parcursul călătoriei în străinătate, 
în caz de:
g îmbolnăvire subită şi imprevizibilă, care pune 

în pericol sănătatea sau viaţa asiguratului;
g accident care prejudiciază starea de sănătate a asiguratului;
g deces ca urmare a îmbolnăvirii subite şi imprevizibile sau a 
unui accident.

Cheltuieli acoperite:
g cheltuielile medicale;
g transportul asiguratului la un spital şi repatrierea;
g vizitarea asiguratului la spital, de către o rudă;
g repatrierea corpului neînsufleţit.

avantaje:
g Informaţii legate de asistenţa medicală, acordate în caz de 
urgenţă;
g Informaţii privind contactarea şi abordarea autorităţilor, 
în cazul unei situaţii de altă natură decât medicală, de genul 
pierderii sau furtului documentelor de identitate sau călătorie, a 
bagajelor sau a banilor.

Puncte forte

Utilizarea unei aplicaţii software web-based care 
permite:

g calcularea automată a primelor şi, implicit, înlăturarea 
majorităţii erorilor umane din cadrul procesului de emitere a 
poliţelor;
g transformarea automată a ofertelor în poliţe şi, implicit, 
economisirea timpilor alocaţi, în mod normal, înregistrărilor 
multiple de date;
g generarea automată a seriilor şi numerelor poliţelor şi, implicit, 
eliminarea problemelor aferente gestiunii tipizatelor;
g tipărirea poliţelor presemnate şi preştampilate şi, implicit, 
evitarea timpilor morţi aferenţi transmiterii poliţelor prin 
mijloace clasice;
g calcularea automată a comisioanelor şi întocmirea 
borderourilor aferente şi, implicit, scutirea de către intermediari 
a resurselor necesare respectivelor activităţi şi dublelor verificări 
aferente;
g notificarea primelor sau ratelor de primă scadente prin 
intermediul smsurilor şi emailurilor şi, implicit, contactarea 
directă a persoanelor direct implicate în efectuarea plăţilor.

Flexibilitatea deosebită în ceea ce priveşte principiile de 
subscriere, prin: 

g cotarea în funcţie de profilul de risc (inclusiv în cazul asigurărilor 
tip Casco aferente persoanelor juridice);
g aplicarea de reguli diferite pentru diverse categorii sau sub
categorii de clienţi aferenţi unui anumit tip de produs;
g luarea în calcul a specificul aparte al anumitor cazuri 
corespunzătoare unui portofoliu unitar 
(cum ar fi cazul anumitor persoane fizice care utilizează 
autovehicule speciale aparţinând unei persoane juridice, dacă 
profilul de risc  corespunzător respectivelor persoane fizice este 
semnificativ diferit faţă de profilul de risc aferent persoanei 
juridice care deţine autovehiculele în cauză);
g asumarea mobilităţii nelimitate a clienţilor dea lungul 
teritoriului european (prin acoperirea teritorială aferentă pentru 
toate produsele pretabile, inclusiv cele tip Casco, fără perceperea 
vreunei prime suplimentare sau solicitarea achiziţionării vreunui 
pachet de produse).

Externalizarea activităţilor de instrumentare a daunelor 
şi a serviciilor de asistenţă, în România şi străinătate, 

pentru o cât mai bună şi rapidă deservire a clienţilor, aspect 
care permite:

g accesul clienţilor la un callcenter nonstop, dedicat soluţionării 
daunelor auto şi furnizării celei mai complexe game de servicii de 
asistenţă rutieră disponibile pe piaţa românească de asigurări;
g accesul clienţilor la un callcenter nonstop, dedicat furnizării 
unei game de servicii de asistenţă la domiciliu fără precedent 
pentru piaţa internă, precum şi unei game complete de servicii 
de asistenţă medicală în străinătate.

Personal Insurance Plan 
Family Insurance Plan 

Pachet de asigurări, configurat la nivel indi-
vidual, respectiv de familie.

Riscuri acoperite
g accidente persoane - deces şi invaliditate 

permanentă ca urmare a unui accident
g Răspundere civilă faţă de terţi – sumele pentru care asigura-
tul este răspunzător pentru prejudiciile create terţelor persoane 
(vătămări corporale şi pagube materiale)
g Jaf (furtul efectelor personale) – furtul genţii, portofelului, 
ceasului, ochelarilor, documentelor de identitate şi a altor bu-
nuri aflate în geantă la momentul producerii evenimentului

avantaje:
g 3 variante de acoperire, cu limite de sume asigurate şi costuri 
aferente diferite; asiguratul îşi poate alege varianta adecvată, în 
funcţie de nevoile şi bugetul său
g Posibilitatea plăţii în 4 rate, prin CardAvantaj
g Acoperirea riscului de accidente de persoane în străinătate.
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DELTA ADDENDUM 

acţionariat 
acţionar principal: delta asigurări sa 96,74%

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

delta addendUM asigurări generale s.a.
Adresa: Bd. Matei Voievod nr. 29, et. 2-3, Sector 2
Tel: 021.253.07.27; 021.253.07.29
Fax: 021.253.07.23
e-mail: office@deltaaddendum.ro

web: www.deltaaddendum.ro
Management

Robert gRIgoRe
Director General Adjunct

nicolae ovidiu VoInea
Director General

Capital social (mil. Lei) 19,68

Reţea teritorială nr. unităţi 38

sucursale nr. unităţi 24

agenţii nr. unităţi 14

angajaţi permanenţi pers. 135

Colaboratori pers. 237

Pondere prime subscrise prin brokeri % 79

Indicatori structurali

Premii şi distincţii
g locul II în domeniul asigurărilor pe plan local (diplomă 
acordată de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în anul 
2000)

g Diplome acordate de Camera de Comert şi Industrie 
Cluj, în anii 1999, 2000 şi 2001
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Profil de companie

DElTA ADDENDUM a fost 
înfiinţată în anul 1998 sub 
denumirea de PETROl Asi-
gurare Reasi gu rare - PE-
TROAS, ca societate de asi-
gurări de nişă strâns legate 
de asigurările din industria 
petrolieră.

Modificări structurale 
importante au avut loc în 
anul 2005, când compania 
şi-a mutat sediul social de 

la Cluj-Napoca la Bucureşti şi s-a înregistrat un nou acţionar sem-
nificativ, compania DElTA Asigurări.

În anul 2006, societatea şi-a schimbat denumirea în DElTA 

asig. de răspundere 
civilă generală 
3,84%

asigurări de
 proprietate  

15,39%

altele 6,36%

asigurări medicale  
de călătorie 8,03%

asigurări  
auto 66,38%

date financiare

ADDENDUM Asigurări Generale. Începând cu acest an, 
a avut loc o puternică capitalizare a societăţii, prin 
efortul financiar exclusiv al acţionarului majoritar DEl-
TA Asigurări, capitalul social crescând astfel de la 
5.000.000 lei în 2006 la 19.656.682 lei în prezent. Ur-
mare a acestor majorări succesive ale capitalului soci-
al, participaţia DElTA Asigurări a crescut, ajungând la 
aproape 97%.

În prezent, societatea are o reţea teritoarială bine 
dezvoltată, formată din 38 de sucursale şi agenţii, în 
care îşi desfăşoară activitatea 116 angajaţi, fapt ce asi-
gură o bună reprezentare teritorială.

În dorinţa de a oferi o protecţie reală asiguraţilor 
companiei şi de a mări capacitatea de subscriere a 
acesteia, societatea a încheiat contracte de reasigurare.

Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE
2008 2007

(mil, Lei) (mil, Lei)
Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli profesionale) I 0,10 0.05

Asigurări de sănătate II 0,00 0

Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) III 13,18 5.18

Asigurări de mijloace de transport feroviar IV 0,00 0

Asigurări de mijloace de transport aeriene V 0,00 0

Asigurări de mijloace de transport navale (maritime, fluviale, lacustre, canale navigabile) VI 0,00 0

Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri VII 0,08 0.05

Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale VIII 2,79 2.64

Asigurări de daune la proprietăţi IX 0,12 0.04

Asigurări de răspundere civilă a autovehiculelor (răspundere civilă auto obligatorie şi carte 
verde)

X 0,00 0

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport aerian XI 0,00 0

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor de transport naval XII 0,00 0

Asigurări de răspundere civilă generală XIII 0,69 0.58

Asigurări de credite XIV 0,00 0

Asigurări de garanţii XV 0,01 0.03

Asigurări de pierderi financiare XVI 0,88 0.23

Asigurări de protecţie juridică XVII 0,00 0

Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificultate XVIII 1,30 0.86

TOTaL 19,15 9,66
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Prin Asigurarea facultativă a autovehiculelor 
pentru avarii şi furt oferită de către societatea 
DElTA ADDENDUM, clienţii noştri beneficiază de 
o serie de riscuri asigurate după cum urmează:
g coliziuni cu alte vehicule sau cu orice alt corp 
mobil sau imobil aflat în exteriorul autovehicu-
lului, derapări, răsturnări, căderi ale autovehicu-
lului, căderi de corpuri pe autovehicul, ruperea 
carosabilului sau a unui pod pe care se află 
autovehiculul asigurat;

g incendiu;
g calamităţi naturale: inundaţii, furtună,uragan, cutremur;
g fenomene naturale: prăbuşire sau alunecare de teren, ploaie 
torenţială, grindină, trăsnet, greutatea stratului de zăpadă sau 
de gheaţă, avalanşă de zăpadă, acţiunea mecanică a apelor 
curgătoare sau a obiectelor purtate de ape;
g furt pe teritoriul României: 

8 Furtul autovehiculului asigurat; 
8 Furtul prin efractie al unor părţi componente sau piese ale 
autovehiculului;
8 Avariile de orice fel produse autovehiculului ca urmare a 
furtului sau a tentativei de furt;

g vandalism sau accidente persoane, daca asiguratul a optat 
pentru unul dintre aceste riscuri.

Extinderea asigurării de avarii şi furt în afara României se 
acordă numai pentru ţările membre ale sistemului Carte Verde şi 
numai pentru autovehiculele înmatriculate în România.

Prin încheierea acestei poliţe, asiguratul beneficiază şi de un 
contract de asistenţă rutieră prin care se oferă cu titlu gratuit:
8 acces non-stop la o centrală de alarmă formată din linii telefo-
nice cu număr gratuit în reţeaua Romtelecom; 
8 tractare/remorcare a autovehiculului asigurat imobilizat din 
accident de circulaţie (eveniment acoperit de poliţa CASCO), 
până la cel mai apropiat reparator autorizat sau la o altă destina-
ţie convenită de comun acord de cele două părţi;
8 autoturism la schimb (de clasă medie sau mică) pentru 2 (două) 
zile în condiţiile în care autovehiculul asigurat este imobilizat din 
accident de circulaţie (eveniment acoperit de poliţa CASCO);
8 cazare pentru o noapte exclusiv pe teritoriul României după ora 
20.00 (dacă este necesar în condiţiile prezentului contract), nu-
mai dacă evenimentul rutier acoperit de poliţa CASCO s-a produs 
la mai mult de 200 km de localitatea de domiciliu;
8 informaţii despre starea drumurilor şi condiţiile meteo pe trase-
ele pe care asiguratul urmează să se deplaseze.

Societatea DElTA ADDENDUM se evidenţiază atât prin solu-
ţionarea dosarelor de daună în timp util, cât şi prin achitarea 
acestora către beneficiari în termenele stabilite prin clauzele con-
tractuale.

asigurarea facultativă a 
autovehiculelor pentru avarii şi furt

Reţea teritorială

g Sucursala Bucureşti 2
Adresa: Bd. Naţiunile Unite nr. 5, bl. 110, sc. A, et. 1, ap. 4, 
Sector 5
Tel: 031.410.40.51
Fax: 031.410.40.81
e-mail: aurel.paunescu@deltaaddendum.ro
director: aurel PăUnesCU

g Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Calea Călăraşilor nr. 319A, sc. A, ap. 5, Sector 3
Tel: 031.405.06.86
Fax: 031.405.06.87
e-mail: valentin.klassek@deltaaddendum.ro
director: Valentin klassek

g Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 380 - 382, bl. B3B - B3C, sc. B,  
ap. 21, et. 1, Sector 3
Tel: 031.420.21.97
Fax: 031.420.21.98
e-mail: gheorghe.grosu@deltaaddendum.ro
director: gheorghe gRosU

g Sucursala Bucureşti - Ilfov
Adresa: Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. C, et. 1, ap. 68, 
Sector 3
Tel: 031.415.86.25
Fax: 031.415.86.29
e-mail: ioan.feodorenco@deltaaddendum.ro
director: Ioan FeodoRenCo

Echipa DELTA Addendum - Sucursala Bucureşti 1 

g Sucursala Bucureşti 1
Adresa: Bd. Ferdinand nr. 47, ap. 1, Sector 2 

Tel: 021.252.85.21

Fax: 021.252.85.20
e-mail: victoria.iancovici@deltaaddendum.ro

director: Victoria IanCoVICI
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Produse de top

Se adresează atât persoanelor fizice, cât şi 
persoanelor juridi ce prin cele două produse im-
plementate: 
g Asigurarea locuinţelor şi a bunurilor casnice 
g Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora.

Astfel, societatea se obligă ca, în schimbul 
primei de asigurare încasate de la asigurat să-i 
plătească acestuia, în cazul producerii evenimen-
tului asigurat, despăgubiri până la valoarea sumei 
asigurate.

În cazul asigurării locuinţelor şi a bunurilor casnice, asigu-
ratul poate fi persoana fizică, titularul interesului cu privire la lo-
cuinţa/bunul asigurat, căruia i se plăteşte despăgubirea. 

Sub incidenţa acestui tip de asigurare intră clădirile cu des-
tinaţie locativă permanentă sau temporară (case de vacanţă), 
anexele acestora (garaje, magazii, boxe, piscine, grajduri etc.), 
conductele de alimentare cu apă (inclusiv caloriferele) din interi-
orul construcţiei, conductele de canalizare interioară, obiectele 
sanitare, instalaţia electrică a clădirii şi toate bunurile gospodă-
reşti de folosinţă comună sau individuală, care au fost declarate 
de asigurat la data încheierii poliţei în anexele acesteia şi se află 
în perimetrul declarat de risc şi sunt în proprietatea sau se află în 
folosinţa asiguratului (dovedit cu acte probatoare).

De asemenea, DElTA ADDENDUM asigură şi instalaţiile fixe 
necesare funcţionarii generale a clădirii (centrala termică, instala-
ţia centralizată sau locală de climatizare, ascensorul, antena ra-
dio/TV/Satelit, recipiente GPl pentru încălzirea locuinţelor, boiler, 
staţie pompa – hidrofor etc.), cu condiţia ca acestea să fie cuprin-
se în suma asigurată şi dacă au fost menţionate expres de asigu-
rat în anexele poliţei. 

Riscurile acoperite de către societatea DElTA ADDENDUM 
prin această asigurare sunt structurate în trei variante STANDARD, 
STANDARD+, STANDARD+ Extins.
g asigurarea standaRd cuprinde riscul de: incendiu, trăsnet, 
explozie, căderea pe locuinţa asigurată a unor aparate de zbor 
sau a unor părţi din acestea, corpuri cereşti, cu excepţia celor ex-
plosive, lovirea clădirii de către vehicule rutiere care nu aparţin 
asiguratului şi nu sunt în folosinţa acestuia, efectele fumului, ga-
zelor sau vaporilor; cheltuielile necesare pentru demolare, eva-
cuare şi transport la cel mai apropiat loc de descărcare (sau la cel 
impus de autorităţi) a resturilor minerale rezultate ca urmare a 
producerii unui eveniment asigurat menţionat mai sus;
g asigurarea standaRd+ cuprinde riscurile STANDARD pre-
cum şi riscurile de catastrofe naturale (cutremur, furtună - ura-
gan,  vijelie, tornadă, inundaţii);
g asigurarea standaRd+ extins, cuprinde riscurile STANDARD+ 
precum şi fenomenele atmosferice: ploaie torenţială (prin efect 
direct sau ca urmare a infiltrării apei), grindină, viitură, aluviuni, 

greutatea stratului de zăpadă, avalanşă de zăpadă, prăbuşire sau 
alunecare de teren, boom sonic. 
g Asiguratul poate opta şi pentru acoperirea altor clauze 
suplimentare, dar numai dacă a optat cel puţin pentru riscurile 
STANDARD: 
g furt prin efracţie, tâlhărie (numai pentru bunurile asigurate) 
şi distrugeri provocate locuinţei şi/sau bunurilor asigurate ca 
urmare a furtului sau a tentativei de furt;
g asigurarea persoanelor pentru riscul de invaliditate perma-
nentă totală sau deces;
g riscuri de răspundere civilă cum ar fi:

8 risc locativ (numai pentru cazul în care asiguratul este 
chiriaş). 
8 daune cauzate proprietăţilor învecinate;

g spargere, crăpare, bunuri casabile;
g pagubele produse de scurgerea apelor de conductă ca urma-
re a spargerii conductelor de apă sau deteriorarea robinetelor şi 
altor accesorii ale instalaţiei de alimentare, evacuare sau termo-
ficare atat din apartamentele situate la etajele superioare sau de 
pe acelaşi etaj cât si din propriul apartament;
g daune produse de avarii accidentale la centralele termice din 
cadrul perimetrului asigurat;
g asigurarea locuinţelor în construcţie / modernizare.

asigurarea de incendiu şi calamităţi

asigurarea de asistenţă medicală 
pentru călătorii în străinătate

Se adresează oricărei persoane fizice cu vâr-
sta cuprinsă între 6 luni şi 75 ani şi cu domiciliul 
stabil în România, care efectuează o călătorie în 
străinătate, în calitate de: turist, om de afaceri, şo-
fer profesionist (cu atestat de şofer profesionist) 

sau altă categorie (de ex.: persoane care se deplasează pentru 
studii, artişti etc.).

DElTA ADDENDUM acoperă riscul de îmbolnăvire neaştep-
tată sau accident ce s-a produs în perioada de valabilitate a poli-
ţei de asigurare, pe perioada când asiguratul se afla în afara teri-
toriului României. Prin riscul de îmbolnăvire se înţelege boală 
infecţioasă/tulburare organică subită şi neprevăzută, contractată 
după începerea perioadei de asigurare, care poate să determine 
o cerere de asistenţă medicală din partea asiguratului sau a re-
prezentanţilor săi, iar prin accident un eveniment neprevăzut, 
neaşteptat, de natură fizică, chimică ori mecanică, produs inde-
pendent de voinţa asiguratului şi care are repercusiuni asupra 
potenţialului său intelectual, fizic şi psihic.

Societatea de asistenţă în caz de daună este CORIS Internatio-
nal.
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acţionariat 
PsV Company 64,9%

MkB RoMeXteRRa 35,1%

Management
Maria PaŞa   Director General 

Roberta dRagoMIR  Director General Adjunct

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

delta asigurări 
Adresa: Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 1, Sector 4 
Tel: 021.310.66.97; 021.310.66.99; 0740.007.966
Fax: 021.310.66.97
e-mail: delta@deltaasigurari.ro

web: www.deltaasigurari.ro 

DELTA Asigurări

Profil de companie

DElTA Asigurări a fost 
înfiinţată în octombrie 2003 
şi autorizată de CSA prin de-
cizia 3645 din 08.12.2003.

Compania a început ac-
tivitatea dezvoltând în spe-
cial produse de asigurări de 
grup pentru persoane juridi-
ce, pentru salariaţii acestora. 

În toţi aceşti ani de ac-
tivitate, societatea a obţinut 

profit, dezvoltând şi îmbunătăţind serviciile oferite partenerilor 
de afaceri.

DElTA Asigurări a avut o creştere constantă în piaţa asigu-
rărilor de viaţă, de la 1,7 milioane euro prime brute subscrise în 
anul 2004, până la 2,5 milioane euro în anul 2007.

În anul 2008, societatea a început dezvoltarea teritorială şi a 
forţei de vânzări, prin deschiderea a trei agenţii în oraşele Piteşti, 
Bacău şi Cluj.

asigurări de accidente  
şi boală 1.25%

altele 12.30%

asigurări medicale  
de călătorie 86.45%

Totul despre 
pensiile private
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EUREKO

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

eUReko asigurări s.a.
Adresa: Şos. Cotroceni nr. 20, Sector 6
Tel: 021.202.67.00
Fax: 021.202.67.72
e-mail: asigurari@eureko.ro

web: www.eureko.ro

acţionariat 
eUReko B.V 100%

Management
Frans Van deR ent Chief Executive Officer

Carmen RadU  Chief Operating Officer
   Deputy General Manager

shaun RUssell  Chief Commercial Officer

Profil de companie
EUREKO România, membră a gru-

pului financiar olandez EUREKO B.V., 
oferă clienţilor săi asigurări de viaţă, 
asigurări generale, planuri de sănă-
tate integrate, precum şi pensii priva-
te, garantându-le pro tec ţia financiară 
şi ajutându-i să investească într-un vi-
itor mai bun.

EUREKO Asigurări s-a înfiinţat în 
1995, sub numele INTERAMERICAN 
România, în urma extinderii către 
Europa de Est a grupului INTERAME-
RICAN Grecia. Din 2004, compania 
beneficiază de susţinerea financiară 

şi soliditatea grupului EUREKO, unul dintre cele mai mari grupuri 
financiare din Europa, a cărui principală activitate se desfăşoară 
în domeniul asigurărilor; grupul este înregistrat în Olanda, unde 
este lider de piaţă, şi este prezent în 12 ţări, având peste 20.000 
angajaţi. 

În acest moment, EUREKO România ocupă unul dintre prime-
le locuri pe piaţa asigurărilor de sănătate din România. Reţeaua 
furnizorilor de servicii medicale, care cuprinde şi primul spital 
privat din România - euroclinic -, numără acum peste 170 de fur-
nizori de servicii medicale, cu peste 1.750 de medici generalişti 
şi specialişti, şi asigură acoperire pentru 43 de oraşe importante 
ale ţării. De asemenea, EUREKO România deţine locul 5 pe piaţa 
pensiilor obligatorii, cu peste 280.000 de participanţi.

Capitalul social al EUREKO România atinge valoarea de 
100.112.327 RON. Cu peste 200 de angajaţi permanenţi şi peste 
1.000 de consultanţi, EUREKO România este unul dintre puţinii 
asigurători de pe piaţa din România care oferă toate clasele de 
asigurări: viaţă, generale şi sănătate.

asigurări de 
sănătate
13%

asigurări 
generale
43%

asigurări de 
viaţă 44%

PORTOFOLIu La
30.09.2008
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Produse de top

Societatea de asigurări EUREKO România 
oferă clien ţilor săi un plan de economisire pentru 
copii, COMOARA TA, cu trei pachete (Standard, 
Optim, Extins). COMOARA TA este o asigurare de 
viaţă tradiţională fără componentă investiţională, 

cu adaptare la inflaţie şi capital garantat la expirare, ce poate fi 
încheiată doar în lei.

Suma asigurată ce poate fi încasată la sfârşitul contractului 
variază în funcţie de prima de asigurare, de perioada pe care este 
încheiat contractul şi de pachetul ales. Primele pot fi plătite anual, 
semestrial sau trimestrial. 

Asigurarea COMOARA TA poate fi încheiată de contractant 
pentru un copil cu vârsta de minim 6 luni, acesta îndeplinind 
calitatea de asigurat în cadrul contractului respectiv; în aceste 
condiţii, asiguratul poate beneficia de capitalul acumulat o dată 
cu împlinirea majoratului, dar nu mai târziu de 25 de ani. la mo-
mentul stabilit de contractant, asiguratul va primi suma 
planificată, fie integral, fie sub forma de rente pe o perioadă 
definită.

Unicitatea programului COMOARA TA constă în faptul că 
atât contractantul, cât şi copilul asigurat beneficiază de protecţie 
pe toată durata contractului. EUREKO preia plata primelor în ca-
zul în care contractantul devine invalid, intră în imposibilitatea de 
plată sau chiar îşi pierde viaţa.

EUREKO oferă trei pachete ale programului de asigurare 
COMOARA TA:

a.standaRd -Pachetul conţine asigurarea de bază* + 1 asigurare 
suplimentară:
g Scutirea de la plata primelor datorată invalidităţii contrac-
tantului**. Prin această asigurare suplimentară, EUREKO preia 
achitarea primelor de asigurare până la expirarea contractului.

b.oPtIM - Pachetul conţine asigurarea de bază* + 2 asigurări su-
plimentare:
g Scutirea de la plata primelor datorată invalidităţii contractan-
tului, constând în preluarea achitării primelor de către EUREKO;
g Asigurarea de deces din orice cauză pentru contractant, care 
garantează eliberarea sumei asigurate în caz de deces.

c. eXtIns - Pachetul conţine asigurarea de bază + 4 asigurări su-
plimentare:
g Scutirea de la plata primelor datorată invalidităţii contractan-
tului;
g Asigurarea de deces din orice cauză pentru contractant;
g Asigurarea de indemnizaţie zilnică de spitalizare din accident 
pentru asigurat;
gAsigurarea de intervenţii chirurgicale pentru asigurat.

* Asigurarea de bază reprezintă programul Comoara Ta.
** Contractant este orice persoană care încheie o asigurare Comoara Ta.

asigurări de viaţă tradiţionale - 
COMOaRa Ta

asigurări de sănătate

Planurile de sănătate oferite de EUREKO 
constituie primul concept integrat de sănătate 
din România care oferă atât protecţia financiară, 
cât şi infrastructura necesară actului medical. 
Prevenţia, calitatea, accesul uşor şi controlul sunt 

pilonii de bază ai sistemului de sănătate oferit de EUREKO.

În reţeaua de sănătate, asiguratul regăseşte: cabinete medi-
cale private, centre de diagnostic şi tratament, laboratoare, cen-
tre de diagnostic imagistic, spitale – printre care Euroclinic, primul 
spital privat din România, furnizori de servicii de urgenţă. Reţeaua 
de sănătate este distribuită astfel încât să ofere maximum de ac-
cesibilitate geografică, atât de necesară pentru o livrare optimă a 
serviciilor. În acest moment, reţeaua are peste 170 de furnizori de 
servicii medicale şi peste 1.750 de medici, care acoperă 36 de 
judeţe şi 43 de oraşe.

EUREKO oferă clienţilor săi atât planuri de sănătate individu-
ale, cât şi de grup. Pentru persoanele fizice, EUREKO oferă două 
planuri de sănătate: Basic Plan şi Full Plan. 

Pentru companii, oferim trei planuri de sănătate de grup: 
Classic Benefits, Extra Benefits şi Executive, care să vină în întâmp-
inarea nevoilor de fidelizare, retenţie şi motivare a angajaţilor. 
Fiecare plan poate fi oferit tuturor angajaţilor sau adaptat la pa-
chetul de beneficii.

Planurile de sănătate EUREKO acoperă consultaţii efectuate 
de medici generalişti şi specialişti şi oferă acces la toţi furnizorii 
din reţea şi la toate specialităţile medicale.

avantajele asigurărilor de sănătate eUReko:
g oferă mai multe variante de pachete (5), adaptate nevoilor 
asiguraţilor;
g oferă atât planuri individuale cât şi pentru companii;  
g oferă acces la prima reţea de servicii medicale integrate din 
România (oferă atât asigurarea, cât şi structura medicală);
g oferă spitalizare în primul spital privat, Euroclinic, şi în alte 
clinici private partenere;
g oferă toate nivelele de asistenţă medicală;
g sistemul se bazează pe prevenţie, asigurarea oferind un 
check-up anual;
g reţeaua furnizorilor de sănătate are o arie geografică largă de 
acoperire;
g oferă posibilitatea celei de-a doua opinii în afara reţelei;
g oferă servicii de ambulanţă;
g acces 24/7 la Centrul de Coordonare 021/9677;

Asigurarea acoperă analizele de laborator şi procedurile de 
imagistică.
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Programul unit-linked este o asigurare de 
viaţă cu componentă investiţională bine definită. 
În funcţie de perfor manţele aşteptate, de riscul 
asumat şi de orizontul de timp al investiţiei, asigu-
ratul îşi poate construi propriul plan investi ţio nal.

Programul de tip unit-linked Investiţia Ta oferit de EUREKO 
se poate încheia în 2 variante:
g Programul unit-linked cu primă eşalonată. Asiguratul poate 
stabili iniţial plata unor prime eşalonate, urmând a investi 
oricând sume suplimentare sub formă de prime extraordinare, 
mărind astfel valoarea investiţiei;
g Programul unit-linked cu primă unică. Asiguratul poate achita 
o primă unică, rămânând deschisă în continuare opţiunea de a 
investi prime extraordinare. 

Investiţiile sunt direcţionate, conform opţiunilor, către cele 
7 fonduri puse la dispoziţie de EUREKO. 4 dintre acestea sunt ad-
ministrate în euro şi oferă acces la piaţa de capital internaţională, 
celelalte 3 sunt administrate în lei şi asigură acces la piaţa de 
capital românească.

Asiguratul beneficiază de sprijinul total al consultanţilor fi-
nanciari EUREKO, precum şi de experienţa în investiţii a manage-
rilor de fonduri ai grupului EUREKO.

avantajele produsului de tip unit-linked oferit de eUReko:
g TRANSPARENŢA. Produsul oferit de EUREKO Asigurări nu are 
costuri ascunse. 
g 2% BONUS DE FIDElITATE pe an pentru respectarea termene-
lor de scadenţă a primelor eşalonate, începând cu al 11-lea an 
de contract, valoarea acestuia urmând a fi investită în continuare. 

g SCHIMBAREA OPŢIUNII DE INVESTIŢII prin cele două posibili-
tăţi: redirecţionarea primelor sau transferul unităţilor de fond. 
g 0% TAXE în fiecare an contractual pentru:
primul transfer de unit-uri dintr-un fond de investiţii în altul
prima redirecţionare de prime de asigurare 
g În cazul deţinerii Asigurării Suplimentare de Scutire de la Plata 
Primelor, EUREKO Asigurări preia plata primelor eşalonate, la 
valoarea ultimei prime achitate, oferind în continuare clienţilor 
posibilitatea de a achita prime extraordinare şi de A DECIDE 
spre ce fonduri de investiţii să fie direcţionaţi banii
g FlEXIBIlITATEA CONTRACTUlUI permite încă din anul al 3-lea, 
în cazul imposibilităţii de plată a primelor eşalonate, transfor-
marea produsului într-unul pur investiţional. Clientul menţine 
controlul asupra contractului şi are opţiunea de a mări investiţia 
prin achitarea de prime extraordinare 
g PERIOADA DE GRAŢIE este de 30 de zile după termenul sca-
dent, timp în care încă mai poate fi achitată prima, contractul 
păstrându-şi caracteristicile 
g Veniturile provenite din investiţiile în cele 7 fonduri de investi-
ţii NU SUNT IMPOZITATE
g lA MATURITATEA POlIŢEI, clientul poate alege să încaseze 
valoarea acumulată în contul de investiţii într-o rată unică, sub 
forma unei pensii viagere, sau eşalonată pe o perioadă prede-
terminată
g Preţul uniturilor poate fi consultat zilnic pe web-site, la adresa 
www.eureko.ro.

asigurări de viaţă cu componentă investiţională – INvEsTIţIa Ta

Produse de top
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EUROINS

acţionariat 
eURohold 84,876%

alţi acţionari 15,124%

Profil de companie 

EUROINS a fost fondată în 
1994, funcţionând până în 2007 
sub numele de ASITRANS. Prelu-
area companiei în 2007 de către 
grupul EUROHOlD a conferit sta-
bilitate financiară şi a contribuit 
la dezvoltarea şi oferirea unor 
produse competitive. 

Un business cu o dimen-
siune socială şi umană atât de 
puternică trebuie să aibă la bază 
o abordare personalizată pen-
tru fiecare client. EUROINS oferă 
sprijin fiecărui client – fie că este 

vorba de persoană fizică sau juridică - în preluarea riscului şi ofe-
rirea unor produse de asigurare cât mai complete.

Misiunea companiei este de a asigura clienţii asupra co-
rectitudinii şi promptitudinii în prestarea fiecărui serviciu. Prin 
inovarea constantă a produselor şi serviciilor, EUROINS îşi asigu-
ră continua creştere şi răspunde întotdeauna noilor cerinţe ale 
clienţilor. Diferenţa este dată de calitatea serviciilor, de relaţiile 
corecte şi transparente faţă de clienţi. 

EUROINS este de 15 ani pe piaţa asigurărilor din România. 
În tot acest timp, a asigurat peste 500.000 de clienţi, a mărit echi-
pa la peste 500 de angajaţi şi peste 4.700 de agenţi colaboratori. 
Mai mult de 110 reprezentanţe au oferit şi vor continua să ofere 
servicii la cele mai bune preţuri şi soluţii pentru fiecare client.

asigurări auto 
90.39%

asigurări de
 proprietate 
4.52%

altele 2.05%

asig. de răspundere 
civilă generală 1.87%

asig. de răspundere 
civilă 1.17%

Management

andrei glUVaCoV Managing Director
hristo tseneV  CFO
dan stanCU  CUO 
daniela MelnIC  Actuarial Director
Bozhidar staMoV Claims Director

Bogdan stan
CEO

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

eURoIns România s.a.
Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, Clădirea CONECT 3, 
Sector 2
Tel: 021. 317.07.11; 021.317.07.12
Fax: 021.317.07.14; 021.317.07.18
e-mail: office@euroins.ro

web: www.euroins.ro

asistenţă clienţi

Centrul de daune
Adresa: Str. Haţegana nr. 21, Sector 5
Tel: 031.402.59.59
Fax: 021.336.89.17  
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Reasigurare
g Companii reasigurare: MUNICH Re, SWISS Re, llOYD’s, 
HANNOVER Re, SCOR, POlISH Re, SAVA Re, AllIANCE Re, 
TRANSIBERIAN Re, TRIGlAV Re şi INGOSTRAKH.
g Brokeri de reasigurare: WIllIS Re, AON ltd, STEllAR Re, FUNK 
International. 

Indicatori structurali

Profil de companie 

Capital social (mil. Lei) 36,3

Reţea teritorială nr. unităţi 85

angajaţi permanenţi pers. 608

Colaboratori pers. aprox. 5.000

Pondere prime subscrise prin brokeri % 38,05

date financiare

Clasa de asigurari
dEFINITIa

cf. Csa

PRIME suBsCRIsE dauNE PLăTITE NuMăR dE POLIţE ÎNCHEIaTE
2008 2007 2008 2007 2008 2007

(mil, Lei) (mil, Lei) (mil, Lei) (mil, Lei)
Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de 
muncă şi boli profesionale)

I 0,71 1,875.19 0,11 262.16 1,414 357

Asigurări de sănătate II 0,02 9.76 0,00 0.00 115 86

Asigurări de mijloace de transport terestru, 
altele decât cele feroviare (CASCO)

III 38,02 37,422.11 21,50 20,097.92 13,551 11.039

Asigurări de mijloace de transport feroviar IV 0,00 0.00 0,00 0.00 0 0

Asigurări de mijloace de transport aeriene V 0,00 0.00 0,00 0.00 0 0

Asigurări de mijloace de transport navale 
(maritime, fluviale, lacustre, canale 
navigabile)

VI 0,39 252.01 0,12 0.00 48 33

Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri 
transportate, bagaje şi orice alte bunuri

VII 0,46 486.45 0,02 115.04 744 725

Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale VIII 3,50 2,576.21 0,09 276.70 5,819 4.463

Asigurări de daune la proprietăţi IX 3,17 656.15 0,80 82.80 3,406 1.375

Asigurări de răspundere civilă a 
autovehiculelor (răspundere civilă auto 
obligatorie şi carte verde)

X 102,85 43,386.63 33,51 21,736.17 449,429 185.564

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor 
de transport aerian

XI 0,00 0.00 0,00 0.00 0 0

Asigurări de răspundere civilă a mijloacelor 
de transport naval

XII 0,00 0.00 0,00 0.00 0 0

Asigurări de răspundere civilă generală XIII 2,33 2,279.22 0,09 48.06 4,554 2.890

Asigurări de credite XIV 0,08 75.83 0,00 0.00 116 40

Asigurări de garanţii XV 0,16 178.14 0,00 0.00 156 146

Asigurări de pierderi financiare XVI 0,01 4.76 0,00 2.52 33 148

Asigurări de protecţie juridică XVII 0,00 0.00 0,00 0.00 0 0
Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în 
dificultate

XVIII 1,07 1,970.94 0,31 465.82 41,331 128.602

TOTaL 152,77 91,173,40 56,55 43,087,19 275,238,00 520.716.00
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Oferta

g Asigurări de accidente şi boală: 
g Asigurarea de accidente a angajaţilor
g Asigurarea de accidente a turiştilor pe perioada sejurului
g Asigurarea de accidente a sportivilor
g Asigurarea complexă a elevilor şi studenţilor
g Asigurarea de accidente a persoanelor

g Asigurări de sănătate:
g Asigurări de cheltuieli medicale pentru cetăţenii străini 
rezidenţi în România
g Asigurarea voluntară de sănătate

g Asigurări de mijloace de transport terestru, altele 
decât cele feroviare:

g Asigurarea pentru avarii şi furt a autoturismelor

g Asigurarea pentru avarii şi furt a utilajelor neînmatricula-
bile  

g Asigurarea pentru avarii a autoturismelor DAIlY CASCO

g Asigurări de răspundere civilă auto:
g Asigurarea de răspundere civilă auto cu valabilitate în 
afara teritoriului României (CV)

g Asigurarea de răspundere a transportatorului faţă de 
călătorii transportaţi, în caz de accident rutier intern sau 
internaţional

g Asigurarea de răspundere a operatorilor de transport 
rutier

g Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagu-
be produse terţilor prin accidente de autovehicule

g Asigurarea transportatorului în calitate de cărăuş pentru 
marfa transportată cu vehicule – CMR

g Asigurări de mijloace de transport maritim, lacustru 
şi fluvial:

g Asigurarea facultativă pentru Corp Naval şi Maşini
g Asigurări de bunuri în tranzit
g Asigurarea bunurilor pe timpul transportului

g Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale:
g Asigurarea complexă a locuinţelor şi a bunurilor casnice
g Asigurarea locuinţei şi a bunurilor aflate în proprietatea 
asiguratului
g Asigurarea bunurilor aparţinând persoanelor juridice
g Asigurarea locuinţelor împotriva dezastrelor naturale

g Alte asigurări de bunuri:
g Asigurarea echipamentelor electronice
g Asigurarea “la toate riscurile” a lucrărilor de construcţii
g Asigurarea de maşini, instalaţii şi utilaje pentru riscurile de 
avarii accidentale
g Asigurare Bani şi alte valori
g Asigurarea culturilor agricole, a rodului viilor, a pomilor 
fructiferi şi a hameiului
g Asigurarea de plată a garanţiei de bună execuţie
g Asigurarea culturilor agricole - sume fixe

Puncte forte

g EUROINS România este prima companie de asigurări care 
a introdus conceptul de franciză pe piaţa de profil din ţara 
noastră, precum şi singura la momentul actual care se extin-
de în acest sistem.

g În anul 2006, ca urmare a politicii sale de 
dezvoltare a unei reţele moderne de distri-
buţie, compania a obţinut PREMIUl SPECIAl 
pentru Dezvoltarea Relaţiei Asigurători - 
Brokeri de Asigurări, acordat de Revista PRIMM 
Asigurări&Pensii.
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g Asigurări de garanţii
g Asigurarea riscului de neplată a salariilor personalului 
navigant român ambarcat pe nave sub pavilion român sau 
străin (asigurarea de crewing)

g Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere 
şi/sau a sumelor achitate de turişti în cazul insolvabilităţii 
sau falimentului agenţiei de turism

g Asigurări de pierderi financiare
g Asigurarea riscului de anulare a călătoriei

g Asigurări de asistenţă a persoanelor aflate în dificul-
tate, în cursul deplasărilor sau absenţelor de la domici-
liu sau reşedinţă permanentă

g Asigurarea pentru asistenţă şi cheltuieli medicale în 
străinătate

g Asigurarea complexă a transportatorilor internaţionali
g Asigurarea complexă a transportatorilor internaţionali de 
marfă – Ideal Trans
g Asigurarea complexă a transportatorilor internaţionali de 
călători - Ideal Trans

g Asigurări de răspundere civilă generală:
g Asigurarea de răspundere civilă generală şi răspunderea 
producătorului
g Asigurarea de răspundere a “caselor de expediţie” pentru 
transporturile de mărfuri
g Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând 
din practica medicală
g Asigurarea de răspundere civilă a unităţilor sanitare faţă 
de terţi
g Asigurarea  răspunderii civile a operatorilor de transport 
pe calea ferată pentru marfa transportată
g Asigurarea de răspundere civilă profesională a administra-
torilor şi directorilor societăţilor comerciale
g Asigurarea de răspundere civilă a prestatorului de servicii 
- societăţi specializate în servicii de pază, monitorizare a 
unor obiective şi de intervenţie
g Asigurarea de răspundere civilă a angajatorului faţă de 
angajaţi
g Asigurarea de răspundere civilă profesională a brokerilor 
de asigurare/reasigurare
g Asigurarea de răspundere a societăţilor “comisionar în 
vamă”
g Asigurarea de răspundere civilă a societăţilor de pază şi 
monitorizare
g Asigurarea de răspundere civilă a autorităţilor portuare
g Asigurarea răspunderii civile profesionale a contabililor 
autorizaţi, experţilor contabili, experţilor tehnici, auditorilor 
financiari, experţilor evaluatori şi consultanţilor fiscali
g Asigurarea de răspundere civilă profesională decurgând 
din activitatea de consultanţă în construcţii
g Asigurarea răspunderii civile a prestatorului de servicii 
generale
g Asigurarea de răspundere civilă a prestatorului de servicii 
– unităţi service auto
g Asigurarea de răspundere civilă profesională a agentului 
de asigurare

g Asigurări de credite
g Asigurarea riscului de neplată în cazul bunurilor livrate în 
leasing

Oferta
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Reţea teritorială

Echipa EUROINS - Agenția Pache Protopopescu 

g Sucursala Pache Protopopescu
Adresa: Bd. Pache Protopopescu nr. 6, parter, 
Sector 2

Tel: 031.805.73.67

Fax: 031.805.73.68
e-mail: liliana.andriescu@euroins.ro

director: liliana andRIesCU

Echipa EUROINS - Agenția Carol

g Agenţia Carol
Adresa: Bd. Carol I nr. 37, et. 1, ap. 4, Sector 2

Tel: 021.310.27.05

Fax: 021.310.27.06
e-mail: balcescu@euroins.ro

director: Camelia aVRaM

Echipa EUROINS - Sucursala Tineretului

g Sucursala Tineretului
Adresa: Str. Verzişori nr. 45, Sector 4

Tel: 021.330.90.03; 031.402.59.56

Fax: 021.330.76.40
e-mail: cristi.cozac@euroins.ro

director: ovidiu Cristian CoZaC

g Agenţia Ienăchiţă Văcărescu
Adresa: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 60, Sector 4

Tel: 021.337.14.82; 031.405.06.28

Fax: 021.337.14.82
e-mail: ilfov@euroins.ro

director: Florica IonesCU

g Sucursala Dimitrie Pompeiu
Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, clădirea CONECT 3, 
Sector 2

Tel.: 021. 317.07.11; 021.317.07.12 int. 106

Fax: 021.317.07.14
e-mail: doina.nastase@euroins.ro

director: doina năstase

g Agenţia Victoria
Adresa: Calea Victoriei nr. 103 - 105, sc. C, ap. 53, Sector 1

Tel: 021.318.27.80; 031.405.40.52

Fax: 021.318.27.80
e-mail: victoria@euroins.ro

director: elena PolIZaChe

g Agenţia Virtuţii
Adresa: Bd. Virtuţii nr. 18, bl. R11E, sc. 2, ap. 37, Sector 6

Tel: 021.771.77.46; 031.402.59.78; 031.402.59.77

Fax: 021.771.77.46
e-mail: virtutii@euroins.ro

director: Viorica IonIţă

g Agenţia Nord
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 239, bl. V5, ap. 81, parter, 
Sector 5

Tel: 021.312.06.26

Fax: 021.312.51.31
e-mail: bu060@euroins.ro

director: Raluca BUCUR

g Agenţia Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66, sc. 4, ap. 129, Sector 2

Tel: 021.256.93.01; 031.402.59.72; 031.402.59.71

Fax: 021.256.93.00
e-mail: pantelimon@euroins.ro

director: adrian MoldoVeanU
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g Agenţia Bucureşti BOBOCICA
Adresa: Complexul Comercial Bobocica Nouă, Str. Rîmnicu 
Sărat nr. 41, Sector 3

Tel: 021.346.22.43

Fax: 021.346.22.44
e-mail: gcaruntu@euroins.ro

director: gabriel CăRUntU 

g Agenţia TIME 

Adresa: Str. Daniel Danielopolu nr. 2, Sector 1

Tel/Fax: 021.330.94.26
e-mail: dontu.orest@euroins.ro

director: orest dontU

g Agenţia BASARABIEI
Adresa: Str. Basarabiei nr. 14, Sector 2

Tel/Fax:  021.330.94.26
e-mail: basarabia@euroins.ro

director: dan Pena

g Agenţia Buftea
Adresa: Şos. Bucureşti - Târgovişte nr. 97

Tel/Fax: 021.350.47.52
e-mail: bu080@euroins.ro

director: gabriela MIhăIlesCU

Produsul IDEAl CASA este un pachet com-
plex prin care EUROINS acoperă trei secţiuni: 

a. asigurarea locuinţei şi a bunurilor casnice;

b. asigurarea de accidente a persoanelor;

c. asigurarea de răspundere civilă legală faţă de terţi.

Se pot asigura bunurile imobile, precum şi cele mobile care 
sunt situate în perimetrul declarat de localizare a riscului şi faţă de 
care asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial şi anume:
g Clădiri şi alte construcţii. Din această categorie fac parte:

8 apartamente (în blocuri, vile), case de vacanţă, precum şi 
instalaţiile şi echipamentele electrice, hidraulice, termice, 
sanitare, care echipează şi deservesc construcţiile şi clădirile, 
şi care sunt situate în spaţiul asigurat;
8 cote părţi corespunzătoare din imobile deţinute în propri-
etate comună. 

g Bunuri casnice: mobilier, covoare, îmbrăcăminte, aparate 
electrice de uz casnic şi folosinţă îndelungată, aparatură elec-
tronică.

EUROINS asigură integritatea corporală sau viaţa asiguratu-
lui/membrilor familiei acestuia ca urmare a producerii în perioa-
da asigurată şi în spaţiul asigurat, independent de voinţa lor, a 
unui accident care are drept consecinţă invaliditatea permanentă 
şi/sau decesul acestora.

eURoIns acordă despăgubiri pentru:
Sumele pe care asiguratul sau membrii familiei sale sunt 

obligaţi să le plătească pentru prejudicii de care aceştia răspund 
în baza legii faţă de terţe persoane păgubite prin producerea ris-
curilor acoperite prin Secţiunea 1 şi care au provocat vătămarea 
corporală sau decesul, precum şi avarierea sau distrugerea unor 
bunuri aparţinând terţilor;

Sumele asigurate/limitele răspunderii se stabilesc conform 
solicitării asiguratului şi sunt menţionate în Poliţa de asigurare.

Sumele asigurate/limitele răspunderii prevăzute în poliţa 
de asigurare reprezintă maximul pe care-l poate plăti EUROINS, 
independent de numărul de:

g persoane asigurate;
g cereri de despăgubire prezentate.

Perioada de asigurare
Asigurarea se încheie pentru o perioadă de 1 an, la cererea 

asiguratului, EUROINS poate accepta o perioadă de asigurare mai 
mică de 1 an, dar nu mai puţin de 3 luni. În acest caz, prima de 
asigurare se calculează pro rata în raport cu numărul de luni cu-
prinse în asigurare. Orice lună începută se consideră lună întreagă.

Plata primei de asigurare se va face anticipat şi integral sau 
în rate, cu menţiunea că ratele de primă se vor achita anticipat 
pentru fiecare perioadă acoperită. Rata 1-a de primă se achită la 
încheierea asigurării.

IdEaL Casa

Se adresează societăţilor de transport 
auto internaţional de mărfuri şi călători.

a. Riscurile de bază asigurate sunt: 
g avarii şi furt auto (CASCO);

g răspunderea transportatorului în calitate de cărăuş 
pentru marfa transportată cu vehicule (CMR), respectiv 
asigurarea de accidente a călătorilor transportaţi;
g asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 
prejudicii produse prin accidente de vehicule (RCA);

b. Riscurile asigurate facultativ sunt:
g asigurarea de întrerupere a afacerii din riscuri asigurate 
(BUSINESS INTERRUPTION);
g asigurarea de asistenţă şi cheltuieli medicale în străină-
tate – pentru şofer.

c. avantaje: 
g tarife avantajoase;
g prima de asigurare anuală se poate plăti în şase rate, în 
lei sau valută.

IdealTRaNs 

Reţea teritorială
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Obiectul asigurării îl constituie asigurarea 
proprietarilor şi utilizatorilor de vehicule supuse 
înmatriculării în România, împotriva riscurilor de 
baza şi a riscurilor suplimentare (se asigură la so-
licitarea scrisă a asiguratului). Calitatea de propri-
etar sau de utilizator trebuie să rezulte din cartea 
de identitate a vehiculului, respectiv dintr-un ra-
port juridic contractual (închiriere, leasing, como-
dat, locaţie de gestiune), încheiat cu proprietarii 
de drept.

a. Riscuri acoperite
Poliţa EUROINS acoperă:
Riscuri de bază: ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau 

cu corpuri aflate în afara vehiculului asigurat, căderi (cădere în 
prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza 
ruperii podului, cădere pe vehicul a unor corpuri), derapări sau 
răsturnări, incendiu, explozie, trăsnet, cutremur de pământ, vii-
turi şi alunecări de teren.

Riscuri suplimentare: Furt şi Vandalism

b. extinderi speciale

GRATUIT
g poliţa de asigurare CASCO acoperă şi cazurile în care 
vehiculul este condus, cu acordul asiguratului, de o altă 
persoană decât asiguratul;
g în cazul vânzării vehiculului asigurat, prevederile contrac-
tului de asigurare se transferă noului proprietar.

OPŢIONAl, prin plata unei prime suplimentare, se acordă:
g autoturism la schimb pe perioada cât vehiculul asigurat se 
află în reparaţii, dar nu mai mult de 7 zile cumulat, în cursul 
perioadei de asigurare. Autoturismul la schimb va putea fi 
pus la dispoziţia asiguratului în termen de 24 de ore de la 
primirea de către EUROINS a solicitării.

c. acoperirea teritorială. Poliţa este valabilă pe teritoriul Româ-
niei. Acoperirea se extinde şi în afara teritoriului României numai 
dacă asiguratul contractează cu EUROINS o asigurare de răspun-
dere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, 
fără plata unei prime suplimentare.

d. Perioada de asigurare este de un an calendaristic.

e. suma asigurată: vehiculele sunt cuprinse în asigurare la valoa-
rea reală a acestora la data încheierii asigurării, sau la valoarea 
declarată de asigurat, dar nu mai mare decât valoarea reală.

f. Prima de asigurare: se achită anticipat şi integral sau în cel mult 
patru rate (prima rată se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a 
poliţei, iar următoarele înaintea datelor scadente menţionate în 
poliţă).

asigurarea CasCO 

Cel mai
important eveniment 
internaţional de profil

al primăverii europene

Forumul Internaţional
Asigurări - Reasigurări

www.fiar.ro

PIeţe InteRnaţIonale
de asIgURăRI/ReasI gURăRI

ZIUa BRokeRIloR

ZIUa asIgURăRIloR de VIaţă

ZIUa PensIIloR PRIVate

ZIUa InVestIţIIloR FInanCIaRe

ZIUa asIgURăRIloR aUto

by

peste 600 de participanţi
peste 300 de companii reprezentate
peste 100 de companii din afara României
peste 2000 de întâlniri bilaterale 
conferinţe:

Din 1998, an de an,
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FATA Asigurări

acţionariat 
Fata assicurazioni danni s.p.a. 99,9999%

Fata Vita s.p.a. 0,000001%

Management
av. Vittorio RIsPolI  Preşedinte

giuseppe PeRIssInotto  Vicepreşedinte

Riccardo MontanaRI  Membru CA

giorgio CagnettI  Membru CA

Bogdan PîRVU   Director General Adjunct

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

Profil de companie
FATA Assicurazioni a debutat pe 

piața românească la finele anului 2006, 
prin înființarea societății FATA Asigurări 
Agricole S.A., mai târziu FATA Asigurări 
S.A. Evoluția societății a fost caracteri-
zată de un dinamism accentuat, fapt 
concretizat în obținerea poziției de li-
der pe segmentul asigurărilor agricole. 
Prezența teritorială a crescut con tinuu 
şi, în prezent, putem deservi clienții prin 

18 sucursale şi 20 agenții.
În Italia, experienţa FATA Assicurazioni (Fondul Asigurativ 

Între Agricultori) datează din 1927, astfel că de mai bine de 80 de 
ani compania îşi dedică eforturile siguranței lumii agricole, deve-
nind lider al sectorului şi al compartimentului agricol. Din anul 
2000, FATA face parte din GRUPPO GENERAlI. În cadrul grupului, 
FATA a preluat rolul de companie de asigurări specializată în aco-
perirea riscurilor sectorului agricol şi ramurii agro-alimentare.  În 
2005, FATA a asigurat 8,7% din unităţile agricole italiene, 24% din 
utilajele agricole şi a fost lider în asigurarea împotriva grindinei, 
având o cotă de piață de 15,5%. 

Fata asigurări s.a.
Adresa: Str. lct. Av. Marcel Andreescu nr. 30
Tel: 021.231.18.85; 021.231.18.88; 021.230.00.47
Fax: 021.230.00.41
e-mail: office@fata-asigurari.ro

web: www.fata-asigurari.ro

asigurări  
auto 58,51%

altele 1,37%

asigurări de
 proprietate  

40,12%

Reţea teritorială

g Sediul Central
Adresa: Str. lct. Av. Marcel Andreescu nr. 30, Sector 1

Tel: 021.231.18.85; 021.231.18.88; 021.230.00.47

Fax: 021.230.00.41
e-mail: office@fata-asigurari.ro

Consilier delegat: Riccardo MontanaRI

g Sucursala Bucureşti
Adresa: Str. Ştirbei Vodă nr. 172, bl. 10F2 et. 1, Sector 1

Tel: 021.315.88.02

Fax: 021.315.88.01
e-mail: bucuresti@fata-asigurari.ro

director: Ion IoRdan
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Produse de top

asigurarea culturilor agricole
a. obiectul asigurării
g cereale, plante tehnice, plante medicinale şi 
aromatice, leguminoase alimentare, plante de 
nutreţ, cartof şi legume, culturi semincere, rodul 
viilor, pomilor şi hameiului, arbuşti fructiferi, 

căpşuni, culturile din sere, solarii şi răsadniţe, pepiniere 
plantaţiile de portaltoi, păduri;
g la culturile cu mai multe recolte pe an se asigură cheltuie-
lile tehnologice necesare pentru întreaga producţie anuală. 
la furajele perene pentru producţia de masă verde sau fân, 
suma asigurată totală se defalcă 60% pentru coasa I şi 40% 
pentru coasa a II-a.

b. Riscuri asigurate
g îngheţurile târzii de primăvară (scăderea temperaturii stra-
tului de aer, de la suprafaţa solului, sub limita de rezistenţă 
biologică a plantelor, după intrarea acestora în perioada de 
vegetaţie activă);
g grindină, ploi torenţiale, furtună sau vijelie (vânt cu viteze 
de până la 80km/h);
g incendiul provocat de cauze naturale;
g alunecările şi prăbuşirile de terenuri cultivate;
g îngheţurile timpurii de toamnă (scăderea temperaturii 
aerului de lângă sol sub 0°C, înainte de încheierea norma-
lă a ciclului vegetativ sau de ajungerea la maturitatea de 
recoltare).

c. durata asigurării
  Perioada asigurată este anul agricol, iar contractul de asigu-
rare poate fi încheiat astfel: 

g până la data de 15 decembrie, pentru culturile însămân-
ţate în toamnă, care intră sub incidenţa legii nr. 381/2002, 
pentru riscurile „Standard”;
g până la data de 1 martie, pentru rodul plantaţiilor (vii şi 
pomi) asigurate la grupa de riscuri „Standard”;
g până la data de 31 mai, pentru culturile de primăvară care 
intră sub incidenţa legii nr. 381/2002 şi/sau a altor prevederi 
legale privind sprijinul acordat de stat agricultorilor, pentru 
riscurile „Standard”.

asigurarea CasCO
FATA ASIGURăRI S.A. asigură autovehiculele 

supuse înma triculării în România aparţinând per-
soanelor fizice şi juridice în calitate de deţinători 
sau utilizatori. 

Asigurarea acoperă pagubele produse auto-
vehiculului şi în situaţiile în care, în momentul 
producerii evenimentului asigurat, acesta a fost 
condus, cu consimţământul asiguratului, de alte 
persoane decât asiguratul.

a. Riscuri asigurate
g ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu 
orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interio-
rul autovehiculului, zgârieri  accidentale, căderi, derapări sau 
răsturnări;
g căderea unor corpuri pe autovehicul sau pe construcţia în 
care se află autovehiculul;
g incendiu (inclusiv pagubele produse prin afumare, pătare, 
carbonizare sau diverse distrugeri ca urmare a incendiului),  
explozie (inclusiv afumare, pătare, consecinţă a exploziei); 
g trăsnet, ploaie torenţială, inclusiv efectele indirecte ale 
acesteia, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur de 
pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratu-
lui de zăpadă sau de gheaţă, avalanşe de zăpadă;
g furtul autovehiculului, furtul prin efracţie al unor pãrţi 
componente sau piese ale acestuia, precum şi avariile de 
orice fel produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a 
tentativei de furt.

b. suma asigurată
Autovehiculele se asigură la valoarea reală, la momentul în-

cheierii sau reînnoirii contractului de asigurare, calculată pe baza 
valorii de nou şi a grilei de uzură a asigurătorului prevăzută în 
prezentele condiţii, iar sumele asigurate se exprimă în moneda 
agreată.

Poliţa de asigurare se încheie cu aplicarea unor franşize, 
menţionate în aceasta, care reprezintă partea din fiecare daună 
suportată de asigurat.

c. teritorialitate
Asigurarea este valabilă pe teritoriul României, dar se poate 

extinde şi în afara graniţelor României prin plata unei prime su-
plimentare şi emiterea unui document de asigurare.
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Produse de top

asigurarea animalelor
Se asigură numai animalele sănătoase, pe 

bază de certificat de sănătate eliberat de medicul 
veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinară 
teritorială.

a. Obiectul asigurării
g bovine, bubaline, ovine, caprine, precum şi miei la îngrăşat;
g porcine pentru reproducţie, scroafe cu purcei până la înţărca-
re, tineret de la înţărcare până la 30 kg;
g cabaline de tracţiune, cai de rasă din herghelii, precum şi cai 
de curse;
g câini de rasă ca animale de companie;
g stupi cu albine;
g păsări de toate categoriile, struţi, fazani, raţe, gâşte, bibilici, 
prepeliţe, curci;
g melci în crescătorie, peşti în crescătorie.

b. Riscuri asigurate
g Se pot prelua în asigurare bolile: chirurgicale, obstetricale, in-
terne şi infecțioase care alterează starea de sănătate a animalelor 
şi duce la moartea acestora sau la sacrificarea de necesitate dis-

pusă de medicul veterinar autorizat, în urma constatării unei boli 
asigurate, care pune în pericol viața animalului.
g Se pot acoperi prin asigurare accidentele provocate de: me-
teorizarea acută/umflarea animalelor din cauza furajelor; atacul 
animalelor sălbatice, muşcătura şerpilor, înțepătura insectelor 
veninoase; leziuni interne provocate de înghițirea unor obiecte; 
urmările castrării sau altor operații şi tratamente efectuate de 
veterinari autorizați; distocia/fătarea grea, numai cu asistență 
veterinară autorizată; otrăvirea/intoxicarea subită cu ierburi, cu 
substanțe toxice ori medicamentoase, pe baza constatării medi-
cului veterinar autorizat, însoțită de buletin de analiză eliberat de 
laboratorul de specialitate;
g Se pot acoperi prin asigurare riscurile generale: inundații de 
ploi torențiale; revărsări ale apelor curgătoare cu albii regulariza-
te; incendiul provocat de următoarele cauze: descărcări electrice 
naturale, trăsnet, scurt circuit la instalația electrică din cauze în-
tâmplătoare cu excepția acțiunilor criminale; căderea de corpuri; 
furtuna; cutremurul de pământ; avalanşele de zăpadă, care au ca 
finalitate sacrificarea de necesitate dispusă de medicul veterinar, 
ca urmare a producerii acestor riscuri asigurate.
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GARANTA

acţionariat 
the ethnIkI, hellenic general Ins. Company 94,96285%

Jean ValVIs 4,01547%

RadIoCoMUnICaţII 0,42690%

RoMteleCoM 0,34571%

Cn PoŞta RoMÂnă 0,24694%

doukas-Pavlos PalaIologos 0,00071%

konstantinos aRgYRoPoUlos 0,00071%

Ioannis VasIlatos 0,00071%

Management
gerasimos gaZIs  Director General

Marian BaCheŞ  Director General Adjunct

liviu VasIle  Director Economic

george MaRtIn  Director Reasigurări şi Actuariat

ovidiu BalaBan  Director Asigurări Generale

alexandra dIMoFtaChe Director Asigurări Viaţă

Oferta de asigurări
PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale 

Profil de companie

gaRanta asigurări s.a.
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 19 - 21, Sector 1
Tel: 021.307.99.81, 021.307.99.71, 021.307.99.75
Fax: 021.307.99.70
e-mail: info@garanta.ro

web: www.garanta.ro

GARAN TA  Asigurări a fost cons ti-
tuită în octombrie 1997, ca iniţiativă a 
unor importante ins tituţii financiare 
şi bancare de a investi pe piaţa româ-
nă a asigurărilor, având ca principal 
acţionar compania elenă de asigurări 
ETHNIKI. Ca membră a unuia dintre 
cele mai puternice grupuri financiare 
din Europa, grupul NATIONAl BANK 
OF GREECE, GARANTA este o compa-
nie dinamică pe piaţa asigurărilor din 
România, care are în centrul preocu-
părilor sale grija faţă de client.

Inovaţia şi experienţa profesională a echipei GARANTA 
contribuie esenţial în a oferi soluţii optime la cerinţele clienţilor. 
Spiritul de echipă, libertatea de acţiune, eficienţa, eficacitatea şi 
orientarea spre satisfacerea clienţilor conferă o bună măsură a 
calităţii şi valorii serviciilor noastre.

GARANTA este membru activ al Uniunii Naţionale a Socie-
tăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR), al Asociaţiei pentru 
Pensiile Administrate Private din România (APAPR) şi al Asociaţiei 
Societăţilor de leasing din România (ASlR), în cadrul cărora s-a 
angajat să participe la dezvoltarea pieţei de profil şi la îmbună-
tăţirea condiţiilor care pot influenţa pozitiv aceste activităţi, spre 
beneficiul societăţii româneşti.

GARANTA este autorizată de Biroului Asigurătorilor Auto 
din România (BAAR) să gestioneze dosare Carte Verde pentru un 
număr de peste 30 de parteneri externi.

În anul 2007 a avut loc fuziunea cu NBG Asigurări, care a 
avut un impact pozitiv asupra companiei, prin însumarea por-
tofoliilor de asigurare şi printr-un management mai eficient al 
activelor.

Angajamentul companiei GARANTA faţă de clienţii săi este 
unul pe termen lung, iar eforturile acesteia se concentrează în 
oferirea unor produse moderne şi a unor servicii de calitate, care 
să satisfacă cele mai variate nevoi de asigurare.

asigurări de 
acidente
3.44%

asigurări de viaţă 
13.80%

altele 0.55%

asigurări de 
proprietate

24,29%asigurări 
auto

21,20%

asigurări risc
financiar
36.72%
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a. obiectul asigurării: clădiri cu destinaţia 
de locuinţă şi bunurile gospodăreşti.
b. Riscuri asigurate:

Incendiu, trăsnet, explozie, ploaie 
torenţială, grindină, inundaţie naturală, 
furtună, cutremur de pamânt, prăbuşire sau 

alunecare de teren, avalanşe de zăpadă, greutatea stratului 
de zăpadă sau de gheaţă, căderi de corpuri aviatice, furt prin 
efracţie, răspunderea civilă faţă de terţi la adresa asigurată.
c. alte acoperiri:

g Infiltraţii de apă şi inundaţii accidentale
g Distrugeri produse cu prilejul furtului prin efracţie
g  Avarii accidentale la instalaţiile şi echipamentele ce 

deservesc clădirea
g Bunuri casabile
g Greve, revolte şi tulburări civile
g Vandalism şi acte rău-intenţionate
g Costuri profesionale
g  Cheltuieli de îndepărtare a resturilor provenite de la 

bunul afectat
g  Pagubele produse ca urmare a impactului produs de 

vehicule
g Boom sonic
g  Interes asigurabil pentru bunuri asupra cărora 

Asiguratul are drept de folosinţă.

Produse de top

Reţea teritorială

g Reprezentanţa Bucureşti
Adresa: Bd. Ion Mihalache nr. 19 - 21, Sector 1

Tel: 021.303.70.55

Fax: 021.307.99.80
e-mail: bucuresti@garanta.ro

director: Rodica BRătesCU

g Reprezentanţa Unirii
Adresa: Str. Ion Pillat nr. 1, bl. F5, tronson 1, sc. 1, parter, 
Sector 3

Tel: 021.326.45.37; 021.326.45.38

Fax: 021.326.45.03
e-mail: unirii@garanta.ro

director: Cătălina RoŞU

asigurarea facultativă a bunurilor

asigurarea complexă a locuinţei

a. obiectul asigurării:
Clădiri, alte construcţii şi continutul 

acestora (mijloace fixe, obiecte de inventar, 
stocuri, materii prime şi auxiliare).
b. Riscuri asigurate:

Incendiu, trăsnet, explozie, ploaie 
torenţială, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur 
de pamânt, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea 
stratului de zăpadă sau de gheaţă, avalanşe de zăpadă, 
cădere de corpuri pe clădiri sau alte construcţii, pagube 
produse conţinutului ca urmare a furtului prin efracţie şi/
sau actelor de tâlhărie, precum şi urmările distructive ale 
acestor acte asupra clădirilor.
c. alte acoperiri:

g Infiltraţii de apă şi inundaţii accidentale,
g Distrugeri produse cu prilejul furtului prin efracţie
g  Avarii accidentale la instalaţiile şi echipamentele ce 

deservesc clădirea
g Bunuri casabile
g Greve, revolte şi tulburări civile
g Vandalism şi acte rău-intenţionate
g Costuri profesionale
g Daune produse de scurgeri ale sistemelor sprinkler
g Cheltuieli cu stingerea incendiilor
g  Cheltuieli de îndepărtare a resturilor provenite de 

la bunul afectat
g  Pagubele produse ca urmare a impactului produs 

de vehicule
g Boom sonic
g  Cheltuielile privind demolarea, demontarea sau 

mutarea în alt loc a clădirii
g  Interes asigurabil pentru bunuri asupra cărora 

Asiguratul are drept de folosinţă
g Bunuri mobile şi transportabile
g  Cheltuielile privind completarea/înlocuirea agen-

tului de răcire şi a celor de reparare a instalaţiei de 
refrigerare în zona de pierdere a agentului de răcire
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acţionariat 
geneRalI holding Vienna 83,79%

astRa s.a. 16,03%

CentRoCooP 0,05%

alţi acţionari din domeniul cooperaţiei 0,13%

Management
dIReCtoRatUl CoMPanIeI

Marie koVaRoVa  Preşedinte , Director General

dragoş CălIn   Membru, Director Comercial 

Pavel PaIdaR  Membru, Director Financiar 

adrian MaRIn  Membru, Director Asig. Generale

ovidiu RaCoVeanU Membru, Director Asig. de Viaţă

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

Profil de companie
Istoria GENE RAlI în Ro-

mâ nia începe în anul 1835, 
odată cu înfiinţarea primei 
sucursale, în cel mai mare 
oraş comercial românesc al 
epocii, Brăila, şi având, în prin-
cipal, ca obiect de activitate, 
asigurarea mărfurilor trans-
portate. la data de 19 martie 
1897, tot la Brăila, beneficiind 
şi de capital românesc, prin 

participarea Băncii MARMOROSCH Blank&Co., se înfiinţează So-
cietatea Română de Asigurări Generale. Aceasta a reuşit, chiar 
de la început, datorită puternicelor sale legături internaţionale, 
ca poliţele de transport emise să fie agreate, pentru prima dată, 
de băncile şi instituţiile din străinătate, având acelaşi regim cu 
marile societăţi de asigurare din Occident. 

După doi ani de funcţionare la Brăila, Societatea Română 
de Asigurări Generale îşi mută sediul la Bucureşti, iar apoi îşi 
schimbă numele în GENERAlA - Societate Română de Asigurări 
Generale. Societatea cunoaşte o dezvoltare rapidă, astfel încât, în 
anul 1935, GENERAlA devine numărul unu pe piaţa asigurărilor 
din România. 

În anul 1948, datorită contextului politic, grupul GENERAlI 
este forţat să se retragă de pe piaţa Est-europeană. 

Revine însă pe piaţa românească în anul 1993. De atunci şi 
până în prezent, compania şi-a îmbogăţit permanent portofoliul 
de produse, atât pe segmentul asigurărilor generale, cât şi pe cel 
al asigurărilor de viaţă, şi-a dezvoltat reţeaua teritorială ajungând 
să deţină 86 de agenţii şi puncte de lucru, peste 400 de angajaţi 
şi peste 3.000 de consultanţi. Rezultatele financiare realizate 
situează compania în topul primelor 10 societăţi de asigurare din 
România, după volumul de prime brute subscrise.

geneRalI asigurări s.a.
Adresa: Str. Gheorghe Polizu nr. 58 – 60, Sector 1
Tel: 021.312.36.35
Fax: 021.312.37.20
e-mail: info@generali.ro

web: www.generali.ro

GENERALI

asigurări de viaţă 
19.99%

asigurări de 
proprietate 
19.97%

asigurări  
auto 56.18%

asig. de răspundere civilă 
generală 1.91%

altele 1.95%
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Reţea teritorială

Echipa GENERALI - Agenția Bucureşti 1

g Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 11, Sector 2

Tel: 021.211.34.39

Fax: 021.211.02.43

director: Mariana RotaRU

Echipa GENERALI - Agenția Bucureşti 5 - Unirii

g Agenţia Bucureşti 5 - Unirii
Adresa: Bd. Unirii nr. 27, bl. 15, sc. A, et. 4,  
ap. 12, Sector 4

Tel: 021.335.20.59

Fax: 021.301.98.76

director: lucian gaVRIlă

Echipa GENERALI - Agenția Bucureşti 7

g Agenţia Bucureşti 7
Adresa: Str. Marinarilor nr. 29, Sector 1

Tel: 021.231.41.41

Fax: 021.231.41.42

director: Cătălin PetRe

Echipa GENERALI - Bucureşti 4 - Ferdinand

g Agenţia Bucureşti 4 - Ferdinand
Adresa: Str. Pache Protopopescu nr. 5,  
Sector 2

Tel: 021.209.49.33

Fax: 021.252.88.50

Responsabil: Viorel BRătan

g Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Calea Plevnei nr. 236, Sector 1

Tel: 021.316.60.10; 021.316.60.40; 021.311.50.74

Fax: 021.316.60.00

director: octavian oPRea

g Agenţia Bucureşti 8
Adresa: Str. Maior Coravu nr. 20, Sector 2

Tel: 021.250.41.10; 021.250.41.11; 021.250.41.13

Fax: 021.250.41.12

director: Valentina MIhaI
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Produse de top

generali Practic Plus
Este o asigurare mixtă de viaţă, flexibilă şi 

unică, fiind o formă optimă de economisire şi pro-
tecţie prin asigurare, pe toată durata contractului. 
Asigurarea poate fi încheiată în lei sau euro.

Capitalul asiguratului este protejat împotri-
va devalorizării prin majorarea sumei asigurate cu indicele de 
inflaţie. 

la sfârşitul contractului sau la producerea riscului asigurat, 
se primeşte suma asigurată plus participarea la câstig. Aceasta 
poate fi platită integral sau sub formă de pensie. 

Acoperiri suplimentare:
g Plata dublului sumei asigurate în caz de producere a riscului 
asigurat din accident.
g Triplarea sumei asigurate în caz de producere a riscului asigu-
rat din accident rutier. 
g Clauza de invaliditate permanentă din accident, caz în care 
indemnizaţia de asigurare este egală cu un procent din suma 
asigurată, procent stabilit în funcţie de gradul de invaliditate. 
g În caz de incapacitate totală de muncă, GENERAlI preia plata 
primelor de asigurare, pe toata durata ramasă a contractului. 
g Spitalizare continuă ca urmare a unui accident. 
g Intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident. 
g Imobilizare în aparat ghipsat. 

g Agenţia Bucureşti 9
Adresa: Str. Alexandru Constantinescu nr. 1, corp A, et. 1, ap. 
9, Sector 1

Tel: 021.224.61.05; 021.224.61.03

Fax: 021.224.61.04

director: sorin dRagoMIResCU

g Agenţia Bucureşti 12
Adresa: Bd. Uverturii nr. 87A, Sector 6

Tel: 021.434.61.83; 021.434.61.84; 021.434.61.86

Fax: 021.434.61.85

director: Petre soRoP 

g Agenţia Bucureşti 10
Adresa: Str. Sf. Treime nr. 53, Sector 2

Tel: 021.242.61.68; 021.211.51.52

Fax: 021.211.51.28

director: Maria Claudia BoRoŞoIU

Produse de topProduse de top

Poliţa oferită de GENERAlI Asigurari încura-
jează în multe privinţe conducătorii auto prudenţi 
şi responsabili.Tariful este calculat în functie de 
mai multe caracteristici ale autovehiculului asigu-
rat si ale proprietarului acestuia, prima de asigu-
rare rezultata find direct proportionala cu riscul. 

Casco Generali se emite cu o franşiză mini-
mă în sarcina Asiguratului. Cu toate acestea, redu-
cerile de primă generate de noul tarif sunt sub-
stanţiale, în concordanţă directă cu nivelul 

franşizei. Practic, diferenţa de primă generată de tarif în favoarea 
Asiguratului acopera valoarea franşizei în cazul înregistrării unei 
singure daune pe parcursul anului de asigurare.

Plata despăgubirii în baza asigurării CASCO Generali se va 
face fară aplicarea franşizei în cazurile în care dauna se datorează 
în exclusivitate unor terţe persoane, iar asiguratul CASCO Gene-
rali are dreptul la primirea unei despăgubiri în baza asigurării 
obligatorii RCA încheiată de terţul vinovat.

CasCO

RCa generali – Oferta RCa 2009-2010
Poliţa RCA de la Generali (asigurarea de ras-

pundere civila obligatorie auto) cu valabilitate de 
la 1 ianuarie 2009 oferă preţuri speciale şi Asisten-
ţă Rutieră inclusă. În plus, pentru părinţi se acordă 
un discount de 20%. GENERAlI are tarife RCA seg-
mentate, calculate în funcţie de capacitatea cilin-
drică a autovehiculului, vârsta asiguratului şi loca-
litatea de domiciliu a acestuia. Compania acordă 
reduceri semnificative pensionarilor şi persoane-
lor cu deficienţe locomotorii. 

Pe scurt, beneficiază de discount-uri: părinţii (20%), asigura-
ţii care plătesc integral prima şi cei care deţin şi o altă asigurare la 
GENERAlI Asigurări. În plus, toţi asiguraţii au Asistenţă Rutieră 
inclusă.
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GRAWE

acţionariat 
gRaZeR Wechselseitige Versicherung ag 99,98%

Management
Peter kasYk   Director General

Monica sPătaRU   Director General Adjunct

Paul sWoBoda   Director Financiar

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

asistenţă clienţi

Call Center 
asigurări viaţă
Tel: 021.200.38.00; 021.200.38.01

asigurări proprietăţi
Tel: 021.326.00.10

gRaWe România asigurare s.a.
Adresa: Str. Vulturilor nr. 98A, Sector 3
Tel: 021.312.60.03
Fax: 021.312.50.44
e-mail: office@grawe.ro

web: www.grawe.ro

Profil de companie
GRAWE România Asigurare S.A., 

membră a grupului austriac GRAZER 
Wechselseitige Versicherung AG, a 
fost înfiinţată în octombrie 2000. În 
anul 2005, GRAWE a achiziţionat so-
cietatea de asigurări de viaţă SARA 
Merkur.

Evoluţia constantă a companiei, 
datorată colaborării cu brokerii par te-
neri şi, începând cu anul 2005, şi acti-
vităţii forţei proprii de vânzare, a pla-
sat-o în anul 2007 pe locul 5 în topul 

asigurătorilor pe segmentul asigurărilor de viaţă.
Compania a optat pentru dezvoltarea unor produse de asi-

gurare cu costuri cât mai scăzute, produse care acoperă şi cele 
mai importante riscuri oferind, totodată, posibilitatea unei acu-
mulări de capital pentru perioada pensiei.

Este promovată asigurarea mixtă de viaţă cu capitalizare, 
oferind complementar asigurări de viaţă pentru copii, asigurări 
de accidente şi de sănătate, individuale sau de grup. Începând cu 
anul 2008, GRAWE a diversificat paleta de produse de asigurare 
prin lansarea unor noi poliţe de asigurare de viaţă de tip unit-
linked, în euro şi în lei.

După 8 ani de la lansarea companiei pe piaţa asigurărilor de 
viaţă, GRAWE România Asigurare a început din luna noiembrie 
2008 să activeze şi pe piaţa asigurărilor generale, oferind clien-
ţilor o asigurare completă pentru locuinţe şi bunuri, căreia i se 
poate ataşa suplimentar acoperirea daunelor produse de catas-
trofe naturale (inundaţie şi cutremur).

asigurări de viaţă
99,87%

asigurări de
accidente şi boală 

0,13%

g Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Vulturilor nr. 98A, Sector 3

Tel.: 021.200.38.59

Fax: 021.200.38.58
e-mail: bucuresti1@grawe.ro

director: alina PalCăU
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g Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 21, etaj 3, Sector 3

Tel: 021.311.06.33

Fax: 021.311.06.06
e-mail: bucuresti2@grawe.ro

director: Magda PlăCIntă

g Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Str. Vulturilor nr. 98A, et. 6, Sector 3

Tel: 021.327.30.10

Fax: 021.327.30.13
e-mail: bucuresti3@grawe.ro

director: adriana RUsU

Echipa GRAWE  - Agenția Bucureşti 3

g Agenţia Bucureşti 4
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 21, etaj 2, Sector 3

Tel: 021.326.27.73; 021.326.27.94

Fax: 021.326.27.93
e-mail: bucuresti4@grawe.ro

director: Mihai RonaI

g Agenţia Bucureşti 5
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 21, etaj 2, Sector 3

Tel: 021.323.53.31; 0372.74.05.13

Fax: 021.320.06.32
e-mail: bucuresti5@grawe.ro

director: daniel MIlea

g Agenţia Bucureşti 6
Adresa: Str. Nerva Traian nr. 21, etaj 2, Sector 3

Tel: 021.320.00.66; 0372.74.05.15

Fax: 021.320.00.76
e-mail: bucuresti6@grawe.ro

director: Cristian Vlad

Produse de top

Reţea teritorială
Asigurarea PREVENT este o asigurare mixtă 

de viaţă cu capitalizare şi acoperire suplimentară 
pentru cazurile de accident.

a. evenimente asigurate
Evenimentele asigurate sunt supravieţuirea 

persoanei asigurate la sfârşitul perioadei contractuale, decesul 
(natural sau din accident), invaliditatea din accident cu grad de 
minimum 50% şi spitalizarea ca urmare a unui accident, oricând 
pe parcursul duratei contractuale.

Dacă persoana asigurată este în viaţă la sfârşitul contractu-
lui de asigurare, asigurătorul va achita suma asigurată la supra-
vieţuire, împreună cu rezervele suplimentare acumulate pentru 
contractul respectiv.

Dacă persoana asigurată decedează din cauze naturale se 
va achita suma asigurată la deces, împreună cu rezervele supli-
mentare acumulate până la momentul decesului.

Suma asigurată în caz de supravieţuire este egală cu suma 
asigurată pentru cazul de deces. 

Dacă persoana asigurată decedează ca urmare a unui acci-
dent, asigurătorul va achita suma asigurată prin asigurarea prin-
cipală şi, suplimentar, suma asigurată pentru deces din accident, 
la care se adaugă rezervele suplimentare acumulate. Suma asigu-
rată pentru deces din accident este egală cu suma asigurată prin-
cipală, dar este limitată la maxim 75.000 lei.

Dacă persoana asigurată suferă un accident în urma căruia 
rămâne cu o invaliditate mai mare de 50%, asigurătorul va achita 
direct persoanei asigurate suma garantată pentru cazul de inva-
liditate, sumă egală cu suma asigurată principală, dar având va-
loarea maximă de 75.000 lei. 

Concomitent, contractantul va fi exonerat automat de la 
plata primelor pentru asigurarea principală de viaţă până la sfâr-
şitul duratei stabilite. 

b. Persoana asigurată
Persoană fizică cu vârsta de minim 15 ani şi maxim 65 de ani. 

Vârsta maximă de ieşire din asigurare este de 75 de ani.

c. Prima minimă
Valoarea minimă a primei anuale este stabilită la 400 lei. În 

cazul în care contractantul decide să achiziţioneze şi asigurările 
opţionale de accident, se calculează prime suplimentare.

d. durata asigurării
Durata contractului este de minim 10 ani şi maxim 45 ani.
Toate programele de asigurare clasică de viaţă asigură un 

anumit randament minim garantat clientului, acest prag minim 
fiind depăşit printr-o politică profitabilă de investiţii, printr-o po-
litică riguroasă de evaluare a riscului portofoliului de subscrieri şi 
prin menţinerea costurilor de activitate la plafoane cât mai scăzu-
te. Investiţia pe care clientul o face într-un program de asigurare 
clasică de viaţă beneficiază de reguli severe de administrare a 
fondurilor şi de o verificare la fel de severă din partea entităţilor 
de profil, asigurătorul fiind răspunzător pentru profitabilitatea 
acestor contracte de asigurare. 

gRaWE PREvENT
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gRaWE REsIdENz gRaWE sTaRT

Asigurare completă pentru locuinţe şi bu-
nuri. Acestei asigurări i se poate ataşa o clauză 
suplimentară de acoperire a daunelor produse de 
catastrofe naturale (inundaţie şi cutremur).

asigurarea locuinţelor
Prin asigurarea Residenz pot fi asigurate 

proprietăţi cu destinaţia de locuinţă, mai exact case, vile, case de 
vacanţă, anexe ale clădirilor asigurate, apartamente în blocuri (cu 
destinaţia de locuinţă sau birouri) şi clădiri la roşu.

Valoarea asigurată este valoarea de nou, adică valoarea 
cheltuielilor practicate pe plan local pentru o construcţie nouă, 
inclusiv cheltuielile de planificare, proiectare şi utilităţi, fiind ex-
clusă valoarea terenului.

asigurarea bunurilor casnice
Suma asigurată reprezintă valoarea globală a tuturor bunu-

rilor casnice. Valoarea asigurată este valoarea de nou, adică echi-
valentul cheltuielilor de refacere, respectiv de înlocuire a unor 
bunuri noi de acelaşi fel şi de aceeaşi calitate. 

Produsul de asigurare RESIDENZ oferă două variante de 
acoperire Standard şi Top, lăsând la alegerea clientului personali-
zarea programului de asigurare necesar, astfel încât să reprezinte 
soluţia optimă.

asigurarea la catastrofe naturale – cutremur, inundaţie
Valoarea primei de asigurare se determină în funcţie de anul 

de construcţie al clădirii şi zona de risc conform amplasării geo-
grafice a locaţiei asigurate.
durata contractului

Durata de asigurare este de 1 sau 3 ani, pentru durate de 3 
ani acordându-se reduceri ale valorii primei de de asigurare.
Prima minimă 

locuinţe Standard - 20 euro
locuinţe Top - 40 euro
Bunuri casnice Standard - 15 euro
Bunuri casnice Top - 40 euro
Catastrofe naturale - 30 euro
Toate primele se achită în echivalent lei, la cursul BNR.

Riscuri ce pot fi acoperite: incendiu; trăsnet; explozie; căderea 
aparatelor de zbor; furtună; grindină; presiunea stratului de zăpa-
dă; prăbuşirea sau desprinderea pietrelor; alunecare de teren; 
scurgerea apei din conducte; furt; vandalism (ocazionat de furt); 
tâlhărie; spargerea suprafeţelor vitrate; inundaţie; curgeri de no-
roi; avalanşe; inundaţie; cutremur; răspundere civilă faţă de terţi

Plata despăgubirilor
Obligaţia de plată a despăgubirii devine scadentă după 14 

zile calculate de la data la care au fost finalizate toate investigaţi-
ile în vederea constatării evenimentului asigurat şi a valorii des-
păgubirii datorate de către asigurător. 

Asigurarea pentru copii Start este o asigurare 
mixtă de viaţă cu capitalizare şi acoperire supli-
mentară pentru cazul de invaliditate din accident. 
Produsul Grawe START se adresează cu precădere 
părinţilor (şi bunicilor) care doresc să ofere unui 
copil garanţia unui venit la o anumită vârstă.

Am decis să dezvoltăm produse de asigurare de viaţă desti-
nate copiilor, ştiut fiind interesul românului pentru familie şi do-
rinţa de a-şi susţine financiar copii o perioadă cât mai îndelunga-
tă, chiar şi atunci când părintele se apropie de vârsta 
pensionării.

evenimente asigurate
Evenimentele asigurate sunt supravieţuirea persoanei asi-

gurate la sfârşitul perioadei contractuale, decesul (natural sau din 
accident) şi invaliditatea din accident cu grad de minimum 50% 
pe parcursul derulării contractului.

Persoana asigurată
Copil cu vârsta de minim 0 ani şi maxim 14 ani. Vârsta maxi-

mă de ieşire din asigurare este cuprinsă în intervalul 18 – 25 ani.
Programul nu condiţionează primirea banilor de către be-

neficiar (copilul ajuns la vârsta stabilită ca final al contractului de 
asigurare) de intrarea la o unitate de învăţământ superior sau de 
momentul căsătoriei. Contractantul are libertatea de a stabili cu 
exactitate vârsta la care consideră că o anume sumă de bani poa-
te fi de ajutor copilului său.

Contractantul poate opta să intre în asigurare şi ca a doua 
persoană asigurată, caz în care va beneficia de o asigurare în caz 
de deces cu acoperire suplimentară pentru cazul de invaliditate 
din accident.

Beneficiarii asigurării
Deoarece copilul asigurat intră într-o categorie specială de 

persoane asigurate, mai exact, nu poate să-şi dea acordul în mod 
expres în privinţa încheierii contractului de asigurare, am decis ca 
acest program să prevadă clauze specifice de protejare a intere-
sului copilului, indiferent de situaţie. Astfel, beneficiar al asigurării 
nu poate fi decât copilul asigurat atât pentru cazul de supravieţu-
ire, cît şi pentru asigurarea suplimentară de invaliditate din acci-
dent şi pentru cea de deces a contractantului.

durata asigurării
Durata contractului este de minim 10 ani şi maxim 25 ani.

Prima minimă
Prima minimă anuală pe care contractantul trebuie să o plă-

tească este de 400 lei (indiferent de faptul că în programul de 
asigurare există o singură persoană asigurată sau două). Din acest 
motiv, programul Start se adresează unui segment foarte larg de 
clienţi, acesta fiind şi motivul stabilirii valorii primei minime la un 
palier atât de scăzut.

Produse de top





ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 2009

CO
M

PA
NI

I D
E 

AS
IG

UR
AR

E

192

ING Asigurări 
de Viaţă

acţionariat 

Ing ContInental eURoPe holdIngs B.V. 99,99%

alte companii din grupul Ing 00.01%

Management

Cornelia aurelia CoMan Director General

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

asistenţă clienţi

Call Center
Tel: 021.402.83.91

Ing asigurări de Viaţă s.a.
Adresa: Str. Costache Negri nr. 1 - 5, etaj 1, Sector 5
Tel: 021.402.85.80
Fax: 021.405.85.81
e-mail: asigurari@ing.ro

web: www.ingasigurari.ro

Profil de companie

ING este o companie globală 
financiară care oferă o gamă variată de 
servicii de asigurare, bancare, investiţii 
şi pensii în peste 50 de ţări şi a fost pri-
ma companie internaţională care, în 
1997, a intrat pe piaţa asigurărilor de 
viaţă din România.

Devenit lider al pieţei locale la 
doi ani de la înfiinţare, ING Asigurări de 

Viaţă şi-a consolidat de-a lungul timpului această poziţie, având 
la sfârşitul lui 2007 o cotă de piaţă de 32%.

Unul dintre principalii factori care au contribuit la acest re-
zultat este dezvoltarea şi lansarea de produse şi servicii inova-
tive. Un exemplu elocvent în acest sens sunt produsele de tip 
unit-linked, care îmbină componenta de protecţie specifică unei 
asigurări de viaţă cu o componentă de investiţie. Fiind primul 
asigurător care a lansat acest produs pe piaţă încă din 1998, ING 
este lider pe acest segment cu o cotă de 68%.

Cu un capital social de 63.042.794 lei, ING Asigurări de 
Viaţă este cea mai puternic capitalizată companie de pe piaţa 
asigurărilor, ocupând primul loc şi din punctul de vedere al 
atragerii de noi clienţi.

Recent, ING Asigurări de Viaţă a adăugat în portofoliul său 
două fonduri de pensii facultative: Clasic şi Optim. Ambele fon-
duri oferă acces la acelaşi portofoliu de active financiare, însă prin 
fondul de pensii facultative ING Optim, în momentul solicitării 
dreptului la pensia facultativă, este garantată plata a minimum 
suma contribuţiilor nete.

asigurări de viaţă 
100%
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g Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Bd. Mărăşeşti nr. 15, Sector 4
Tel: 031.406.09.10; 021.336.50.42
Fax: 031.406.09.13; 021.336.50.44
agency Manager: anca lUţU

g Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Str. Aviator Popişteanu nr. 16, Sector 1
Tel: 021.224.44.88
Fax: 021.224.24.33
agency Manager: Camelia MIhalCea

g Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Str. Dr. Iacob Felix nr. 49, Sector 1

Tel: 031.406.19.31

Fax: 031.406.19.33

agency Manager: Călin PetRUţ

g Agenţia Bucureşti 4
Adresa: Şos. Viilor nr. 65A, Sector 5

Tel: 021.335.24.03; 031.406.09.40

Fax: 021.335.24.02

agency Manager: gabriel gRIgoResCU

Echipa ING - Agenția Bucureşti 4

g Agenţia Bucureşti 5
Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, et. 8, Sector 4
Tel: 021.311.62.50
Fax: 021.311.62.51
agency Manager: daniela BădesCU

g Agenţia Bucureşti 6
Adresa: Str. Matei Voievod nr. 26, et. 2, ap. 2, Sector 2
Tel: 021.252.97.00
Fax: 021.252.97.20
agency Manager: Violeta gRaMoVICI

Reţea teritorială

by

Programul Naţional

Program naţional iniţiat şi derulat de Media 
XPRIMM pentru identificarea şi promovarea 
valorilor profesionale care activează în ca-
drul sucursalelor şi agen ţiilor companiilor 
de asigurări şi brokeraj din teritoriu.

Ziua asigurărilor

Cel mai important eveniment dedicat 
liderilor şi specialiştilor din asigurări şi 
brokeraj

Ziua asigurărilor
by

www.undemasigur.ro
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OMNIASIG

acţionariat 
WIeneR stÄdtIsChe 98,86% 

persoane juridice române 0,25%

persoane fizice române 0,89%

Management
Constantin toMa  Preşedinte Directorat

Constantin MaRICa Vicepreşedinte Directorat, CFO

liviu stoICesCU  Membru Directorat 

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi 
Animale 

oMnIasIg Vienna Insurance group s.a.
Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 28, Sector 1
Tel: 021.231.50.40; 021.231.50.41; 021.231.50.42
Fax: 021.231.50.28
e-mail: secretary@omniasig.ro 

web: www.omniasig.ro

Profil de companie

OMNIASIG reprezintă de 
14 ani unul dintre reperele im-
portante ale industriei asigură-
rilor din România. Cota de piaţă, 
portofoliile de clienţi şi produse 
confirmă poziţia de top pe care 
OMNIASIG o ocupă astăzi în 
ierarhia asigurătorilor din indus-
tria de profil.

În cursul anului 2005, pa-
chetul majoritar de acţiuni 
OMNIASIG a fost preluat de că-

tre grupul WIENER STÄDTISCHE, concernul de asigurări cu cea 
mai extinsă şi activă prezenţă în ţările Europei Centrale şi de Est. 

Începând cu data de 24 ianuarie 2006, grupul WIENER 
STÄDTISCHE a devenit VIENNA INSURANCE GROUP, intenţia care 
a stat la baza deciziei de schimbare a brandului fiind aceea de a 
sublinia forţa financiară a companiei de asigurări central-europe-
ne cu sediul la Viena şi, implicit, aceea de facilitare a asimilării 
brandului de către populaţia nevorbitoare de limbă germană.

OMNIASIG are în Bucureşti trei sucursale: Unirea (Str. Tunari 
nr. 44), Opera (Splaiul Independenţei nr. 111) şi Aviatorilor (Bd. 
lascăr Catargiu nr. 36), care îşi desfăşoară activitatea în total în 18 
locaţii, iar în toată ţara funcţionează aproape 300 de unităţi (su-
cursale, agenţii, puncte de lucru). În prezent, compania are peste 
1.750 de angajaţi şi circa 12.000 de agenţi la nivel naţional.

altele 4,31%asig. de credite şi 
garanţii 3,59%

asigurări de  
proprietate 

12,94%

asigurări auto 
78,02%

asig. de răspundere 
civilă generală  
1,14%

asistenţă clienţi

Call Center - Centrul de daune şi asistenţă
Adresa: Calea Griviţei nr. 355 - 357, Sector 1

Tel: 021.224.01.01; 021.224.52.24; 021.224.24.85

Fax: 021.224.51.07
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g Sucursala Unirea
Adresa: Str. Tunari nr. 44, Sector 2

Tel: 021.210.77.81; 021.210.77.82;  
0741.816.650

Fax: 021.210.27.45

director: Raluca laura doBResCU

Echipa OMNIASIG - Sucursala Unirea

g Sucursala Aviatorilor
Adresa: Str. lascăr Catargiu nr. 36, Sector 1
Tel: 021.318.27.03; 021.318.27.04;  
021.318.27.05
Fax: 021.318.27.07; 021.318.27.08
director: Cătălina CaRaMan

Echipa OMNIASIG - Sucursala Aviatorilor

g Agenţia Bibescu Vodă
Adresa: Str. Bibescu Vodă nr. 2, bl. P5, Sector 4
Tel: 021.335.63.69; 021.335.70.96; 021.335.31.94
Fax: 021.335.63.70
Şef agenţie: ana Maria daniela BaRtIC

g Agenţia Victoria
Adresa: Str. Buzeşti nr. 55, Sector 1
Tel: 021.319.67.73; 021.319.67.74
Fax: 021.312.93.43
Şef agenţie: alina VasIlesCU

g Agenţia 13 Septembrie
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 106, bl. 50, Sector 5
Tel: 021.410.63.69; 021.410.69.81
Fax: 021.410.62.13
Inspector dezvoltare reţea agenţi: Florin angelesCU

g Agenţia Iancului
Adresa: Str. Avrig nr. 63, bl. E2, parter, Sector 2
Tel: 021.252.39.41; 021.252.39.42
Fax: 021.252.39.47
Şef agenţie: lucian FIlIP 

g Punct de lucru Moşilor
Adresa: Calea Moşilor nr. 272, bl. 16, sc. B, parter, Sector 2
Tel: 021.212.39.41; 021.212.39.47
Fax: 021.211.60.23 
Inspector dezvoltare reţea agenţi: Filis ologU

Reţea teritorială

g Punct de lucru Berceni
Adresa: Bd. Alexandru Obregia nr. 8, bl. OD2, sc. A, Sector 4
Tel/Fax: 021.460.51.90
Inspector dezvoltare reţea agenţi: nicoleta dUMInICă

g Punct de lucru Drumul Taberei
Adresa: Str. Valea Oltului nr. 6, Sector 6
Tel/Fax: 021.444.23.03
Inspector dezvoltare reţea agenţi: Cezar Virgil VlăsCeanU

g Agenţia Aviatorilor
Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 28, Sector 1
Tel: 021.231.20.99; 021.231.56.33
Fax: 021.231.20.95
Şef agenţie: george dRagoMIR

g Agenţia Lipscani
Adresa: Calea Victoriei nr. 15, Sector 3
Tel: 021.311.02.63; 021.311.02.64; 021.312.58.70
Fax: 021.312.58.60
Şef agenţie: Corina daiana BURtea

g Agenţia Magheru
Adresa: Bd. lascăr Catargiu nr. 2, Sector 1
Tel: 021.315.91.50
Fax: 021.315.86.98
Şef agenţie: Mihnea Mihai dUMItRIU

g Agenţia Dorobanţi
Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 210, Sector 1
Tel/Fax: 021.231.81.50
Şef agenţie: alina gabriela BURtea
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Reţea teritorială

g Punct de lucru Buftea
Adresa: Bd. Mihai Eminescu nr. 1, Buftea, jud. Ilfov
Tel/Fax: 021.350.45.60
Inspector vânzări şi coordonare agenţi:  
daniela Viorica stoICUleţ

g Agenţia Piaţa Muncii
Adresa: Str. Intrarea Sectorului nr. 1, parter, Sector 3
Tel: 021.310.86.24
Fax: 021.310.86.26
Şef agenţie: sica Monica dedU

g Agenţia Floreasca
Adresa: Calea Floreasca nr. 30, Sector 1
Tel: 021.230.32.14; 021.230.32.41; 021.230.32.47
Fax: 021.230.32.98 
Şef agenţie: Mihaela PasCU

g Sucursala Opera
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 111,  
Sector 5
Tel: 021.410.70.13; 021.410.71.80;  
0746.158.947
Fax: 021.410.93.90; 021.410.93.85
director: adrian saVU 

Echipa OMNIASIG - Sucursala Opera

g Agenţia Mircea Vodă
Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 34, parter, Sector 3
Tel: 021.322.71.50; 021.322.93.80; 021.322.93.79
Fax: 021.322.70.00
Şef agenţie: Wanda VăRZaRU

g Agenţia Obor
Adresa: Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 2, ap. 40, Sector 2
Tel: 021.210.27.77; 021.210.27.78  
Fax: 021.210.27.79

asigurarea de incendiu şi alte riscuri 
(Property)

Asigurarea se adresează persoanelor juridi-
ce, companii mari sau întreprinderi mici şi mijlocii. 
Astfel, se pot asigura cele mai diferite domenii de 
activitate, după cum urmează: birouri, sedii admi-
nistrative; fabrici, uzine şi alte unităţi productive; 

magazine şi depozite; şcoli, instituţii de învăţămînt, muzee; hote-
luri şi moteluri; spitale, policlinici, farmacii; benzinării sau unităţi 
de service auto; silozuri sau sere agricole, etc.

Bunurile asigurate se împart în două mari categorii: clădiri 
şi conţinut. În categoria conţinut se pot asigura: aparatură, echi-
pamente; mobilier, maşini, utilaje, instalaţii tehnologice, stocuri 
(materii prime, produse finite, semifabricate, piese de schimb, 
etc.).

Principalele riscuri acoperite sunt: asigurarea de bază FlE-
XA (incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri), cutremur; fe-
nomene atmosferice (furtună, grindină, inundaţii, greutatea stra-
tului de zăpadă, avalanşă), alunecare şi prăbuşire de teren, apă de 
conductă şi scurgeri din sprinklere, boom sonic şi coliziune cu 
(auto)vehicule, grevă, revoltă şi tulburări civile, vandalism, tero-
rism, furt prin efracţie şi tâlhărie.

Se mai pot asigura suplimentar următoarele riscuri: sparge-
rea şi crăparea bunurilor casabile, asigurarea bunurilor portabile, 
asigurarea obiectelor de artă, bunuri păstrate în incinte frigorifi-
ce, clădiri în construcţie, centrale termice, asigurare la valoarea de 
înlocuire, fenomene electrice, furt al elementelor construcţiei, 
fenomene naturale extreme, asigurarea lucrărilor de construcţii 
minore, prăbuşiri de corpuri terestre, infidelitatea angajaţilor.

alte costuri/cheltuieli asigurate sunt: costuri de prevenire 
şi de limitare a daunei; cheltuieli de curăţare a locului, de înlătu-
rare a resturilor şi molozului, cheltuieli cu pompierii.

Mai pot fi cuprinse în asigurare costuri/cheltuieli suplimen-
tare, astfel: onorarii profesionale (onorarii arhitecţi, proiectanţi, 
experţi, evaluatori), costuri suplimentare legate de o daună (lucru 
pe timp de noapte, lucru peste program sau în zilele de sărbători 
legale), cheltuieli pentru refacerea arhivelor şi a suporturilor de 
date, etc.

Forme specifice ale acestui produs de asigurare pot fi livrate 
pentru: maşini şi instalaţii industriale, bani şi alte valori, bunuri 
care prin natura lor se gasesc temporar sau permanent în exteri-
orul unei clădiri/construcţii (maşini şi utilaje agricole; maşini şi 
utilaje de construcţii, mijloace tractate sau utilaje neînmatricula-
bile).
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Asigurarea lucrărilor de construcţii şi răs-
punderea constructorului (CAR) este destinată 
acoperirii unei game variate de proiecte (lucrări) 
de construcţii: 
g clădiri (rezidenţiale, birouri, comerciale, indus-
triale)
g reţele apă, canalizare
g poduri, drumuri, căi ferate, piste de aeroport
g tunele, puţuri, baraje
g construcţii civile speciale (tratarea apei, termo-

ficare, rezervoare, silozuri)
g lucrări îmbunătăţiri funciare
g lucrări generale pe râuri (bariere pentru controlul revărsărilor, 
devierea râurilor, deversoare, canale principale)
g lucrări portuare (batardouri marine, cheiuri, debarcadere, 
construcţii pentru amarare), docuri uscate, ecluze. 

Poliţa CAR acoperă toate părţile implicate în proiect în baza 
unui contract de antrepriză sau subantrepriză: Beneficiarul lucră-
rii, Antreprenorul, Subantreprenorii, Inginerul Consultant etc.

Poliţa CAR cuprinde:
8 secţiunea I – Daune materiale: în baza căreia se acoperă lucră-
rile de construcţii, dotările de şantier (barăci, containere, schele, 
cofraje, utilităţi apă, gaze, energie electrică), dar şi instalaţiile, 
echipamentele şi utilajele de şantier (mobile şi statice).
8 secţiunea II – Răspundere Civilă legală: în baza căreia se aco-
peră pagubele materiale şi vătămările corporale produse de Con-
structor unor persoane terţe, de care acesta este răspunzator 
conform legii, întâmplate în perioada de valabilitate a contractu-
lui, în legatură directă cu lucrările de construcţii asigurate, pe 
şantier sau în imediata vecinătate. Beneficiarii acestei acoperiri 
sunt persoanele care nu au o legătură cu lucrările contractuale 
(terţe persoane), dar care pot fi vătămate sau pot suferi o daună 
materială ocazionată de lucrările de construcţii asigurate.
8 secţiunea III – Pierderea Profitului generată de întârzierea înce-
perii activităţii Beneficiarului-AlOP: în baza căreia se acoperă 
pierderea de profit brut, suferită de Beneficiarul proiectului asi-
gurat, ca urmare a unei pagube materiale acoperită de Secţiunea 
I, care afectează lucrările de construcţii şi determină întârzierea 
începerii activităţii sau punerii în funcţiune a obiectivului asigu-
rat. 

Un alt produs destinat asigurării proiectelor este asigurarea 
lucrărilor de montaj şi răspunderea montorului (EAR), care acope-
ră lucrările cu specific de montaj echipamente, instalaţii şi utilaje 
productive sau tehnologice. 

Utilajele de şantier se pot acoperi şi în baza poliţei CPM (asi-
gurare utilaje şi echipamente de construcţii).

Produse de top

Pierderile de natură materială suferite ca ur-
mare a producerii unui incendiu sau a altui risc 
asigurat, de cele mai multe ori, nu sunt singurele 
pentru asigurat. Acestea sunt însoţite şi de pier-
deri de venit care se vor reflecta asupra capitalului 
şi vor influenţa capacitatea afacerii de a reîncepe 

şi a se dezvolta. 

Existenţa asigurării Business Interruption (BI) poate fi salva-
toare pentru asigurat, despăgubindu-l pentru pierderea de profit 
din exploatare, precum şi pentru cheltuielile de exploatare care 
trebuie să continue, deşi activitatea a fost sistată temporar. În si-
tuaţia în care există posibilitatea diminuării pierderilor de venit 
prin efectuarea unor cheltuieli suplimentare faţă de cele obişnu-
ite, aceste cheltuieli vor fi, de asemenea, rambursate. Plata de 
despăgubiri se poate face, în funcţie de opţiunea asiguratului, 
până la: refacerea proprietăţii avariate; atingerea capacităţii de 
producţie; atingerea nivelului de producţie sau refacerea cifrei de 
afaceri. 

acoperiri suplimentare oferite facultativ: despăgubirea 
amenzilor şi penalităţilor în relaţia cu clienţii; despăgubirea ono-
rariilor profesionale ocazionate de daună; clauza pentru primul 
an de activitate – permite despăgubirea în limita a 133,33% în 
primele 6 luni de activitate; clauza pentru IMM-uri – asigurarea BI 
la o valoare egală cu valoarea bunurilor conţinute în clădirile asi-
gurate pe poliţa de property, la prim risc. Pentru asiguraţii care au 
de a face cu o decalare a activităţii de vânzare faţă de activitatea 
de producţie există o clauză care evaluează pierderile în funcţie 
de volumul de producţie şi nu de cifra de afaceri. Se pot asigura 
şi pierderile asiguratului ca urmare a unor daune materiale pro-
duse la terţi, cum ar fi furnizori, inclusiv furnizori de utilităţi, cli-
enţi, proprietăţi închiriate, precum şi a unor ordine date de auto-
rităţi publice sau obstrucţionării căilor de acces. 

alte forme particulare de asigurare sunt: asigurarea chel-
tuielilor suplimentare efectuate în scopul reluării activităţii, asi-
gurarea pierderilor de venituri din chirii sau asigurarea pierderilor 
anticipate de exploatare generate de întârzierea finalizării unor 
proiecte de construcţii montaj.

asigurarea Business Interruption nu se vinde separat. 
Aceasta însoţeşte asigurarea proprietăţii asiguratului ca urmare a 
incendiului şi altor riscuri numite, avariilor accidentale la maşini şi 
utilaje, daunelor la echipamente electronice sau utilaje neînma-
triculabile.

asigurarea pierderilor din exploatare 
rezultate din întreruperea activităţii 
(Business Interruption)

asigurarea lucrărilor de construcţii şi 
răspunderea constructorului (CaR)
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OMNIASIG Life

acţionariat 
oMnIasIg s.a. 51,00%

tBIh Financial services group nV 49,00%

Management
Zlatka CUlaR   Preşedinte Directorat

luiza Mihaela UnghIanU  Vicepreşedinte Directorat

Camelia sCaFeŞ   Membru CA

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

asistenţă clienţi

Call Center
Tel: 0741.152.478

oMnIasIg asigurări de Viaţă s.a.
Adresa: Str. Pechea nr. 13, Sector 1 
Tel: 021.408.91.00
Fax: 021.408.91.01
e-mail: office@omniasiglife.ro

web: www.omniasiglife.ro

OMNIASIG Asigurări de Viaţă 
este o companie de asigurări specia-
lizată în asigurări de viaţă şi sănătate. 
Este o companie puternică, solidă din 
punct de vedere financiar, fiind una 
dintre cele mai cunoscute şi respecta-
te companii, un nume de referinţă pe 
piaţa asigurărilor din România. Este 
membră a UNSAR (Uniunea Naţională 

a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România), precum 
şi a prestigioasei asociaţii internaţionale lIMRA (life Insurance 
Marketing and Research Association).

De aproape 12 ani compania oferă o largă şi complexă 
gamă de asigurări de viaţă şi sănătate, venind în întâmpinarea 
necesităţilor clienţilor săi. Enumerăm aici asigurări pentru:

g protecţia familiei;
g independenţa financiară în legatură cu costurile legate 
de educaţia copiilor;
g menţinerea standardului de viaţă indiferent de momen-
tele mai dificile prin care clientul poate trece pentru o 
perioadă de timp;
g menţinerea sănătăţii;
g o viaţă liniştită şi relaxată pentru perioada de pensie;
g beneficii în folosul angajaţilor.

Compania este membră a VIENNA Insurance Group, cea mai 
mare companie de asigurări din Austria, cu peste 200 de ani de 
experienţă. lider pe piaţa austriacă, VIENNA Insurance Group s-a 
dezvoltat foarte rapid în ultimii 15 ani pe piaţa Europei Centra-
le şi de Est. În prezent, grupul activează în 23 de ţări, fiind lider 
de piaţă în Austria, Cehia şi Slovacia. Totodată, grupul se numără 
printre primii 5 pe pieţele din România, Polonia, Ungaria, Serbia, 
Muntenegru şi Bulgaria.

Profil de companie

asigurări de viaţă 
100%
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Reţea teritorială

g Agenţia Bucureşti 1
Adresa: Str. Grigore Alexandrescu nr. 8, Sector 1
Tel: 021.310.03.56; 021.310.03.55; 021.310.03.54
Fax: 021.310.03.57
e-mail: bucuresti1@omniasiglife.ro
director: Ruxandra BelICCIU

g Agenţia Bucureşti 2
Adresa: Şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. C, ap. 74,  
Sector 1 
Tel: 021.314.27.98
Fax: 021.314.27.29

g Agenţia Libertăţii
Adresa: Bd. Unirii nr. 7, bl. C1, sc. 2, ap. 28, Sector 5
Tel: 021.337.00.04
Fax: 021.335.24.42
e-mail: bucurestidsf@omniasiglife.ro
director: elena anghel

g Agenţia Bucureşti 3
Adresa: Str. Petru Cercel nr. 3, Sector 4 
Tel: 021.335.33.11 
Fax: 021.335.24.42 
director dan neICIU

Este o asigurare de viaţă mixtă cu beneficii multiple, care 
oferă:
g În cazul decesului asiguratului, beneficiarul primeşte suma asi-
gurată la care se adaugă participarea la profit actualizată până în 
momentul producerii evenimentului asigurat.
g În cazul supravieţuirii asiguratului,beneficiarul primeşte suma 
asigurată la care se adaugă participarea la profit.

MIXT PROTECTOR

Este un program de asigurare de tip rentă pentru studii, care 
oferă posibilitatea economisirii unei sume de bani pentru educaţia 
copiilor. la încetarea contractului asigurătorul va plăti beneficiaru-
lui suma asigurată la care se adaugă participarea la profit.

Plata se va face în mod eşalonat pe o perioadă determinată 
(între 3 şi 8 ani), indiferent dacă asiguratul este sau nu în viaţă la 
expirarea contractului.

JuNIOR gaudEaMus 

Este un program de asigurare special creat pentru a-i ajuta 
pe angajatori să îşi păstreze angajaţii valoroşi prin oferirea unor 
pachete de beneficii, sub forma protecţiei, pachete pe care 
aceştia nu le pot contracta la nivel individual de pe piaţă.

Programul de Beneficii pentru angajaţi

MED 4U este singurul produs de asigurări private de sănă-
tate care poate include, în funcţie de nevoile clienţilor, şi servicii 
stomatologice şi servicii medicale de medicina muncii.
g Nu există excluderi pentru condiţii pre-existente de sănătate
g Nu există limitare de vârstă sau sex;
g Acces nelimitat la call center Medifon disponibil 24 /24 de ore, 
unde un consultant medical al societăţii va sta la dispoziţia asigu-
ratului cu toate informaţiile privind serviciile medicale incluse în 
asigurare şi programarea serviciilor medicale, precum şi presta-
torii de servicii medicale agreaţi – adrese, program de lucru; 
g accesul la linia telefonică medicală de urgenţă,
g servicii medicale de urgenţă şi transport medical de urgenţă, 
ce acoperă constatarea situaţiilor medicale de urgenţă, asistenţă   
medicală în urgenţe medico-chirurgicale de gradul 2, în limita 
competenţei medicului de gardă şi trimiterea cu ambulanţa că-
tre medicul de specialitate sau internare, după caz. 

În asigurare pot fi incluşi şi membrii familiei angajatului (soţ/
so ţie/copii) la preţuri preferenţiale.

Med4u

Produse de top

Beneficiile produselor OMNIasIg 
asigurări de viaţă:

Produsele OMNIASIG Asigurări de Viaţă 
sunt diferite planuri de asigurare, special create pentru a susţine 
atât nevoile angajatorilor, cât şi ale anga ja ţilor.

 Printre cele mai importante beneficii oferite se pot 
menţiona:
g soluţionarea rapidă şi la nivel ridicat al calităţii serviciilor 
medicale oferite, controale medicale anuale preventive;
g susţinere finaciară în cazul unei intervenţii chirurgicale;
g sprijin finaciar în caz de accident;
gposibilitatea utilizării primelor de asigurare pentru susţine-
rea unor împrumuturi şi multe alte beneficii.
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OTP GARANCIA

acţionariat 
gRoUPaMa International s.a. 99,9998% 

gRoUPaMa Investissements s.a.s. 0,0002%

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

otP gaRanCIa asigurări s.a.
Adresa: Str. Constantin Bălăcescu nr. 14, Sector 1
Tel: 021.318.92.92
Fax: 021.318.93.93; 021.318.94.72
e-mail: contact@otpasigurari.ro 

web: www.otpasigurari.ro

asistenţă clienţi

Call Center 
Tel: 021.308.57.21

Profil de companie

OTP Garancia Asigurări, 
cea de-a cincea filială de 
asigurări a OTP Group, unul 
dintre cele mai importante 
grupuri financiare din Europa 
Centrală şi de Est, a pătruns pe 
piaţa românească de asigurări 
la sfârşitul anului 2005, prin 
achiziţionarea de catre OTP 
Group a peste 99% din acţiunile 

societăţii Asigurarea Ceccar Romas S.A.
În august 2008, grupul francez GROUPAMA a achiziţionat 

de la OTP Bank, în procent de 100%, OTP Garancia, una dintre 
companiile de asigurări de top din Ungaria, împreună cu subsi-
diarele sale din Bulgaria, România şi Slovacia. 

OTP Bank şi GROUPAMA au ajuns la un acord privind 
un parteneriat regional exclusiv, pe termen lung, acoperind 
distribuţia de asigurări de viaţă, asigurări non-viaţă şi produse 
bancare.

Acţionarii majoritari ai societăţii OTP GARANCIA Asigurări 
sunt, în prezent, GROUPAMA International S.A. şi GROUPAMA In-
vestissements S.A.S.

Prin achiziţionarea, în decembrie 2007, a BT Asigurări, în 
2008, a OTP Asigurări şi ASIBAN, GROUPAMA va juca un rol activ 
pe piaţa asigurărilor din România, bazându-se pe cunoştinţele şi 
expertiza câştigate deja în alte 12 ţări în care asigurătorul francez 
este prezent. 

asigurări auto 
81.04%

altele 1.49% asigurări de viaţă 7.06%

asigurări de
proprietate 

10.41%

Compania va deveni GROUPAMA Asigurări, 
în urma fuziunii dintre Asiban, BT Asigurări 
şi OTP Garancia 
(pentru detalii vizitaţi www.groupama.ro)
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Reţea teritorială

g Sucursala Bucureşti 2
Adresa: Str. Armand Călinescu nr. 25, et. 2,  
Sector 2 

Tel: 021.312.51.45

Fax: 021.312.51.65

director: Bogdan ConstantInesCU

Echipa OTP Garancia - Sucursala Bucureşti 2

g Sucursala Bucureşti Brokeri
Adresa: Str. Armand Călinescu nr. 25, etaj 1, Sector 2

Tel: 021.312.51.45

Fax: 021.312.51.65

director: gheorghiţă staICU

g Sucursala Bucureşti 1
Adresa: Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 12, Sector 5

Tel/Fax: 021.313.63.21
e-mail: agentiasect5@otpasigurari.ro

director: nicolae ŞeRBănoIU

g Sucursala Bucureşti 2 Life
Adresa: Str. Emil Garleanu nr. 7, bl. A 3, sc. A, ap. 2, parter, 
Sector 3

Tel: 021.320.11.01

Fax: 021.320.11.06
e-mail: otplife.b2@otpasigurari.ro

director: Marian PetRoV

Sucursală specializată în asigurări de viaţă

> Ghid de pensii private
Rezultate financiare>

Operatori şi produse>

> Ştiri

by

www

www

>>>
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PORSCHE Asigurări

acţionariat 
PoRsChe Bank ag 100% 

Management
kurt leItneR  CEO PORSCHE Finance Group

alexander nekolaR CFO PORSCHE Finance Group

PoRsChe Versicherungs ag salzburg – sucursala România
Adresa: Şos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, jud. Ilfov

Tel: 021.208.26.00

Fax: 021.208.26.05
e-mail: office@porschebank.ro

web: www.porschebank.ro

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Profil de companie

PORSCHE Bank AG este acţionarul 
principal al grupului format din cinci 
companii: PORSCHE leasing România, 
PORSCHE Bank România, PORSCHE 
Broker de Asigurare, PORSCHE Mobili-
ty şi PORSCHE Asigurări. Aceste com-
panii, cunoscute ca PORSCHE Finance 
Group, asigură produse de finanţare şi 
asigurare pentru mărcile grupului: Vo-

lkswagen, Seat, Skoda, Audi şi Porsche, precum şi pentru mărcile 
exclusive Bugatti, Bentley şi lamborghini, atât pentru autoturis-
me, cât şi pentru vehicule comerciale, noi şi second hand.

PORSCHE Finance Group furnizează clienţilor săi, persoane 
fizice şi companii, soluţii rapide şi eficiente pentru achiziţionarea 
automobilului dorit, potrivit conceptului „one-stop shop”: achizi-
ţionare directă din showroom, finanţare prin leasing sau credit, 
asigurări auto şi o gestionare operaţională a flotei.

lansată în octombrie 2008, compania PORSCHE Asigurări 
(denumire juridică: PORSCHE Versicherungs AG Salzburg - Sucur-
sale România) închide cercul serviciilor integrate ale PORSCHE 
Finance Group. Compania oferă asigurarea CASCO, valabilă în 
toată Europa, pentru maşinile noi achiziţionate în leasing, prin 
companiile grupului, PORSCHE leasing şi PORSCHE Mobility.  

În concordanţă cu politica sa internaţională, obiectivul 
PORSCHE Finance Group în România este de a deveni lider pe 
sectorul finanţărilor auto ale concernului din care face parte. În 
următorii ani, PORSCHE Finance Group şi-a propus să deţină o 
cotă de finanţare de minim 35% din livrările de autovehicule ale 
concernului.

asigurări de viaţă şi 
de sănătate 100%

sucursală a unei companii de asigurare din spaţiul 
economic european, deschisă în baza dreptului de 
stabilire

autoritatea de supraveghere: Financial services authority, 
Marea Britanie
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QBE Insurance 

acţionariat 
qBe Insurance (europe) limited Uk 100%

Management

gabriel saUeR  General Manager

Mihai lUCanU  Underwriting Manager

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

În 1886 a fost fondată societatea de asigurare NORTH QUE-
ENSlAND Insurance Company, de către doi agenţi de asigurare 
din Sydney, Australia. Societatea s-a dezvoltat deschizând agen-
ţii peste tot în Asia şi Australia. Chiar şi londra a avut agenţia sa 
proprie, înainte de deschiderea sucursalei din Fenchurch Street, 
în 1904.

Societatea de asigurare NORTH QUEENSlAND Insurance 
Company a continuat să se dezvolte şi a achiziţionat societatea 
EQUITABlE PROBATE AND GENERAl INSURANCE în anul 1959, 
înainte de a se uni cu societatea BANKERS AND TRADERS Insu-
rance Company în 1971, când a ajuns în final la numele QBE.

QBE Insurance Group este listată pe bursa australiană. Are 
sediul central în Sydney şi este prezentă pe toate pieţele de asi-
gurare importante, fiind un lider în domeniul său. QBE Group s-a 
dezvoltat şi continuă să se dezvolte prin creştere organică şi prin 
achiziţii. 

QBE operează în toate centrele mari din întreaga Europă 
şi are o prezenţă locală puternică în Marea Britanie. Organizaţia 
este activă pe piaţa societăţilor prin QBE Insurance (Europe) li-
mited, pe piaţa llOYD’s, prin lIMIT Underwriting limited, şi pe 
piaţa asigurărilor maritime şi P&I, prin BRITISH MARINE.

QBE este recunoscută la nivel internaţional ca un grup de 
asigurare şi reasigurare non-viaţă de succes, care construieşte 
bunăstarea acţionarilor, şi ca o societate care dezvoltă conceptul 
de oameni care pot să facă. Este o organizaţie care se eviden-
ţiază prin promovarea continuă de produse şi servicii noi şi de 
calitate.

qBe – FaCtoRI CheIe:
g Evaluare STANDARD & POOR’s „A+” (Stabil)
g Una dintre cele mai mari societăţi de asigurări comerciale din 
Marea Britanie
g Moştenire de 120 de ani

Profil de companie

qBe Insurance (europe) limited Marea Britanie
sucursala România 
Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr.157 B, etaj 1, Sector 2
Tel: 021.231.10.16
Fax: 021.208.87.97 

web: www.qbe.com

sucursală a unei companii de asigurare din spaţiul 
economic european, deschisă în baza dreptului de 
stabilire

autoritatea de supraveghere: Financial services authority, 
Marea Britanie
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asigurări pentru aviaţie 
QBE România, având suportul şi beneficiind 

de experienţa sindicatului lloyd’s QBE (securitate 
financiară A+), specializat pe asigurări pentru do-
meniul aviaţiei, poate oferi soluţii dintre cele mai 
diverse pentru domeniul aviaţiei generale, propri-
etari de aparate de zbor (avioane, elicoptere, pla-

noare, baloane, ultrauşoare etc.), facilităţi aviatice aeroportuare şi 
prestări servicii aferente. În acest spectru se remarcă o soluţie 
care vine în întâmpinarea proprietarilor de aparate de zbor care 
sunt folosite în mod curent de către firme şi persoane private, 
unde putem oferi acoperire în întreaga Europă pentru CASCO 
(inclusiv opţiunea de acoperire pentru riscuri de război şi defec-
tarea motoarelor), accidente personal navigant şi pasageri, răs-
pundere civilă conform normelor valabile în Uniunea Europeană. 
Avantajele acoperirii sunt extinse prin oferirea de soluţii comple-
xe personalizate în funcţie de tipul aparatelor de zbor, experienţa 
piloţilor, intensitatea utilizării şi istoricul daunelor.

asigurarea de Bunuri Toate Riscurile
QBE România este sucursala grupului de asi-

gurări QBE cotat în primele 25 de companii de 
profil la nivel mondial, prezent în 48 de ţări şi ori-
entat pe asigurări comerciale prin intermediul 
brokerilor, stabilitate financiară A+, capacitate de 
subscriere pe risc de peste 100.000.000 euro, în 

funcţie de tipul de risc. Asigurarea de proprietate de tip „toate 
riscurile” („All risks”), reprezintă un pas înainte în primul rând prin 
contrastul faţă de asigurarea de tip „toate riscurile numite” („Ex-
tended Named perils”) datorită caracterului nelimitativ al riscuri-
lor care pot fi acoperite în practică, precum şi prin modalitatea 
prietenoasă de funcţionare în cazul unei daune. Produsul ia în 
calcul realitatea din teren, fiind tratate cazurile normale în care 
apar investiţii noi, variaţii ale stocurilor, relaţia cu alte companii, 
diverse categorii de cheltuieli suplimentare care pot apărea în 
cazul unei daune în Uniunea Europeană. Contractul poate fi ex-
tins pentru a acoperi pierderile de venituri sau de profit ca urma-
re a producerii unui risc asigurat.

Pentru orice informaţii suplimentare sau cereri de asigurare, vă 
rugăm să vă adresaţi la

Mihai lUCanU
Underwriting Manager
QBE Insurance (Europe) limited Marea Britanie
Sucursala Romania
Tel:  +4021 208 8796
Fax: +4021 208 8797
Mob:+40749 327 384 
e-mail: mihai.lucanu@ro.qbe.com

asigurări de Răspundere Civilă 
generală, inclusiv Răspunderea 
administratorilor şi directorilor (d&O 
Insurance) 

Capacitate de subscriere de peste 50.000.000 
euro în funcţie de expunere pentru răspundere 
civilă publică (pentru incinte şi operaţiuni), răs-
pundere civilă a producătorului (inclusiv retrage-
re de pe piaţă pentru componente auto), răspun-
dere civilă a producătorului de medicamente 

inclusiv teste clinice, răspundere civilă a angajatorului, răspunde-
re civilă pentru poluare accidentală, răspunderea administratori-
lor şi directorilor (societăţi comerciale şi instituţii financiare). 

Asigurarea de răspundere a managerilor este un concept 
relativ recent care oferă administratorilor şi directorilor compani-
ilor (inclusiv famililor acestora) o protecţie reală în cazul unor si-
tuaţii neplăcute care pot aparea în activitatea de zi cu zi a unei 
companii. Asiguratul poate beneficia de suportarea costurilor le-
gale şi plata despăgubirilor în cazul în care compania sau terţii 
consideră că le-au fost aduse prejudicii din cauza modului în care 
persoana respectivă şi-a desfăşurat activitatea. Acoperirea este 
de tip „cereri de despăgubire în perioada de asigurare” („claims 
made”) şi poate acoperi situaţii dintre cele mai variate, cum ar fi 
prezenţa în consiliile de administraţie a unor altor entităţi, pensi-
onare, listare la bursă, investigaţii etc. Această asigurare este de o 
importanţă deosebită, mai ales în cazul fluctuaţiilor ciclice care 
apar în economie şi care pot declanşa evenimente care uneori 
pot depăşi pragul unor aşteptări normale şi rezonabile.

Reţea teritorială

g Sediul central
Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr.157 B, etaj 1, 
Sector 2

Tel: 021.231.10.16

Fax: 021.208.87.97 

director general: gabriel saUeR

Produse de top
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RAI Asigurări

acţionariat 
IBeRIan stRUCtURed InVestMent 99,99992%

persoane fizice române 0,00008%

Management
Iuliana haMPU  Director General 

nicolae ghIţă  Director General Executiv 

andrada CRIstea  Director Vânzări

nicoleta ene  Director Tehnologia Informaţiei

hristofor halIChIas  Director Daune

Mihaela sUhane  Director Economic 

alexandrina dUMItRU Director Marketing şi Comunicare 

Cristea dUMItRU  Director Control Intern 

adrian VasIlesCU Director Managementul Riscului 

Ştefan aRMeanU  Serviciul Actuariat 

andrei BUstUC   Serviciul Juridic

alina Pene  Serviciul Resurse Umane

Romeo ManCIU  Serviciul Reasigurare 

gheorghiţa Chelan Serviciul Administrativ

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

Activă pe piaţă din anul 
1992 şi poziţionată din pri-
mii ani de activitate în elita 
asigurătorilor din România, 
compania deţine în per-
manenţă, de la înfiinţare şi 
până în prezent, locul întâi 
pe segmentul de piaţă al asi-
gurărilor de călătorie în străi-
nătate, având o cotă de piaţă 
de peste 28%.

RAI Asigurări a creat şi a pus la punct primul sistem de asis-
tenţă 24/7 facilitând preluarea cheltuielilor pentru cetăţenii ro-
mâni asiguraţi ai societăţii care călătoresc în străinătate.

Societatea practică toate tipurile de asigurări generale, cu 
excepţia celor obligatorii, dintre care cele mai importante sunt: 
asigurări de accidente şi boală, asigurări de sănătate, asigurări 
de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, asi-
gurări de incendiu şi calamităţi naturale, asigurări de răspundere 
civilă generală, asigurări de asistenţă turistică.

Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAl este 
membră a ANAT, membră a Federaţiei Patronatelor de Turism din 
România, afiliată la Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare 
şi Reasigurare din România

Profil de companie

RoUManIe assURanCe InteRnatIonal s.a.
Adresa: Str. Ţepeş Vodă nr. 51, Sector 2
Tel: 021.322.88.14
Fax: 021.322.31.11
e-mail: office@rai-ria.ro

www.asigurarimedicale.com
www.rai-ria.ro

asistenţă clienţi

Call Center: 
Tel: 021.405.14.54

altele 3.29%

asigurări de 
răspundere civilă 
1.00%

asigurări de
proprietate 

3.48%

asig. medicale  
de călătorie 

63.48%

asigurări auto 
28.75%
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Produse de top

Asigurarea poate fi încheiată numai de per-
soane fizice, având domiciliul stabil sau rezidenţă 
în România, cu vârsta de până la 65 ani, şi care  că-
lătoresc în scop turistic/teambuilding incluzând  
practicarea unor activităţi cu grad mare de risc 
precum sporturile extreme.

 Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României, cât şi în 
afara teritoriului României, în ţară / zona teritorială menţio-
nată în poliţă ca destinaţie finală, inclusiv pe teritoriul ţărilor 
tranzitate. 

Riscuri asigurate:
g cheltuielile medicale impuse de tratamentul chirurgical, 
farmaceutic, de spitalizare, stomatologic în caz de urgenţă 
necesar a fi efectuat până la stabilizarea stării de sănătate; 
g transportul sanitar de la locul producerii evenimentului 
asigurat până la unitatea medicală adecvată cazului; 
g cheltuielile de repatriere sanitară sau repatrierea corpu-
lui în caz de deces, ca urmare a unui risc asigurat survenit 
în perioada de valabilitate a asigurării, în limita sumelor 
asigurate.

sumele asigurate diferă în funcţie de fiecare risc asigurat, după 
cum urmează:

g cheltuieli medicale de urgenţă, de repatriere sanitară, 
transport sanitar în caz de invaliditate permanentă/tempo-
rară (cheltuieli chirurgicale, farmaceutice, de spitalizare, în 
regim de urgenţă) - până la stabilizarea stării de sănătate : 
25.000 Euro 
g cheltuieli de repatriere în caz de deces : 7.000 euro
g cheltuieli pentru urgenţe stomatologice : 200 euro
g sunt cuprinse în asigurare sporturi, precum:
g canioning, surfing, rafting, scuba-diving, windsurfing etc.;
g bungee-jumping, deltaplan, parapantă, paraşutism etc.; 
g  ski, snowboarding, sanie, bob, sărituri cu skiurile, patinaj 

pe gheaţă, snowmobile etc.;
g adventure race, alpinism, role, escalada, rapel, tiroliană; 
g  ciclism, raliuri, motociclism MTB / BMX, conducerea de 

ATV, motociclete de teren, mountain biking

asigurarea pentru sporturi extreme - 
RaI XTREME advENTuRE

Asigurarea TURIST PlUS PREMIUM este un 
produs complex care vine în completarea poliţei 
BASIC, prin extinderea riscurilor asigurate.

Polita poate fi încheiată numai de persoane 
fizice având domiciliul stabil sau rezidenţa în Ro-
mânia, cu vârsta de până la 80 ani.

Asigurarea este valabilă numai în afara teri-
toriului României, în ţară/zona teritorială menţio-
nată în poliţă ca destinaţie finală

Riscuri asigurate:
g cheltuieli medicale de urgenţă şi/sau repatriere prilejuite 
de accidente şi îmbolnăviri neaşteptate şi imprevizibile: 
30.000 euro;
g urgenţe stomatologice: 200 euro;
g accidente în mijloacele de transport public care produc 
vătămări corporale: 10.000 euro;
g pierderea sau deteriorarea bagajelor în timpul călătorii-
lor: 1.000 euro;
g întârzierea bagajelor, mai mult de 6 ore: 300 euro;
g costurile suplimentare survenite ca urmare a întârzierii 
mijlocului de transport (mai mult de 12 ore): 1.000 euro;
g răspunderea civilă privată în străinătate: 10.000 euro;
g pierderea sau înlocuirea documentelor: 1.000 euro;
g asigurare pentru riscul de anulare a călătoriei STORNO - 
pentru pachetele de servicii turistice: 2.000 euro;
g bilete de călătorie anulate din cauza falimentului com-
paniei aeriene :1.000 euro;
g despăgubiri pentru biletele de avion returnate: STORNO 
- pentru biletele de avion: 1.000 euro;
g rambursarea de cheltuieli datorate respingerii la ieşirea 
din ţară a asiguratului: 1.000 euro;
g refuzul companiei aeriene de a îmbarca turistul în cursa 
de destinaţie: 1.000 euro;
g cheltuieli medicale de urgenţă datorate serviciilor neco-
repunzătoare la bordul avionului: 2.000 euro.

asigurarea complexă de călătorie în 
străinătate - TuRIsT PLus PREMIuM



ANUARUL ASIGURĂRILOR - Bucureşti 2009

CO
M

PA
NI

I D
E 

AS
IG

UR
AR

E

208

Produse de top

eVenIMente
anUale

by

FIaR – Forumul Internaţional asigurări-Reasigurări 

ICaR – International Catastrophic Risks Forum 

gala Premiilor Pieţei asigurărilor 

gala Premiilor Pieţei Pensiilor Private 

Conferinţe tematice
	 •	Conferinţa naţională a asigurărilor auto
	 •	Conferinţa naţională a asigurărilor de sănătate
	 •	Conferinţa naţională a asigurărilor de Viaţă
	 •	Conferinţa naţională de Pensii Private 

Ziua asigurărilor  

Forumuri economice Regionale 

Asigurarea poate fi încheiată numai de per-
soane fizice având domiciliul stabil sau rezidenţa 
în România, cu vârsta de până la 65 ani, şi care 
că lătoresc în scop turistic sau de afaceri cu un 
vehi cul proprietate personală sau proprietatea 
altei persoane fizice sau juridice, cu condiţia ca 
dreptul de folosinţă să fie dat prin împuternicire 
scrisă.

sUMe asIgURate:
g cheltuieli medicale de urgenţă şi/sau de repa-

triere prilejuite de accidente şi îmbolnăviri neaşteptate şi 
imprevizibile: 30.000 euro;
g urgenţe stomatologice: 200 euro;
g despăgubiri pentru bagaje pierdute/ deteriorate/ furate: 
500 euro;
g răspundere civilă privată în străinătate: 10.000 euro;

g asigurare pentru anularea plecării în călătorie STORNO: 
2.000 euro;
g despăgubiri pentru pierderea/înlocuirea de documente: 
1.000 euro;
g  asistenţă rutieră: 5.000 euro în care turistul poate bene-
ficia de: 
8 acces nelimitat la serviciile oferite de Centrala de 
Alarmă;
8 depanare la locul imobilizării sau remorcaj;
8 cazare la hotel în cazul în care reparaţia durează cel 
mult 3 zile;
8 vehicul de înlocuire;
8 transport de la hotel până la service în vederea recupe-
rării vehiculului;
8 repatrierea persoanelor în cazul în care reparaţia durea-
ză mai mult de 3 zile;
8 recuperarea vehiculului reparat.

asigurarea complexă a călătoriilor cu asistenţă rutieră - TuRIsT CaR assIsT
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SIGNAL IDUNA

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple 
cu componentă de economisire 
Unit-Linked 
tip dotă 

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă 
Sănătate 
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

sIgnal IdUna asigurări de Viaţă s.a.
Adresa: Str. Vulturilor nr. 18 – 18A, Sector 3
Tel: 021.322.00.71; 031.730.71.00
Fax: 021.322.00.73
e-mail: office@signal-iduna.ro

www.signal-iduna.ro

asistenţă clienţi

Call Center: 
Tel: 021.407.42.22

acţionariat 
sIgnal IdUna holding ag 

sIgnal krankenversicherung a.g 

Profil de companie

După mai bine de o 
sută de ani de experiență 
în a oferi soluții complete 
de asigurări de sănătate, 
pe o piață educată şi so-
fisticată, SIGNAl IDUNA 
este, în acest moment, 
una din companiile de 
top de pe piața germană. 

Timp de un secol, cele două companii origi-
nare care au format grupul SIGNAl IDUNA au fost 
parteneri de încredere pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii, asociațiile meşteşugăreşti şi de comerț din 
Germania. Din 1999, grupul de asigurări SIGNAl, din 
Dortmund, şi IDUNA NOVA din Hamburg şi-au unit 
forţele devenind SIGNAl IDUNA, un asigurător inte-
grat pentru orice segment de populaţie. În intenția 
de a pătrunde pe piața Europei Centrale şi de Est, 
operaţiunile grupului au fost extinse în ultimii ani în 
Ungaria şi Polonia, iar acum şi în România. SIGNAl 
IDUNA este, de asemenea, prezentă şi în Elveția, cu 
compania de reasigurări.

asigurări de viaţă şi 
de sănătate 100%

Management

leslie J. BReeR
Vicepreşedinte CA 

sînziana MaIoReanU
CEO, Preşedinte CA 
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Profil de companie

Forța financiară
Activitatea principală a grupului SIGNAl 

IDUNA constă în vânzarea de poliţe de asigu-
rare pentru persoane fizice şi corporaţii, mana-
gementul activelor şi servicii bancare pentru 
acumularea de capital. În sectorul financiar, 
grupul deține o bancă privată, o asociație de 
economisire – creditare în domeniul imobiliar, 
o companie de investiții şi o companie pentru 
managementul activelor. În total, SIGNAl IDU-
NA are peste 12.000 de angajați în organizaţiile 
sale interne şi externe. 

Grupul SIGNAl IDUNA este deosebit de 
puternic, atât din punct de vedere al capitali-
zării, cât şi al resurselor financiare, ocupând o 
poziție de top pe piața germană, cu peste 10 
milioane de clienţi (echivalentul unei jumătăți 
din populaţia României), dintre care 2 milioane 
numai în segmentul asigurărilor de sănătate.

la sfârşitul anului 2007, grupul SIGNAl 
IDUNA Germania a încasat prime de asigura-
re în valoare de 4,5 miliarde euro, de două ori 
mai mult decât totalul volumului întregii pieţe 
de asigurări din România. Din acest volum, 2 
miliarde euro provin din asigurările de sănăta-
te, echivalentul întregii piețe de asigurări din 
România. 

Principii de business
Peste tot în lume, grupul SIGNAl IDUNA 

este dedicat respectării următoarelor princi-
pii:

g performanţa şi competiţia sunt factori 
esenţiali pentru o dezvoltare economică 
sănătoasă; 

g asigurările private de sănătate, de acci-
dent şi de viaţă sunt suplimente necesare 
şi alternative ale sistemelor publice de 
asigurări; 

g asigurarea privată de sănătate trebuie să 
fie o parte indispensabilă a sistemului de 
securitate socială. 

g SEDIUL CENTRAL
Adresa: Str. Vulturilor nr. 18 – 18A, Sector 3

Tel: 021.322.00.71; 031.730.71.00

Fax: 021.322.00.73
e-mail: office@signal-iduna.ro

Ceo: sînziana MaIoReanU

g Agenţia Bucureşti
Adresa: Splaiul Unirii nr.16, et. 4, camera 412, Sector 4

Tel.: 021.387.34.33; 021.387.34.31; 021.387.34.32

Fax: 021.387.34.32
e-mail: bucuresti@signal-iduna.ro

Echipa SIGNAL IDUNA - Sediul central

Reţea teritorială

Parteneri medicali - Bucureşti
SIGNAl IDUNA se mândreşte cu o reţea de furnizori de 

servicii medicale, Signal Mediqa Net, formată din cele mai sono-
re nume de pe piaţă, cu o reputaţie excelentă în domeniu.

Furnizorii de servicii medicale cu care SIGNAl IDUNA are 
încheiate contracte sunt selectaţi riguros pe baza unei grile se-
vere de evaluare a performanţei şi apoi permanent monitorizaţi 
şi reevaluaţi pentru a se asigura respectarea standardelor de ca-
litate europene.

8 Academica
8 Alpha Medical Center
8 Angiomed
8 BGS
8 Bio Terra Med
8 Bios
8  Centrul medical Ghencea
8  Centrul medical Med-as 2003
8 Centrul medical Medcenter
8 Clinica Dr. Mocanu
8 Clinica lilmed
8 Diagnosis
8 Gral medical

8 Gynecoland
8 Hiperdia Bagdazar
8 Hiperdia Colentina
8 Mediclass
8 Medsana Cotroceni
8 Medsana Primaverii
8 Oftapro
8 Pro in life
8 Pro life
8 Prolife Serv
8 Sanador
8 Spitalul CMDT V Babeş
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asigurarea de sănătate sIgNaL KLaR asigurarea de sănătate
sIgNaL KOMPLETT

Eşti tânăr şi, cel puţin până acum, te poţi 
considera un om sănătos. E adevărat că nu ai mai 
fost la medic de cel puţin un an, că munceşti cam 
mult şi ca, în general, ai un stil de viaţă cam dezor-
donat, dar până acum, de fiecare dată când ai 
avut o problemă de sănătate, farmacista s-a price-

put de minune să ţi-o rezolve. Totusi, îţi dai seama că ai putea să 
faci ceva mai mult pentru tine. SIGNAl IDUNA îţi propune asigu-
area privată de sănătate Signal Klar. Plăteşti o primă lunară şi nu 
mai ai niciun stres, pentru că acum sănătatea ta e pe mâini bune. 
Specialiştii SIGNAl IDUNA au grijă să îţi facă programări la cei 
mai buni medici, în funcţie de preferinţele tale şi de timpul de 
care dispui. Acum eşti liniştit pentru că indiferent de problemele 
pe care le ai, te-ai asigurat că eşti sănătos.

specialităţi medicale
Ca să vină cât mai bine în întâmpinarea nevoilor tale, Signal 

Klar îţi pune la dispoziţie accesul la investigaţii paraclinice, analize 
de laborator, consultaţii de specialitate, tratamente şi proceduri 
intraspitaliceşti din zona a şase specialităţi medicale, necesare 
pentru vârsta şi stilul tău de viaţă:
8 Medicină generală
8 Medicină internă
8 Oftalmologie
8 O.R.l.
8 Ginecologie
8 Pediatrie

Bucură-te de beneficii unice
g Poţi alege frecvenţa de plată a primei de asigurare: lunar, 
trimestrial, semestrial sau anual
g Nu mai ai grija găsirii medicilor specialişti sau a facilităţilor 
medicale în caz de nevoie
g Ai acces la o reţea largă, atent selecţionată şi monitorizată de 
cabinete, clinici şi spitale private 
g Ai acces non-stop la un specialist care îţi poate face reco-
mandări de medici, clinici, spitale şi care te poate programa în 
funcţie de nevoile şi preferinţele tale 
g Nu mai ai nimic de plătit la medic sau la spital, în cazul în care 
beneficiezi de serviciile medicale contractate, chiar în mod repe-
tat, până la finalizarea tratamentului

Vrei să te simţi total protejat, să 
nu ai niciun fel de grijă în privinţa să-
nătăţii tale. Orice problemă de sănă-
tate ai avea, ai siguranţa că vei fi tra-
tat cu promptitudine la standarde de 
calitate excepţio nale. Plăteşti doar o 

primă lunară şi ai acces la analize medicale comple-
te, monitorizarea sarcinii, şi spitalizare în cele mai 
moderne şi sigure condiţii, fără nicio altă cheltuială. 

specialităţi medicale
Ca să vină cât mai bine în întâmpinarea nevoi-

lor tale, Signal Komplett îţi spune la dispoziţie acce-
sul la investigaţii paraclinice, analize de laborator, 
consultaţii de specialitate , tratamente şi proceduri 
intraspitaliceşti din zona tuturor specialităţilor medi-
cale de care Signal Iduna dispune:

g Medicina generală g Medicina internă 
g Oftalmologie g O.R.l. g Ginecologie g 
Pediatrie g Cardiologie g Dermatologie g 
Endocrinologie g Alergologie g Oncologie 
g Psihologie g Neurologie g Ortopedie g 
Urologie g Balneofizioterapie g Reumatologie 

ne-am gândit şi la viitoarele mame
Signal Komplet iţi oferă garanţia că sănătatea 

ta de viitoare mămică este pe mâini bune. Signal 
Komplett îţi garantează accesul la cele mai bune ser-
vicii medicale: monitorizare completă pe toată dura-
ta sarcinii, spitalizare în mediu privat şi confortul 
unei naşteri asistate de medici profesionişti care au 
la dispoziţie dotările moderne ale unui spital privat.

Bucură-te de beneficii unice
g Poţi alege frecvenţa de plată a primei de asi-
gurare: lunar, trimestrial, semestrial sau anual
g Nu mai ai grija găsirii medicilor specialişti 
sau a facilităţilor medicale în caz de nevoie
g Ai acces la o reţea largă, atent selecţionată 
şi monitorizată de cabinete, clinici şi spitale 
private din România şi din străinătate
g Ai acces non-stop la un specialist care îţi 
poate face recomandări de medici, clinici, 
spitale şi care te poate programa în funcţie de 
nevoile şi preferinţele tale 
g Nu mai ai nimic de plătit la medic sau la 
spital, în cazul în care beneficiezi de serviciile 
medicale contractate, chiar în mod repetat, 
până la finalizarea tratamentului.

vrei să afli mai multe despre produsele sIgNaL IduNa 
în general? 
Intră pe site-ul nostru www.signal-iduna.ro sau sună 
la numărul de telefon 021.730.70.80, unde specialiştii 
nostri îţi vor răspunde la toate întrebările.

Produse de top
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asigurarea de accident pentru 
familii sIgNaL EvENT

Tu şi familia ta vă puteţi proteja 
în cazul evenimentelor nefericite 
care nu pot fi prevăzute: accidentele. 
Riscurile  de bază acoperite de Signal 
Event sunt invaliditatea permanentă 
şi decesul survenite dintr-un acci-

dent. SIGNAl IDUNA îţi oferă însă ocazia de a adapta 
acest tip de asigurare în funcţie de dorinţele, necesi-
tăţile şi temerile pe care le ai.  

Bucură-te de beneficii unice
Poţi opta pentru un modul care, în afară de asi-

gurarea de bază, să asigure cel puţin unul dintre ur-
mătoarele riscuri suplimentare: 

g Indemnizaţie zilnică de spitalizare
g Indemnizaţie zilnică de spitalizare şi incapa-
citate de muncă din accident
g Indemnizaţie de intervenţie chirurgicală din 
accident
g Repatriere  în cazul decesului din accident
g Scutire de la plata primelor pentru depen-
denţii legali în cazul decesului din accident al 
persoanei asigurate

totul pentru tine şi familia ta, tarif unic
Daca vrei să te asiguri că familia ta este proteja-

tă împotriva evenimentelor nedorite, află că la 
 SIGNAl IDUNA plăteşti un tarif unic, indiferent câţi 
membri sunt în familia ta.

Ştim că nimic nu este mai important pentru 
tine decât copilul tău. De aceea îţi oferim posibilita-
tea de a te asigura că, indiferent de situaţie, eşti pre-
gătit pentru a face ce e mai bine pentru el. Următoa-
rele riscuri pot fi acoperite pentru copiii în vârstă de 
până la 16 ani:
g Indemnizaţie pentru spitalizare
g Indemnizaţie pentru invaliditate
g Ajutor financiar în cazul unui Deces. 

Piaţa asigurărilor
în cifre

www.insuranceprofile.ro
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UNITA 

acţionariat 
UnIqa Int. Beteiligungs-Verwaltungs gmbh 99.99%

UnIqa International Versicherungs-holding gmbh 0.01%

Management
Ileana hoRVath   Preşedinte şi CEO

alfred VlCek   Vicepreşedinte

Oferta de asigurări

PeRsoane FIZICe

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente 
pentru călătorii în străinătate 

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 

RĂSPUNDERE CIVILĂ 
ALTELE 

PeRsoane JURIdICe

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente 

ASIGURĂRI AUTO
RCA 
CASCO 
CMR 

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri 
Bunuri 

CREDITE ŞI GARANŢII 
RĂSPUNDERE CIVILĂ 

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT* 

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale

UnIta s.a.
Adresa: Bd. Dacia nr. 30, Sector 1
Tel: 021.212.08.82
Fax: 021.212.08.43
e-mail: secretary@unita.ro

www.unita.ro

Profil de companie

Fiind prima companie de asi-
gurări cu capital privat din România, 
UNITA se bazează pe 18 ani de expe-
rienţă în domeniul asigurărilor, fapt 
care, coroborat cu profesionalismul 
şi devotamentul puse în slujba satis-
fa cerii nevoilor clienţilor, plasează 
compania printre liderii pieţei de asi-
gurări generale.

la începutul anului 2001, WIE-
NER Stadtische Wechselseitige Versicherungsanstalt Vermogens-
verwaltung a devenit acţionar majoritar al UNITA, preluând 51% 
din acţiunile societăţii. În 2002, grupul austriac a preluat 99,99% 
din capitalul social al acesteia, prin intermediul WIENER Stad-
tische Allgemeine Versicherung AG, iar incepând cu noiembrie 
2008, UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH şi 
UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH au achiziţio-
nat 100% din acţiunile companiei.

UNIQA Group Austria este unul dintre cele mai mari grupuri 
de asigurare din Europa Centrală, care îmbină în mod conştient 
individualitatea sa austriacă cu vocaţia sa europeană.

Sub umbrela UNIQA operează acum mai mult de 100 de 
companii având peste 17.500 de angajaţi şi activând în Austria 
şi pe 19 pieţe Central şi Est Europene – Italia, Germania, Elveţia,-
liechtenstein, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Croa-
ţia, Slovenia, Bosnia & Herzegovina, Serbia, Muntenegru, Bulga-
ria, România, Albania, Macedonia, Kosovo şi Ucraina. 

altele1.94%

asigurări auto 
84.38%

asigurări de 
proprietate 

13.68%

* exceptând aviaţia
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g Sucursala Municipiului Bucureşti 
asigurări
Adresa: Bd. Unirii nr. 59, tronson 1, bl. F2, Sector 3
Tel: 021.320.56.63
Fax: 021.320.76.82
director: Vicenţiu dRagoMIResCU 

Reţea teritorială

g Sucursala Municipiului Bucureşti – daune
Adresa: Bd. Unirii nr. 59, tronson 1, bl. F2, Sector 3
Tel: 021.327.54.48
Fax: 021.327.54.46
Coordonator daune: Constantin ZMăRăndesCU

g Agenţia Ştefan cel Mare
Adresa: Calea Floreasca nr. 21, Sector 1
Tel: 021.230.21.00
Fax: 021.230.04.91
director: elisabeta ChIRa

g Agenţia Griviţa
Adresa: Calea Griviţei nr. 371, Sector 1
Tel: 021.224.61.91
Fax: 021.224.55.93

g Agenţia Militari
Adresa: Str. Moineşti nr. 8, Sector 6
Tel: 021.434.20.40; 021.434.20.41
Fax: 021.760.09.75
director: Mariana MIhalaChe

g Agenţia Pantelimon
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 254, Sector 2
director: Ion Cătălin VÂlCIU

g Sucursala Morarilor
Adresa: Str. lucreţiu Pătrăşcanu nr. 14, bl. MY3, Sector 3
director: niţescu doRIan

g Sucursala Colentina
Adresa: Şos. Colentina nr. 3, Sector 2
Tel: 021.242.16.47/48
Fax: 021.242.16.25
director: Cornel aFtodIe

g Agenţia Dristor
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 386, bl. 2A, sc. A, ap. 4, Sector 3
Tel: 021.323.33.71
Fax: 021.323.33.72
director: diana dRăgUŞIn

g Sucursala Magheru
Adresa: Str. Anastasie Simu nr. 6, Sector 1
Tel.: 021.310.76.84/85 
Fax: 021.310.76.86
director: oana IVan

g Agenţia Buzeşti
Adresa: Calea Buzeşti nr. 12, parter, Sector 1
Tel: 021.317.68.60
Fax: 021.313.55.14
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ASIMED EFG Asigurări 
de Viaţă

CITY Insurance

asIgURaRe ReasIgURaRe asIMed s.a.

Adresa: Str. Gheorghe lazăr, nr. 8A, sector 1

Tel: 021.321.62.97; 021.322.24.21

Fax: 021.321.62.97; 021.322.24.21

soCIetatea de asIgURaRe-ReasIgURaRe CItY 
InsURanCe
Adresa: str. lisabona nr. 8, sectorul 1
Tel: 021.231.00.54; .02.231.00.79
Fax: 021.231.04.42
e-mail: office@cityinsurance.ro

acţionariat
laurenţiu hUICă  83,29%

Management
director general: laurenţiu hUICă

Oferta
g Asigurări de sănătate
g Asigurări de răspundere civilă generală
g Asigurări de asistenţă turistică

acţionariat:
eFg eURolIFe a.e.a.Z. 85,0%
eFg eURoBank ergasias a.e. 9,9%
eFg eURolIFe a.e.g.a. 5,0%

eURoBank CaRds a.e.
eFg BUsIness seRVICes a.e.

Management:
anita nIţUlesCU  Director General

Roxana BRanIŞte Director General Adjunct

Oferta:
g Persoane fizice
 Asigurări de viaţă
g Persoane juridice
 Asigurări de viaţă pentru angajaţi

structura portofoliu:
g Asigurări de viaţă 98,50%
g Asigurări de viaţă pentru angajaţi 1,50%

acţionariat
Puglia Cauzioni 89,53%

Management
director general: nicolae MUŞat

Oferta
g Asigurări de accidente şi boală 
g Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât 
cele feroviare);
g Asigurări de bunuri în tranzit;
g Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale;
g Alte asigurări de bunuri;
g Asigurări de răspunere civilă generală;
g Asigurări de credite;
g Asigurări de garanţii;
g Asigurări de asistenţă

eFg eURolIFe asigurări de Viaţă   
Adresa: Bd. Unirii nr. 72, bl. J3C, tronson 2, et. 10, ap. 1004, 
Sector 3
Tel: 021.320.07.70; 0314.230.061
Fax: 0314.184.084
e-mail: asigurari@eurolife.gr

www.cityins.ro
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EFG Asigurări 
Generale

GERROMA

acţionariat:
eFg eURolIFe a.e.g.a. 85%
eFg eURoBank ergasias a.e. 9,9%
eFg eURolIFe a.e.a.Z. 5%

eURoBank CaRds a.e.
eFg BUsIness seRVICes a.e.

Management:
Magdalena MoCanU Director General

simona PetRaChe Director General Adjunct

Oferta:
g Persoane fizice
 Asigurări de locuinţe
 Asigurări de accidente
g Persoane juridice
 Asigurări proprietăţi (clădiri şi bunuri)
 Asigurări de credite şi garanţii
 Asigurări de răspundere civilă generală

structura portofoliu:
g asigurări de locuinţe 46,34%
g asigurări proprietăţi (clădiri si bunuri) 9,94%
g răspundere civilă 0,45%
g accidente 7,20%
g credite şi garanţii 36,07%

acţionariat:
Persoane fizice 100%

Management:
Ion IonIţă  Director General

Cristina RaMBeţ  Director General Adjunct

Oferta:
g Persoane fizice
 Asigurări medicale pentru călătorii în străinătate
 Asigurări de accidente
 Asigurarea Storno pentru anularea călătoriilor
g Persoane juridice
 Asigurări de insolvabilitate şi faliment pentru 
 agenţiile de turism şi tur-operatori

eFg eURolIFe asigurări generale 
Adresa: Bd. Unirii nr. 72, bl. J3C, tronson 2, et. 2, ap. 204B, 
Sector 3
Tel: 021.320.06.40; 0314.184.083
Fax: 0314.184.084
e-mail: asigurari@eurolife.gr

geRMan RoManIan assURanCe - geRRoMa s.a. 
Adresa: Str. Emil Garleanu nr. 11, bl. A8, sc. 2, et. 5, ap. 49, 
sector 3
Tel: 021.321,74,28; 021.326,00,53; 021.326.46.44
Fax: 021.320.20.16
e-mail: office@gerroma.ro

www.gerroma.ro

g Punct de lucru Maria Rosetti 
Adresa: Str. Maria Rosetti nr. 26, Sector 2

Tel.: 021.210.54.61

Fax: 021.210.54.61

g Punct de lucru Rabat
Adresa: Str. Rabat nr. 16, Sector 2

g Punct de lucru Carol
Adresa: Bd. Carol I nr. 63, Sector 2

Tel.: 021.313.05.67

Fax: 021.313.05.66

Reţea teritorială
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IRASIG KD Life

IRasIg asIgURăRI-ReasIgURăRI s.a.
Adresa: Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, Sector 1
parter - birourile 7,8,
et. 2 - biroul 1 şi et. 3 birourile - 7, 8 si 9

Tel: 021.212.56.04; 021.312.52.42
Fax: 021.318.32.99; 021.318.33.56
e-mail: irasig@globtel.ro

www.irasig.ro

acţionariat
persoane juridice, societăţi recunoscute pe piaţa 
românească, din domeniile investiţiilor, hotelier, industrie 
şi o societate de investiţii din Elveţia - acţionară la mai 
multe bănci - Finmacht S.A

Management
guglielmo FRInZI  Preşedinte & CEO

elena gReCU  Director General Adjunct

Oferta
g Asigurări de accidente şi boală
g Asigurări de sănătate
g Asigurări de mijloace de transport terestru
g Asigurări de mijloace de transport aerian
g Asigurări de mijloace de transport naval
g Asigurări de bunuri în tranzit
g Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale
g Asigurări de daună la proprietăţi
g Asigurări de răspundere civilă pentru mijloacele de trans-
port aerian
g Asigurări de răspundere civilă pentru mijloacele de trans-
port naval
g Asigurări de răspundere civilă generală
g Asigurări de credite
g Asigurări de pierderi financiare

Reasigurare
g SWISS Re, HANNOVER Re, MUNICH Re, AMERICAN 
INTERNATIONAl GROUP
g IRASIG are un birou de reprezentare a intereselor pe piaţa 
londoneză, prin Marriot Pacific Associates ltd. Pentru consultanţă, 
studii de piaţă, litigii privind reasigurarea şi investiţiile off shore se 
lucrează cu Horsey & Boomer ltd., subsidiarele din Marea Britanie 
şi Elveţia
g IRASIG are încheiate contracte "stand by" de reasigurare cu 4 
pool-uri şi 149 de societăţi de asigurare - reasigurare din Elveţia, 
Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Belgia

kd lIFe asIgURaRI s.a.
Adresa: Str. Gheorghe Manu nr. 5, et. 4, Sector 1

Tel: 021.650.55.06; 021.650.55.07
Fax: 021.650.55.04

acţionariat
kd holdings 95,09% 

Management
Ian haRRoCks Director General

Oferta
g Asigurări de viaţă

g Agenţia Magheru
Bd. Magheru nr. 43, et. 4, ap. 24, Sector 3 

Fax: 021.317.43.19

director: Mihaela hUZU

g Agenţia Alexandru Ioan Cuza
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 10, et. 2, ap. 12, Sector 1

Fax: 021.319.71.93

director: Mihaela enaChe

Reţea teritorială
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COMPANII

BROKERAJ

ASIGURĂRI

DE

ÎN



CENTRE DE SLĂBIT, ÎNFRUMUSEŢARE ŞI FITNESS

Centre Silhouette în Bucureşti
Calea Dorobanţi Nr 200, sect 1,
Telefon: 0727.225.158
E-mail: dorobanti@silhouette.ro

Bdul Lascăr Catargiu nr. 17,
Telefon: 0727.225.150
E-mail: romana@silhouette.ro

Unirii - Str. Bdul. Regina Maria nr. 1, sect 4,
Telefon: 0727.225.157
E-mail: unirii@silhouette.ro

www.silhouette.ro



Anuarul companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări - Bucureşti 2009

BR
OK

ER
I D

E 
AS

IG
UR

ĂR
I

221

aB asIg Broker de asigurare - Reasigurare 
Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 102-110, Sector 1
Tel: 021.230.43.51
Fax: 021.230.43.51
e-mail: abasig98@yahoo.com

Management
Mirela ŞeRBan  Director

AB ASIG Broker

ACR Broker
aCR Broker de asigurare – Reasigurare 
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 101, bl. 97, Sector 5
Tel: 021.315.55.10, 021.312.97.14 
Fax: 021.312.97.14, 021.312.84. 62 
e-mail: intl@acr.ro

acţionariat 
aCR 100%

Management
Constantin nICUlesCU  Director General 
sorina MIhăIlesCU  Director Economic 
georgiana Moga   Director Resurse Umane 
elena Bogos   Cenzor 

Profil de companie
AB ASIG Broker de Asigurare - Re-

asigurare este o companie formată 
dintr-o echipă tânără şi profesionistă 
al cărei scop este de a oferi clienţilor 
servicii de înalte standarde profesio-
nale privind intermedierea în asigu-
rări şi consultarea în managementul 
riscului. Înfiinţată în 1998, cu un capi-
tal integral românesc, AB ASIG repre-
zintă interesele clienţilor pe timpul 
derulării tranzacţiilor, de la solicitarea 
ofertei şi până la expirarea poliţei 

de asigurare, simplificând sarcina acestora în ceea ce priveşte 
evidenţa şi scadenţa ratelor şi a poliţelor. În aceeaşi măsură se 
ocupă şi de rezolvarea problemelor apărute la dosarele de daună 
de-a lungul derulării poliţelor de asigurare. Acest lucru creează 
evidente avantaje clienţilor care, plătind aceeaşi sumă de bani, 
beneficiază de sprijin profesional în asigurări.

Printre clienţii fideli se află atât firme româneşti cât şi străine, 
dar nu lipsesc din portofoliu persoanele fizice, care sunt tratate 
cu aceeaşi atenţie. 

După 10 ani de ascensiune, timp în care a devenit membră 
UNSICAR şi a stabilit legături cu cele mai importante societăţi 
de asigurări din România – ASIROM, AllIANZ, GENERAlI, OM-
NIASIG, BCR Asigurări, UNITA, ARDAF, EUROINS, ASIBAN, ASTRA 
- compania poate oferi soluţii optime şi personalizate fiecărui 
client.

la baza dezvoltării au stat o atitudine corectă în construirea 
relaţiilor de afaceri, dar şi preocuparea constantă a agenţilor 
companiei pentru a pune la dispoziţia clienţilor săi cunoştinţele 
acumulate în domeniul asigurărilor, pentru a contribui la alege-
rea şi definitivarea unor decizii cât mai profitabile.

asig de sănătate 
2%
asig. Cargo 
6%

altele 1%

asigurări de
proprietate  

21%

asigurări auto
70%

Profil de companie
ACR Broker este o companie înfiin-

ţată relativ recent, la începutul anului 
2007. Deşi se află de abia în cel de-al 
doilea an de activitate, ACR Broker se 
bucură de prestigiul şi experienţa în do-
meniu conferite de acţionarul său, Au-
tomobil Clubul Român. ACR a început 
activitatea de încheiere de asigurări, în 
principal cu specific automobilistic, încă 
de la începutul anilor 80, ca un serviciu 

suplimentar oferit membrilor săi. 

Pornind de la aceste premise, la ora actuală ACR Broker lu-
crează deja cu succes pentru nume importante ale pieţii asigură-
rilor şi reasigurărilor din România. De asemenea, reţeaua teritori-
ală, care acoperă toate judeţele României prin agenţii localizate 
central, atât în oraşele capitală de judeţ, cât şi în zone rurale, cu 
potenţial de dezvoltare, şi în cadrul căreia îşi desfăşoară activita-
tea cei peste 100 de asistenţi în asigurări, constituie un alt avantaj 
al firmelor în numele cărora lucrează compania ACR Broker.

asig medicale 
28%

altele 11% asigurări de
proprietate  

16%

asigurări auto
45%
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ACTIV Asigurări

acţionariat 
Florin saVa 85%
Ionuţ sandU 7,5%
Florina CenUŞă 7,5%

aCtIV asigurări - Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Alexandru Moruzzi nr. 9C, Sector 3
Tel: 031.410.04.01
Fax: 031.410.04.02
e-mail: office@activasigurari.ro

web: www.activasigurari.ro

Profil de companie

Compania este operationa-
lă de la 1 ianuarie 2003 şi şi-a di-
versificat continuu serviciile de 
brokeraj, încercând să evalueze 
constant nevoile clienţilor. ACTIV 
Asigurări negociază ofertele potri-
vite pentru afacerile partenerilor 
şi, în special, reprezintă clienţii pe 
tot parcursul relaţiei acestora cu 
asigurătorii, ca şi consultanţi inde-

pendenţi, cu toate beneficiile acestui tip de relaţie. Oferă clienţi-
lor servicii de top cu privire la instrumentarea daunelor. Pentru 
serviciile de daune există un departament specializat format din 
cinci membri.

ACTIV Asigurări a realizat volume de business semnificative 
(EUR 10,5 mil. prime intermediate în 2007, locul 8 în Topul Broke-
rilor conform revistei INSURANCE Profile).

Echipa este formată din 43 de angajaţi şi 400 de asistenţi în 
brokeraj. Reţeaua teritorială este prezentă în Bucureşti, Braşov 
şi Bacău.

asigurări auto 
93,96%

asig de. răspundere 
civilă generală 
1.04%

altele1.12%
asigurări de
proprietate  

3.70%

Florin saVa
Director General

Echipa ACTIV Asigurări

Echipa

Management
evangelos kalaMakIs  Preşedinte
Ion stan   Administrator
Cristiana MIhalCea  General Manager

alPha Insurance Brokers 
Adresa: Calea Dorobanţilor nr. 237B, Sector 1
Tel: 021.455.79.53, 021.455.79.54, 021.455.79.55
Fax: 021.408.04.55
e-mail: alphabrokers@alphabank.ro

acţionariat 
alPha Bank România 100%

ALPHA Insurance 
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ADA Broker
acţionariat 

anca diana anghel  100%

Management
anca diana anghel Director General

Profil de companie

Societatea a luat fiinţă in 
2004, ca agent de asigurare 
AllIANZ ŢIRIAC Asigurări. Pe 
măsura dez voltării pieţei de asi-
gurări, s-a cons tatat necesitatea 
diversificării portofoliului şi ofe-
ririi clienţilor o gamă de produ-
se similare ca şi acoperire, dar 
diferite ca şi servicii şi preţ. Ast-
fel, în 2008 societatea s-a trans-
format în societate de brokeraj, 
putându-şi lărgi sfera de clienţi 
căreia i se adresează.

ada Broker de asigurare sRl 
Adresa: Şos. Colentina nr. 3B, bl. 33B, sc. B, ap. 46, Sector 2
Tel: 0744.33.00.55, 031.402.77.31
Fax: 021.231.21.22
e-mail: ancadianaanghel@yahoo.com

asig de. 
răspundere 
civilă 
generală 
15%

asig de sănătate 
10%

asig de viaţă 
5%

altele 2%

asigurări de
proprietate  

38%
asigurări auto

30%

ALL Insurance 

acţionariat 
serghei dUMItResCU 50%

Iulia dUMItResCU 50%

Management
serghei dUMItResCU Administrator/Director General

Iulia dUMItResCU  Director Financiar

all InsURanCe Broker de asigurare 
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 217, bl. 201C, parter 
Sector 2
Tel: 021.209.90.46, 021.209.90.47, 021.250.90.46
Fax: 021.209.90.48
e-mail: info@vreauasigurare.ro

web: www.vreauasigurare.ro

Profil de companie

Societatea AlPHA In-
surance Brokers a fost înfi-
inţată în 2006 şi autoriza-
tă de CSA prin Decizia nr. 
114308/17.02.2006, fiind 
înmatriculată în Registrul 
Brokerilor de Asigurare cu 
nr. RBK – 336/20.02.2006.

Misiunea AlPHA Insu-
rance Brokers este aceea 

de a proteja interesele clienţilor săi, prin furnizarea de ser-
vicii de consultanţă de specialitate şi prin intermedierea în 
condiţii optime a contractelor de asigurare.

asig de viaţă 
70%

altele 5%

asigurări de
proprietate  

15%

asigurări auto
10%

g ACCORD BROKER DE ASIGURARE SRL
Management: Răzvan MoIsesCU, director operaţiuni
Adresa: Str. Dumbrava Nouă 34, Bl. M 197, Ap. 1, Sector 5

Tel. 021.424.41.46

Fax: 021.456.16.26

e-mail: asigurari@accord.org.ro

www.accord.org.ro
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AMAP Broker

acţionariat 
CaRtel alFa 90%

sC CoRnesCU & Co sRl 5,2%

aCt ManageMent 4,8%

Management
sergiu CoRnesCU Preşedinte şi Director General

Profil de companie

AMAP Asigurări şi Pensii - Broker 
de Asigurare – Reasigurare este o com-
panie de brokeraj în asigurări, speci-
alizată în principal în domeniul pro-
gramului de asigurări pentru angajaţi 
(„employee benefits”).

De programul AMAP beneficiază 
peste 135.000 de lucrători din peste 500 
de companii şi mari organizaţii sindica-
le din România.

aMaP asigurări şi Pensii - Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 3, camera 3, Sector 6
Tel.: 021.317.10.47, 0726.72.43.26
Fax: 021. 317.10.49
e-mail: office.amap@rdsmail.ro, sergiu.cornescu@rdsmail.ro

web: www.amap.ro

g ALMA BROKER
Management: Cosmin ZahaRIa, director
Tel. 021.203.66.73

Fax: 021.203.66.74

e-mail: office@alma-broker.ro

g ASIEUROPEAN BROKER DE ASIGURARE
Management: Bogdan CIUPeRCă, director
Adresa: Str. Vlăsiei, Nr.17, Sector 6

Mobil: 0748.044.244

Fax: 0244.515.442

e-mail: office@asibrokers.ro

www.asibrokers.ro

g AGX BROKER DE ASIGURARE
Management: alexandru nestIan, administrator
Adresa: Str. Gruiul Argeşului nr. 3, bl. 31B, sc.1, et.1, ap.4, 
Sector 3

Tel: 021 316 01 65

Mobil: 0743.10.10.18

0723.14.88.77

Fax: 021.316.01.94

e-mail: office@agxasig.ro

employee benefits 
90%

altele 10%

ARCA Broker

aRCa Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Vintilă Mihăilescu nr. 1, bl. 44, ap. 4, Sector 6
Tel.: 021.220.59.14
Fax: 021.220.59.16
e-mail: office@arcabroker.ro

acţionariat 
Persoane fizice 100%

Management
sorin–Ionuţ MIhaI Administrator - Director General
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g ASIG CONSULT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
Management: sergiu gRIgoRIU, director 
Adresa: Aleea Botorani nr.2, bl. V 80, sc. 2, ap 44, Sector 5

Tel. 021.310.84.55

Fax: 021.317.90.14

e-mail: asigconsult@yahoo.com

g AVANGARDE - BROKER DE ASIGURARE S.R.L.
Management: Iulian teodor RUsU, director general
Adresa: Str. Sânzieni nr 2, bl 30, sc 2, ap. 62, Sector 2

Mobil: 0723.571.640

Fax: 031.409.07.23

e-mail: avantgardebroker@gmail.com

AON România
aon România Broker de asigurare - Reasigurare 
Adresa: Str. Henri Coandă nr. 15, Sector 1
Tel: 021.212.58.16, 021.212.58.17
Fax: 021.315.57.58
e-mail: karina_rosu@aon.nl

web: www.aon.com

acţionariat 
aon Risk services eMea B.V. 99%

aon International B.V. 1%

Profil de companie

AON România Broker 
de Asigurare – Reasigura-
re este noua identitate a 
primului broker de asigu-
rări generale care a activat 
în România -  KARO Servi-
cii de Asigurări. 

KARO a fost înfiinţată 
în anul 1991 şi a funcţi-
onat încă de la înfiinţare 
conform celor mai înalte 

standarde de servicii ale brokerilor de asigurări, atât în piaţa loca-
lă de asigurări, cât şi în piaţa internaţională, formându-şi alianţe 
profesionale internaţionale stabile. Astfel, în 1994, poziţia KARO 
s-a întărit prin stabilirea unei relaţii de broker corespondent pen-
tru România cu BAIN HOGG, Broker llOYD’S, iar în 1996 KARO 

devine broker corespondent exclusiv al AON Corporation, cel 
mai dinamic grup internaţional de brokeraj de asigurări şi reasi-
gurări, consultanţă în asigurări şi management de risc. 

AON a preluat KARO la sfârşitul anului 2005, această achiziţie 
încadrându-se în strategia AON de consolidare a poziţiei sale în 
Europa Centrală şi de Est.

Calitatea serviciilor oferite clienţilor a dus la poziţionarea con-
tinuă a companiei printre liderii pieţei de brokeraj din România, 
poziţia sa fiind recunoscută şi prin premii prestigioase ale pieţei 
de asigurări, pe care le-a obţinut an de an. 

Preocuparea pentru calitate s-a materializat şi prin imple-
mentarea standardului ISO 9001/2000, AON fiind primul broker 
de asigurări din România care a obţinut acest certificat. AON Ro-
mânia este membru fondator al UNSICAR (Uniunea Naţională a 
Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări).

asigurări auto 
77%

altele1,96%
asig. de accidente şi boală 
2,11%

asig. de răspundere 
civilă generală 5,84%

asigurări de
proprietate 

13,48%

Management

karina RoŞU
Chief Executive Officer
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ASA GROUP
acţionariat 

adrian stanCU 100%

Management
adrian stanCU    Director General

aurelia stanCU   Director Executiv

Mihai ţIgănIlă   Director Vânzări

asa group Broker de asigurare 
Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 288, Sector 3
Tel: 021.320.67.89
Fax: 021.321.67.89
e-mail: office@asabroker.ro

web: www.asagroup.ro

Profil de companie
ASA Group este formată 

şi condusă de o echipă de 
manageri cu mai mult de 
opt ani experienţă acumu-
lată în companii româneşti 
şi străine de profil şi peste 
6.000 de clienţi cu contrac-
te în vigoare.

ASA Group s-a situat 
încă din primul an de acti-
vitate, în anul 2003, în topul 

celor mai performante societăţi de consultanţă şi intermediere 
de servicii financiare.

ASA Group oferă servicii de consultanţă şi intermediere asi-
gurări, consultanţă în managementul de risc – prin ASA Group 
Broker de Asigurare -, consultanţă şi intermediere servicii financi-
are (credite şi leasing) - prin ASA Finance -, consultanţă în mana-
gementul de daună – prin ASA Center.

ASA Group Broker de Asigurare colaborează în prezent cu 
cele mai importante societăţi  de asigurări prezente pe piaţa din 

România: AllIANZ, OMNIASIG, GENERAlI, ASIBAN, ASTRA, AR-
DAF,  ASIROM, UNITA, BT Asigurări, EUROINS, ING, OTP Garancia, 
EUREKO şi SIGNAl IDUNA.

ASA Finance colaborează în prezent cu importante societăţi 
de leasing prezente pe piaţa: BCR leasing, MARFIN leasing, RO-
MEXTERRA leasing, TBI leasing, MEDIA leasing, OTP leasing, 
UNICREDIT leasing, cât şi cu instituţii bancare de prestigiu:  MAR-
FIN, RAIFFEISEN, UNICREDIT, ROMEXTERRA şi OTP Bank. 

ASA Center colaborează în prezent cu toate service-urile auto 
agreate de societăţile de asigurări şi poate pune la dispoziţie ser-
vice-ul propriu, utilat cu echipamente de ultimă generaţie.

asistenţă clienţi

Call Center 
Tel: 0723.536.130

altele 5%

asig. de sănătate 5%

asig. de răspundere 
civilă generală 10%

asigurări de viaţă 
5%

asigurări de
proprietate  

35%
asigurări auto 

40%

by

ştiri   sinteze   tendinţe în asigurări
Apare de două ori pe lună, 
de 8 ani în România!
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ASIGEST Broker

acţionariat 
RIFIl sa 1,25%
CeFIn holding sa 42,499%
asIgest holding sRl 55%
antonio soUVannasoUCk 1,25%
Maurizio Michele Rossetto 0,001%

asIgest Broker de asigurare - Reasigurare sa 
Adresa: Str. Arh. louis Blanc nr. 1, et. 6 - 7, Sector 1
Tel: 021.230.40.85 
Fax: 021.230.40.85
e-mail: office@bucuresti.ro

web: www.asigest.ro

Profil de companie

ASIGEST a luat naş-
tere în anul 1994, ca 
urmare a unei iniţiative 
private, fiind una dintre 
primele societăţi româ-
neşti de brokeraj în asi-
gurări create.

În 1998 s-au alăturat 
acţionariatului existent 
două societăţi interna-
ţionale de brokeraj în 
domeniul asigurărilor: 
AlPHA JANUA Broker şi 
JANUA Insurance Rein-
surance Brokers.

În anul 2000, ASIGEST Broker de Asigurare - Reasigurare a fost 
printre fondatorii UNSICAR, încercând în felul acesta să contribu-
ie la promovarea unui mediu profesionist de afaceri în România 
în general şi în special în domeniul asigurărilor.

Tot în anul 2000, în februarie, ASIGEST a devenit membru al 
reţelei internaţionale de brokeraj IBA, International Insurance 
Brokers Association, prima ca mărime din lume, oferind astfel 
accesul clienţilor la experienţa şi know-how-ul specialiştilor în 
asigurări din întreaga lume.

Începând din 1999 şi până în prezent, ASIGEST a dezvoltat, în 
afara sediului principal din Bucureşti, o reţea de puncte de lucru 
care asigură clienţilor acoperire teritorială la nivelul întregii ţări. 
Astfel, în acest moment, ASIGEST are puncte de lucru  la Timişoa-
ra, Constanţa, Braşov, Piatra Neamţ, Cluj şi Craiova.

Începând cu anul 2002, ASIGEST a creat  un departament 
specializat de urmărire şi gestiune a daunelor, care prin perso-
nalul său, cu mulţi ani de experienţă în acest sector, în special în 
daune auto, a implementat un nou set de proceduri de gestiune 
şi control al activităţii de monitorizare a recuperării daunelor, op-
timizând considerabil acest serviciu

asigurări auto 
63,24%

altele 2,67%

asig. de accidente şi boală 1,06%

asig. de răspundere 
civilă generală 3,31%

asigurări de credite  
şi garanţii 1,12% asigurări de viaţă 1,02%

asigurări de
proprietate  

27,58%

Management

Cristian tănase  Director Executiv

adriana gReCU  Director Executiv

diana edU  Director Financiar

antonio soUVannasoUCk
Director General

by

cele mai importante informaţii din asigurări
zilnic, către 13.000 de abonaţi



Anuarul companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări - Bucureşti 2009

BR
OK

ER
I D

E 
AS

IG
UR

ĂR
I

228

ASSESS Broker

acţionariat 
Mihai neagU 50,00%

Cristian PoPesCU 22,5%

Radu VăRZaRU 22,50%

alte persoane fizice   5%

Management
Mihai neagU         Preşedinte şi CEO

Mihaela FoRgaCIU     Vicepreşedinte, HR/ PR & Marketing

Cristian PoPesCU        Director General, Asig. generale

Radu VăRZaRU        Director general, Asig. de viaţă/pensii

assess Broker de asigurare  
Adresa: City Business Centre, Str. Nerva Traian nr. 3
Tel: 021.315.44.47, 021.315.44.64, 037.400.30.00, 0754.221.122
Fax: 021.315.11.88
e-mail: office@assess.ro

web: www.oficiulbancar.ro
www.leasingfinanciar.ro

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.9690

Profil de companie

ASSESS Broker de Asigu-
rare face parte din ASSES Gro-
up, un ansamblu de companii 
care oferă o gamă completă 
de servicii financiare integrate 
în domeniul bancar, leasing, 
asigurări.

Compania este membru 
UNSICAR, calitatea serviciilor 
fiind asigurată de o echipă de 
elită care a încheiat parteneria-

te strategice cu cei mai importanţi jucători din piaţa de asigu-
rări din România: AllIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG , GENERAlI, BCR 
Asigurări, ASIROM, ASIBAN, AIG, ASTRA, UNITA, ARDAF, ING Asi-
gurări de Viaţă, EUROINS, FATA Asigurări etc.

Portofoliul de clienţi al companiei este structurat astfel: 70 
% retail şi 30 % corporate.

altele 3,67%

asig de. răspundere 
civilă generală 2,20%

asigurări auto 
80,73%

asigurări de
proprietate  

13,38%

ATLAS Broker

Management
sorin negReanU   Administrator

Cezar PoPa   Director General

Cătălin ColgIU   Director General Adjunct

atlas Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Copilului nr. 16 -18, Sector 1
Tel: 021.224.26.05, 021.224.76.70
Fax: 021.224.77.83    
e-mail: office@atlasbroker.ro

web: www.atlasbroker.ro

Profil de companie

ATlAS Broker de Asigurare - 
Reasigurare este o companie nou-
apărută în piaţa asigurărilor. 

Echipa ATlAS este formată din 
oameni cu o experienţă deosebi-
tă, specialişti de marcă, unii din-
tre aceştia având o experienţă de 
peste 20 de ani în domeniu.

altele 5%
asigurări de
proprietate  

20%

asig de. 
răspundere 
civilă 
generală 
25%

asigurări
construcţii-montaj

35%

asigurări auto 
15%
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ASTRAL Broker

acţionariat 
Cristian taChe 45%

gabriel naghI 45% 

Ilinca stan 10% 

astRal Broker de asigurare 
Adresa: Bd. Mareşal Averescu nr. 9, bl. 5, sc. A, et. 5, ap. 23, 
Sector 1
Punct de lucru: Str. Halmeu nr. 2, Sector 2
Tel: 021.212.02.08, 0733.013.249, 0733.013.247, 0733.013.245
Fax: 021.212.02.07
e-mail: astralbroker@gmail.com

Profil de companie

Societatea ASTRAl Broker 
de Asigurare a luat fiinţă în 
07.08.2007, prin Decizie CSA, şi 
este autorizată să funcţioneze 
ca broker de asigurare având ca 
obiect de activitate numai acti-
vitatea de broker de asigurare, 
în conformitate cu prevederile 
legii 32/2000.

De la înfiinţare şi până în 
prezent, societatea ASTRAl 

Bro ker de Asigurare a încheiat contracte de intermediere cu 
societăţi de asigurare: AllIANZ-ŢIRIAC, GENERAlI, ASIROM, 
ASTRA, ARDAF, OMNIASIG, urmând ca societatea să-şi extindă 
colaborarea şi cu celelalte societăţi de asigurare de pe piaţa ro-
mânească.

Societatea ASTRAl Broker de Asigurare a încheiat asigurări 
non-life - asigurări obligatorii şi asigurări facultative, atât la per-
soane fizice, cât şi la persoane juridice -, urmând a-şi dezvolta 
şi sfera asigurărilor life, cu componentă de economisire, unit-lin-
ked, tip dotă etc. 

Acţionarul majoritar deţine şi un Service Auto acreditat, care 
funcţionează în strânsă legătură cu societăţile de asigurare - de-
partamentul daune, având decontare directă cu toate societăţile 
cu care ASTRAl Broker de Asigurare are contracte de colaborare. 

altele 16%

asig. de sănătate 
5%
asig. de 
răspundere 
civilă 
generală 
8%

asigurări de
proprietate  

10%

asigurări auto 
61%

AUTO MARCU’S
Management

Raluca MăRCUlesCU Administrator

aUto MaRCU’s Broker de asigurare
Adresa: Şos. Pantelimon nr. 450, Sector 2
Tel: 021.255.29.55, 0740.200.091
Fax: 021.255.00.66
e-mail: office@amg.ro

Profil de companie

Compania AUTO MARCU’S a apărut 
pe piaţa asigurărilor la sfârşitul anului 
2004, având biroul de lucru în cadrul 
show-room-ului AUTO MARCU’S Grup 
– concesionar auto pentru mărcile Da-
cia şi Renault.

asigurări auto
100%
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AVISO Broker
aVIso Broker de asigurare
Adresa: Str. Mătăsari, Sector 2
Tel: 021.253.10.55
Fax: 021.253.10.56
e-mail: office@aviso.ro, asigurari@aviso.ro

web: www.aviso.ro

acţionariat 
adrian doRoBanţU 70%

Pesach Moshe 30%

Management
adrian doRoBanţU Director General

Profil de companie

AVISO Broker de Asi-
gurare este o societate 
de brokeraj în asigurări, 
cu un capital social inte-
gral românesc, în valoare 
de 50.000 RON, înfiinţată 
în octombrie 2005 şi care 
funcţionează autorizată 
fiind de CSA, având nu-
mărul în Registrul Broke-
rilor de Asigurare: RBK-
310/10.10.2005. 

Atât experienţa de 
până la 12 ani în asigurări a colectivului, cât şi continua specia-
lizare în acest domeniu deosebit de vast, dau valoare serviciilor 
companiei, reuşind astfel ca acestea să fie apreciate de către cli-
enţi şi să conducă la parteneriate serioase şi de lungă durată cu 
companiile de asigurare. 

AVISO Broker de Asigurare doreşte să fie un partener de în-
credere pentru clienţi, un partener prin care să aducă o gamă cât 
mai diversificată de servicii, chiar dacă pentru început se rezumă 
la domeniul financiar.

asig de. răspundere 
civilă generală 7%

asig medicale de 
călătorie 5%

asigurări
auto CASCO

43%

asigurări
de bunuri

45%

Legenda - simboluri utilizate

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE FIzICE

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale
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AVUS INTERNATIONAL

acţionariat 
aFes sa 95% 

Ionel d. dIMa 5% 

aVUs InteRnatIonal Broker de asigurare - Reasigurare 
Adresa: Bd. Unirii nr. 2, bl. 8A, sc. 1, et. 4, ap. 19 - 20, sector 4
Tel: 021.337.41. 65, 021 .337.41.66, 021 .337.41.67
Fax: 021 .336.67.34
e-mail: office@avus.ro 
avus-bukarest@avus-group.com

web: www.avus-group.com

Management
Ionel d. dIMa Director General şi Administrator

Profil de companie

De aproape 5 decenii, Grupul AVUS s-a specializat în regula-
rizarea daunelor în asigurări. Numeroase companii de asigurări 
se bazează pe know-how-ul de care AVUS  dispune în domeniul 
regularizării active a daunelor, apreciind totodată avantajele eco-
nomice pe care colaborarea cu această companie le oferă. 

Peste 1000 de clienţi – persoane de drept public şi privat – se 
bazează pe experienţa internaţională AVUS. Aceasta este, în fapt, 
confirmarea aplicării riguroase a filosofiei AVUS privind calitatea, 
o filosofie ce justifică în totalitate încrederea clienţilor în activita-
tea companiei, în serviciile pe care le oferă. 

“Gândeşte global, acţionează local” – acesta este motto-ul 
AVUS; se bazează pe cunoaşterea în amănunt a realităţii statului 
în care s-a produs incidentul, fapt care stă la baza performanţelor 
realizate în domeniul regularizării de daune. AVUS cunoaşte în 
detaliu sistemul juridic al fiecărui stat, limba, mentalitatea clien-
ţilor, astfel încât specialiştii se asigură că daunele în cauză sunt 
gestionate competent şi eficient. 

Integritatea este conceptul ce stă la baza filosofiei AVUS, mai 
ales în ceea ce priveşte examinarea rapidă a fiecărei daune, în 
scopul prevenirii fraudelor în asigurări şi în cel al lichidării dau-
nelor justificate. 

Linii de business

Prestări servicii în domeniul asigurărilor: regularizări daune, 
asistenţă casco, expertizare, evaluare, regrese din asigurări, in-
vestigaţii de orice natură etc.

BROKER ASIG 
BRokeR asIg – Broker de asigurare 
Adresa: Str. lt. Aurel Botea nr. 7, bl. B5a, sc. 1, ap. 17, 
Sector 3
Tel: 021.323.28.55, 031.805.65.99
Fax: 021.321.70.53, 031.805.65.99
e-mail: office@brokerasig.ro

web: www.brokerasig.ro

acţionariat 
Mircea augustin MoţIU  100%

Management
Ing. Mircea augustin MoţIU Administrator

Ştefan UdRea   Director Tehnic

Ionel dIMa
Director General şi Administrator

Echipa AVUS INTERNATIONAL

Echipa

g B&P Company Broker de Asigurare-Reasigurare
Management: Mircea CoMan, director general
Adresa: Str. Bucureştii Noi nr. 183-185, Sector 1

Mobil: 0723.54.69.00

Fax: 021.667.01.99

e-mail: calin.purcaroiu@yahoo.com
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BELLE Assistance

acţionariat 
Maria IoRgUs 60%

doina dUMItRaChe 20%

eugen IoRgUs 20%

Belle assistance – Broker de asigurare –Reasigurare s.R.l
Adresa: Splaiul Unirii nr. 39, bl. M12, ap.27, Sector 3
Tel.: 031.415.84.93/0744.54.89.20/0722.30.59.07
Fax: 031.415.84.93
e-mail: sorin.helmis@belleassistance.ro

web: www.belleassistance.ro 

Management
Maria IoRgUs  Administrator 

sorin helMIs  Director Executiv

doina dUMItRaChe Director Economic

eugen IoRgUs  Director Marketing-Dezvoltare Profil de companie

Înfiinţată în 2007, compania BEllE Assistance – Broker de 
Asigurare – Reasigurare a dorit de la început să concretizeze con-
ceptul de ASIGURăRI ca un serviciu de bună calitate oferit tutu-
ror celor care înteleg să-şi apere propriile avuţii, începind cu viaţa 
şi sănătatea. Sloganul nostru PUŢIN ROZ ÎN VIAŢA DVS, exprimă 
realitatea: noi ne ocupăm cu profesionalism ca tu să fii ASIGURAT 
Că VA FI BINE !

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 0314.15.84.93

Profil de companie

BROKER ASIG a fost înfiinţa-
tă pe 14.04.1999.

Compania a căutat să cu-
prindă toate tipurile de asigu-
rări, să ajute clienţii în înţele-
gerea acestui domeniu şi în 
necesitatea lor de dezvoltare în 
siguranţă a afacerilor fiecăruia.

BROKER ASIG – Broker de 
Asigurare a pus pe prim plan 
Codul Etic al Brokerului de Asi-
gurare, lucru ce a fost răsplătit 
prin multe recomandări.

Pentru fiecare client în parte, compania a făcut analize perti-
nente ale riscurilor la care se expune activitatea sa, căutând ulte-
rior, dacă nu puteau fi eliminate altfel, acoperirea lor cu contracte 
de asigurare în funcţie de puterea financiară a clientului şi opţiu-
nile sale la ofertele prezentate.

asigurări de viaţă  
1%

asig de. 
răspundere 
civilă generală 
25,5%

asig de. 
sănătate 4%

asig maritime, aviaţie 
şi transport 27%

asigurări auto 
20,5%

asigurări de
proprietate  

22%

BROKER ASIG – Broker de Asigurare a urmărit derularea co-
rectă a contractelor de asigurare, intervenind ori de câte ori era 
nevoie, pentru modificarea lor, impusă de realităţile din activi-
tatea de zi cu zi a clientului.

De câte ori a fost nevoie, compania a ajutat la întocmirea 
corectă a dosarelor de daune, sprijinind clienţii în recuperarea 
acestora, cifra de recuperare a daunelor depăşind 10.000.000 
RON.

BROKER ASIG – Broker de Asigurare doreşte ca pe viitor să 
îşi dezvolte activitatea, să păstreze aceeaşi linie de conduită şi, 
ce este mai important, să satisfacă cerinţele clienţilor. 
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BRUSSELS Broker
acţionariat 

sebastien nassIF 34%
elie Joseph aBI nadeR 25%
elie saRkIs 25%
al khoury tanos 12%
oana aura RoateŞ 4% 

Management
sebastien nassIF   Preşedinte

oana RoateŞ   Director General Adjunct 

BRUssels Broker de asigurare Adresa: Şos. Bucureşti - 
Ploieşti nr. 42 - 44, clădire A1, et. 3, Sector 1
Tel.: 021.361.07.00
Fax: 021.361.07.07
e-mail: o.roates@bbroker.ro

web: www.bbroker.ro

Profil de companie

Companie fondată în anul 2008, cu acţionariat libanez, bel-
gian şi român, care se adresează atât structurilor corporate, cât 
şi pieţei de retail.

oana RoateŞ
Director General Adjunct

Echipa BRUSSELS Broker

Echipa

CAPITAL & ALLIANCE
CaPItal & allIanCe Insurance Broker
Adresa: Calea Dorobanţi nr. 189, et. 2, Sector 1
Tel.: 021.231.04.31
Fax: 021.231.04.30
e-mail: contact@capitalalliance.ro

web: www.capitalalliance.ro

Management

andreea PelIVan  Chief Financial Officer

Cristian anghel
Director General

Profil de companie

Una dintre puţinele compa-
nii independente, “afacere de 
familie”, cu capital 100% româ-
nesc, CAPITAl & AllIANCE şi-a 
început activitatea în martie 
1999. 

În 2004 devine membră a 
AmCham (Camera de Comerţ 
Româno - Americană) şi Globex 
Intrenational Network (o reţea 
multinaţională de brokeri). În 
iunie 2005, CAPITAl & AllIAN-

CE devine membră a British Romanian Chamber of Commerce. 
Din mai 2007 devine membru şi reprezentant exclusiv în România 
pentru Worldwide Broker Net work, cea mai mare şi mai veche or-

asig. de răspundere 
civilă generală 3,60%
asigurări de credite  
şi garanţii 1,24%

asigurări auto 
72,83%

altele 2,14%

asigurări de viaţă 
0,75%

asigurări de
proprietate  

19,45%
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CORIS Roumanie

acţionariat 
CoRIs International (Franţa) 99,99%

tatiana IonesCU 0,01%

Management
tatiana IonesCU  Administrator, Director Executiv

Claudia - Florina IonesCU Director Adjunct

Claudiu aVRaM  Director Departament Asistenţă

Mihaela angela Manole Şef Contabil

Profil de companie

Creat în ianuarie 2001 ca birou local al grupului CORIS Int’l, 
cu acţionariat francez, CORIS Roumanie oferă servicii de asisten-
ţă, conexe poliţelor de călătorie şi sănătate (asistenţă turistică şi 
medicală), CASCO şi RCA (asistenţă rutieră), clădiri (asistenţă la 
domiciliu), constatări şi lichidări, daune auto pentru asiguratorii 
locali ca o componentă de externalizare a serviciilor, precum şi în 
sistem Carte Verde şi Directiva a IV-a, pentru asiguratori străini, 
clienţi ai Grupului CORIS Int’l.

De la debut şi până în prezent, CORIS Roumanie a avut per-
manent o tendinţă de creştere, adaptându-se cerinţelor pieţii 
prin produse taylor-made şi încercând să implementeze pe pia-
ţa locala produse de asistenţă, cunoscute şi practicate pe piaţa 
vest-europeană a asigurărilor.

Oportunităţile oferite de directivele UE privind libera circu-
laţie a serviciilor au dus la orientarea CORIS Roumanie în a oferi 
anumite servicii de brokeraj către asiguratorii străini, interesaţi să 
vândă pe piaţa locală produse specifice de asigurare.

CoRIs Roumanie Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Calea Văcăreşti nr. 252 - 254, et. 3, Sector 4
Tel.: 021.201.90.30
Fax: 021.201.90.40
e-mail: assistance@corisroumanie.ro

web: www.corisroumanie.ro
www.corisgroup.com

asistenţă clienţi

Call Center Tel: 021.201.90.30

g Balkan Insurance Broker de Asigurare- Reasigurare 
Management: Florin BaRBU, director
Adresa: Bd.Iuliu Maniu nr. 109 l.E sc.1, ap.C/14, Sector 6

Tel.: 021.430.14.95

Fax: 021.430.14.90

e-mail: office@balkan-asigurari.ro

www.balkan-asigurari.ro

g CBASIG Broker de asigurare-reasigurare
Management: eugen heRdea, director
Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 139, Sector 2

Tel.: 021.212.02.25

Fax: 021.212.02.25

e-mail: office@cbasig.ro

www.cbasig.ro

Profil de companie

ganizaţie internaţională de brokeri de asigurare independenţi 
(www.wbnglobal.com). 

Tradiţia şi identitatea CAPITAl & AllIANCE sunt similare 
conceptului de „boutique de asigurări”, în care produsele şi ser-
viciile oferite clienţilor sunt personalizate şi de cea mai bună 
calitate, pentru a respecta principiul esenţial al afacerilor com-
paniei: clientul este rege!
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DACIA ASIG

acţionariat 
liliana PăUn 100 %

Management
liliana PăUn Administrator

daCIa asIg - Broker de asigurare
Adresa: Str. Baba Novac nr. 17, bl. G13, ap. 51, Sector 3
Punct de lucru: Baba Novac nr. 15A, bl. 3, parter
Tel.: 0722.56.40.10
Fax: 021.324.26.07
e-mail: daciaasig@gmail.com

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.324.26.07

DEIA Broker

acţionariat 
Mihai ŞteFan 87,72%

Ruxandra BăRBUlesCU 12,28%

Management
Florentina toMesCU Director Marketing

deIa Broker asigurări 
Adresa: Str. Vasile Gherghel nr. 92A, Sector 1
Tel.: 021.231.18.78
Fax: 021.231.18.78
e-mail: office@deia.ro
Puncte de lucru:
Str. Iancu de Hunedoara nr. 29, bl. 3, sc. B, ap. 104, Sector 1
Şos. Ştefan cel Mare nr. 39, bl. 32, ap. 4, Sector 2

web: www.deia.ro

Profil de companie

Societatea de brokeraj în asigurări 
DACIA Asig a fost înființată în anul 
1996. 

Dezvoltarea companiei s-a reali-
zat şi se datorează în continuare unei 
bune colaborări dintre reprezentanții 
societății şi asigurați.

altele 5%

asigurări auto 
75%

asigurări de
proprietate  

20%

Profil de companie

DEIA Broker Asigurări este o societa-
te cu răspundere limitată, constituită in 
anul 2000 pentru o durată nelimitată. 
Este înregistrată la Registrul Comerţului 
cu numărul J40/1569/2000, cod unic de 
înregistrare 12726270.

 Societatea este înregistrată la CSA 
prin Autorizaţia de funcţionare nr. 
218/16.05.2002 şi în Registrul Brokerilor 
de Asigurare cu nr. RBK–114/10.04.2003.

 Firma are în prezent încă două puncte de lucru în Bucu-
reşti, pe lângă sediul social, şi anume: în Str. Iancu de Hunedoara, 
nr. 29, sector 1 şi Şos. Ştefan cel Mare, nr. 39, sector 2.

altele 1%

asigurări de
proprietate  

18,64%

asigurări auto 
80,90%
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g CENTRUM ASIG BROKER DE ASIGURARE
Management: leonard lUPa, director general
Adresa: Str. Ritoride nr. 4A, Sector 5

Tel. 021.336.06.76

Fax: 021.336.06.77

e-mail: leonard.lupa@centrumasig.ro

www.centrumasig.ro

ELITASIG 
elItasIg Broker de asigurare sRl
Adresa: Str. Intrare Bitolia nr. 31, Sector 1
Tel.: 021.231.61.19
Fax: 021.231.61.10
e-mail: office@elitasig.ro

web: www.elitasig.ro

acţionariat 
elena saVa 100%

Management
eugen enCIU  Director General Executiv
otilia - andreea saVa Director Executiv
dan goga  Director Economic

Profil de companie

ElITASIG - Broker de Asigurare 
este o companie tânără, cu un per-
sonal cu o înaltă calificare în asigu-
rări şi cu o conducere cu o experien-
ţă vastă în domeniul asigurărilor şi în 
cel bancar.

Printre companiile de asigurări 
cu care colaborăm se regăsesc nu-
me ca : AllIANZ-ŢIRIAC, GENERAlI, 
UNITA, EUROINS, ARDAF, BCR Asi-
gurări, ASIBAN.

asig. de 
răspundere 
civilă generală 
15%

asig. de 
sănătate 15%

asigurări auto 
70%

g EUROGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKER 
     ROMÂNIA SRL.

Management: nicolae aRsene, administrator şi director 
general
Adresa: Calea Victoriei nr. 155,bl. D1, sc. 2, et. 10, Ap. S+D, 
Sector 1

e-mail: nicolaearsene@eib.ro

Tel. 031.22.89.100/101/102/103

Fax: 031.22.89.104

e-mail: office@eib.ro

www.eib.ro

g COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE
Management: Camelia neJloVeanU, director executiv
Adresa: Calea Crângaşi 48, bl.7, ICEM, sc 1, ap. 14, Sector 6

Tel. 0722.568.523 

e-mail: camelia_udrea@yahoo.com

g CORPORATE INSURANCE SERVICES
Management: artiom gandRaBUR, director general
Adresa: Str. Berveni, nr.32, Sector 1

Mobil: 0742 131 331

e-mail: arti@corporateinsurance.ro

web: www.corporateinsurance.ro

g DECAGON BROKER DE ASIGURARE SRL
Management: Cătălin dInU, director general
Adresa: Str. Ion Neculce nr. 74, Corp B, Sector 1, 

Tel. 031.620.82.50

Fax: 031.620.82.78

e-mail: office@decagonasigurari.ro
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EOS RISQ România

acţionariat 
eos RIsq nV 70%

Bogdan andRIesCU 30%

eos RIsq România – Broker de asigurare - Reasigurare 
Adresa: Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr. 15, 
intrarea A, et. 5, Sector 3
Tel.: 021.314.20.33
Fax: 021.315.96.30
e-mail: office@eosrisq.ro

web: www.eosrisq.com

Profil de companie

Istoria grupului a început în 
anul 1994, o dată cu fondarea 
acestuia de către 5 brokeri de 
primă mărime, astfel:
g lOCKTON International (SUA) 
- cea mai mare organizaţie 
independentă în domeniul 
brokerajului în asigurări şi 
reasigurări, operând în peste 
130 ţări şi având peste 4.000 
angajaţi;

g DIOT SA (Franţa) - fondat în 1884, lider în domeniul brokeraju-
lui în asigurări din Franţa;
g GRECO International AG (Austria) - fondat în 1925, unul din cei 
mai importanţi brokeri din zona Central şi Est Europeană, având 
280 de angajaţi şi 18 birouri;
g GRUPPO ASSITECA (Italia) - fondat în 1982 şi prezent în 17 
mari oraşe din Italia;
g J. VAN BREDA & Co (Belgia) - înfiinţată în 1931, cea mai mare 
companie independentă de brokeraj în asigurări din Belgia;
g Grupul ECClESIA (Germania) – fondat în 1987, este din data 
de 1 ianuarie 2005 al şaselea partener şi acţionar al EOS RISQ 
Group.

În prezent, grupul EOS RISQ este unul dintre liderii mondi-
ali în brokeraj în asigurări şi consultanţă de risc pentru industrie, 
comerţ şi organizaţii profesionale, fiind prezent în 130 de ţări, pe 
o arie geografică globală: Europa, Africa, Asia-Pacific şi America 
latină.

Grupul EOS RISQ este prezent în Europa Centrală şi de Est 
prin reprezentanţele sale din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, 
Ucraina, Bulgaria, Slovenia, Rusia, Croaţia, Serbia, Uzbekistan şi 
Kazakstan, fiind operaţional şi în România încă din anul 1995

asig de. 
răspundere 
civilă 
generală  
6,37%

altele 16,59%

asigurări auto 
35,83%

asigurări de
proprietate  

41,21

Bogdan andRIesCU
Director General

Echipa EOS RISQ

Echipa



Anuarul companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări - Bucureşti 2009

BR
OK

ER
I D

E 
AS

IG
UR

ĂR
I

239

EPM Romania
ePM RoManIa – Broker de asigurare
Adresa: Str. George Coşbuc nr. 69, Sector 5
Telefon: 021.301.99.39
Fax: 021.336.36.66
e-mail: epm@epm.ro

web: www.epm.ro

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.301.99.49

Profil de companie
Înfiinţată la începutul anului 

2002 de Friedrich GEIST, societatea 
EPM România s-a dezvoltat rapid şi 
sigur devenind unul dintre cei mai 
mari intermediari în asigurări din 
România. 

Misiunea EPM constă în a-i aju-
ta pe toţi cei care conştientizează 
necesitatea siguranţei financiare pe 
termen lung. Concret, acest lucru 

pre supune ca fiecare să se îngrijească din timp de viitorul său, 
respectiv de a găsi o modalitate de planificare financiară sigură 
şi eficientă. Dar prosperitatea şi planificarea financiară necesită 
o bază solidă de evoluţie. Bază oferită tocmai de programele de 
asigurare, programe prevăzătoare şi capabile să acopere riscurile 
existenţei. De aceea EPM oferă gratuit clienţilor o cuprinzătoare 

privire de ansamblu referitoare la situaţia pensiei lor şi la situaţia 
financiară actuală ajutându-i să-şi acumuleze veniturile într-un 
mod eficient prin programele foarte bune de asigurare pe care 
le intermediază. 

Un alt element cheie al filozofiei EPM îl reprezintă training-ul 
profesionist acordat consultanţilor de asigurări atât pe plan per-
sonal cât şi pe plan profesional prin Academia EPM. 

Prin perfecţionarea continuă a consultanţilor săi de asigurări 
şi consilierea optimă a clienţilor, EPM a reuşit performanţa de a 
se clasa pe locul I în topul brokerilor în asigurările de viaţă în anul 
2007.

asigurări de viaţă 
99,2%

asigurări de sănătate 
0,3%

asigurări de
proprietate  

0,5%

Management

Friedrich geIst
Director General

alexander VaRVaRessos  Director Executiv

Legenda - simboluri utilizate

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE FIzICE

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale
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EURO ARC 
eURo aRC - Insurance Broker
Adresa: Str. Matei Basarab nr. 64, bl. l110, sc. 2, ap. 23, Sector 3
Punct de lucru: Str. Baba Novac nr. 15A, bl. 3, parter
Tel.: 021.320.00.43, 021.322.84.80
Fax: 021.321.73.02
e-mail: office@euroarc.ro

web: www.euroarc.ro
acţionariat 

Mihai IoRgoVeanU 60%

anca IoRgoVeanU 40%

Profil de companie
Prezent din 1997 pe piaţa asi-

gurărilor, EURO ARC INSURANCE 
BROKER construieşte relaţii de 
afaceri pe termen lung.

În dorinţa de a oferi partene-
rilor şi clienţilor noştri cele mai 
bune servicii de asigurare, EURO 
ARC negociază, în baza partene-
riatelor cu societăţile de asigura-
re reprezentative din România, 
cele mai bune condiţii de asigu-
rare, cu cele mai scăzute costuri 

pentru toate tipurile de asigurare, în numele clienţilor pe care îi 
reprezintă. 

Consultanţă de specialitate oferită în mod gratuit, precum şi 
implicarea EURO ARC atât în derularea contractelor de asigurare, 
cât şi în soluţionarea daunelor, au impus societatea noastră ca pe 
un partener de încredere al clienţilor noştri.

EURO ARC cultivă şi sprijină activ valorile profesiei de broker 
de asigurare, fiind membru fondator al Uniunii Naţionale a Soci-
etăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România 
(UNSICAR). Expertiza EURO ARC în domeniul asigurărilor adaugă 
valoare activităţii clienţilor noştri.

asigurări de credite  
şi garanţii 8%

asigurări de 
sănătate 2%

asigurări de viaţă 
1%

asigurări de
proprietate  

21%

asigurări auto 
68%

Mihai IoRgoVeanU
Director General

Echipa EURO ARC

Echipa

FEHU 
FehU Broker de asigurare
Adresa: Str. Barajul Argeş nr. 21 - 23, Sector 1
Tel.: 021.232.70.53
Fax: 021.232.70.38
e-mail: office@fehu.ro, iuliana.diaconu@fehu.ro

web: www.fehu.ro

acţionariat 
Iuliana dIaConU 32%
Mirela Filomena PlaPCIanU 34%
Cristina PoenaRU 34%

Management
Iuliana dIaConU Director General

Profil de companie

FEHU Broker de Asigurare este 
o firmă de intermediere în asigurări 
şi pensii facultative, autorizată (RBK-
362/21.09.2006) de CSA şi de CSSPP. 
Compania pune la dispoziţie clien-
ţilor o echipă de specialişti, cu expe-
rienţă de peste 10 ani în domeniul 
asigurărilor şi pensiilor.

FEHU Broker de Asigurare este 
lider în rândul brokerilor pe piaţa 
pensiilor facultative şi ocupă un loc 
important în intermedierea asigură-
rilor de viaţă.

asig. de 
răspundere 
civilă generală 
3%

asig. de sănătate 
3%

altele 0,6%

asigurări auto 
34%

asigurări 
de viaţă 

22%

asigurări de
proprietate  

37,4%
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Profil de companie

FAST BROKERS – Broker de 
Asigurare - Reasigurare s-a con-
stituit în anul 2002, în confor-
mitate cu legislaţia română în 
vigoare, şi este autorizat de CSA 
din martie 2003.

Societatea are atât angajaţi 
cu vechime mai mare de 10 ani 
în sistemul asigurărilor, cât şi 
personal tânăr în formare.

În anul 2006, FAST BROKERS 
– Broker de Asigurare - Reasigurare a obţinut Certificarea ISO 
9000:2001, iar în anul 2007 a achiziţionat un sediu propriu în care 
îşi desfăşoară activitatea în prezent. 

asig. de 
răspundere 
civilă 
generală 
8%

asigurări auto 
61%

altele 5%
asigurări de sănătate 
5%

asigurări de
proprietate  

21%

FAST BROKERS 
Fast BRokeRs - Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Mircea Vulcănescu nr. 80, Sector 1
Tel.: 021.317.15.65, 031.405.81.08, 031.405.81.09, 

0740.243.759
Fax: 021.317.15.64
e-mail: office@fastbrokers.ro

web: www.fastbrokers.ro

acţionariat 
Iulian Valentin gheoRghIU 42,8%

liliana gheoRghIU 57,2%

Management
Iulian Valentin gheoRghIU Director General

dana năstase   Şef Serviciu Asigurări

Iulian Valentin gheoRghIU
Director General

Echipa

Echipa FAST BROKERS

Profil de companie

FEHU Broker de Asigurare este membru al Million Dollar 
Round Table (cea mai importantă asociaţie a profesioniştilor 
din domeniul financiar la nivel internaţional) şi membru UN-
SICAR (Societatea de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări 
din România).
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FILAS

acţionariat 
Cristian FIlIP 100%

Management
Cristian FIlIP   Director General

Monica FoRtU   Director Adjunct

Flavius dRagoesCU  Şef Serviciu

FIlas Broker de asigurare
Adresa: Str. Turda nr. 119, bl. 6, sc. B, ap. 23, Sector 1
Tel: 021.224.06.70
Fax: 021.665.49.30
e-mail: flavius.dragoescu@filasbroker.ro

web: www.filasbroker.ro

Profil de companie
FIlAS Broker de Asigurare a înce-

put activitatea pe piaţa românească 
în martie 2000, cu numele SC FIlAS 
SERVICES SRl. la începutul lunii oc-
tombrie 2001, compania a obţinut 
reautorizarea de funcţionare din 
partea CSA, fiind între primele 15 
societăţi de brokeraj din România 
reautorizate să funcţioneze conform 
legii asigurărilor 32/2000.

Compania are o excelentă co-
laborare cu peste 1600 de clienţi – 

persoane fizice şi persoane juridice.

Pentru siguranţa clienţilor, FIlAS Broker de Asigurare a con-
struit şi a păstrat un parteneriat solid cu cele mai importante 
societăţi de asigurare prezente pe piaţa românească: AllIANZ 
– ŢIRIAC Asigurări, ASIBAN, GENERAlI, BCR Asigurări, OMNIASIG, 
UNITA, AIG România, AVIVA, BT Asigurări, EUREKO, RAI, EUROINS, 
urmând ca, în funcţie de solicitări şi de evoluţia pieţei, să colabo-
reze şi  cu alte societăţi.

Serviciile pe care le oferă compania constau în identificarea şi 
evaluarea riscurilor, în concordanţă directă cu tipul activităţii şi si-
tuaţia financiară a clientului, prezentarea recomandărilor pentru 
reducerea riscurilor, elaborarea programului de asigurări adecvat. 

De asemenea, FIlAS Broker de Asigurare asigură auditul poli-
ţelor deja existente, acordă consiliere şi reprezentare în alegerea 
şi încheierea contractelor de asigurare, analizează prevederile şi 
clauzele contractelor şi ajută clienţii să le perceapă adevăratul 
sens, căută cel mai avantajos raport dintre preţuri şi acoperirea 
riscurilor.

FIlAS Broker de Asigurare negociază în numele şi în interesul 
clientului poliţele de asigurare şi încheierea contractelor. Gestio-
nează poliţele şi adaptează contractele de asigurare la dinamica 
afacerii/activităţii clientului (suplimente de asigurare sau reînno-
irea contractelor în timp util).

Un alt aspect important al activităţii companiei constă în 
faptul că acordă asistenţă la întocmirea dosarelor de daună şi în 
obţinerea despăgubirilor cuvenite.

la cerere, FIlAS Broker de Asigurare furnizează informaţii 
 privind evoluţia pieţei de asigurări.

altele 5,10%

asig de. 
răspundere 
civilă 
generală 
4,3%

asig de proprietate
21,6%

asigurări auto
69%

4
Cristian FIlIP

Director General

Echipa

Echipa FILAS BROKER
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Cel mai eficient sistem de recrutare
al pieţei româneşti de asigurări

by

FINANCE

acţionariat 
tunc Mehmet CaPa 100%

FInanCe Broker de asigurare
Adresa: Bd. Timişoara nr. 26Z, Anchor Plaza, et. 7, birou 7C02, 
Sector 6
Tel.: 021.308.56.30
Fax: 021.308.56.31
e-mail: contact@fba.com.ro

web: www.fba.com.ro

Profil de companie
Finance Broker de Asigurare a 

fost înfiinţată în luna mai a anului 
2005, avand la bază experienţa 
acumulată de Credit Europe lea-
sing IFN S.A. (fostă Finans leasing 
SA) încă din anul 2001, în calitate 
de agent de asigurare. 

Activitatea Finance Broker de 
Asigurare se axează în principal pe 
intermedierea asigurarilor bunuri-
lor aferente finanţărilor acordate 

de societăţile din grupul financiar Credit Europe cât şi a bunurilor 
aparţinând altor societăţi financiare, prin negocierea unor condi-
ţii cât mai avantajoase de asigurare cu principalii asigurători de 
pe piaţă şi acordarea de consultanta de specialitate clienţilor în 
ceea ce priveşte alegerea unei anumite oferte de asigurare. De 
asemenea, clienţii noştri beneficiaza de urmărirea derularii con-
tractelor de asigurare, ofertare la expirarea poliţei, reprezentare 
în relaţia cu societăţile de asigurare şi consultanţă în ceea ce pri-
veşte derularea dosarelor de dauna.

În urma analizei efectuate de publicaţia Profil Asigurări, în 
ceea ce priveşte rezultatele pieţei naţionale de intermediere în 
asigurări în prima jumătate a anului 2008, Finance Broker de Asi-
gurare SRl s-a situat pe locul 12 din punct de vedere al primelor 
totale de asigurare intermediate (asigurări generale şi asigurări 
de viaţă, însumate). În ceea ce priveşte primele intermediate afe-
rente clasei asigurărilor de viaţă, societatea noastră s-a clasat pe 
locul 7, iar din punct de vedere al primelor intermediate aferente 
asigurarilor generale, Finance Broker a ocupat locul 12.

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.308.56.30

altele 1% asig de proprietate 
10,5%

asig de viaţă
3,5%

asigurări auto
85%

4
Cristina oţet

Director General

Echipa

Echipa FINANCE BROKER

kerem sekIZYaRalI 
Administrator
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FORUM Insurance
Management

Raoul Cristian MoRoŞanU Administrator, Director General

FoRUM Insurance Broker
Adresa: Str. Bibescu Vodă nr. 5, bl. P5A, sc. B, et. 6, ap. 28, 
Sector 4
Tel.: 021.335.77.35
Fax: 021.335.68.35
e-mail: office@foruminsurance.ro

web: www.foruminsurance.ro
Profil de companie

FORUM Insurance Broker a în-
ceput ca broker de asigurări auto, 
aceasta fiind principala zonă de inte-
res pentru clienţii săi în acel moment. 
Pe măsură ce nevoile clienţilor s-au 
diversificat, compania şi-a diversificat, 
la rândul ei, serviciile.

Încrederea clienţilor s-a născut 
din modul în care au lucrat cu fiecare 
din specialiştii noştri. 

Gama de asigurări intermediate în 
acest moment pentru clienţi cuprinde doar produse ale compa-
niilor cu care FORUM Insurance Broker are o relaţie de încredere, 
confirmată în timp de experienţa lucrului împreună.

Intermedierea şi consilierea oferite de către FORUM Insuran-
ce Broker nu influenţează preţurile practicate, acestea fiind cel 
mult la nivelul practicat de societăţile de asigurare în relaţia di-
rectă cu clientul final.

FINCOP
FInCoP Broker de asigurare
Adresa: Str. Pitarul Hristach nr. 13 - 15, Sector 1
Tel.: 0372.16.79.00
Fax: 0372.16.79.17

web: www.fincop.ro
asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 0372.16.79.00

acţionariat 
PeteR kRIŠtoFoVIČ 0,69%

salVe gRoUP ltd. 99,31%

Management
Marek Blaha    Administrator 
septimiu MaIeR     CEO
hilda RUBIntoVa    COO

Profil de companie

FINCOP desfăşoară activităţi de in-
termediere pentru asigurări şi fonduri 
de pensii pe baza experienţei confirma-
te a SAlVE GROUP lTD. în pieţe similare 
cu România, din Europa Centrală şi de 
Est - Slovacia, Cehia, Ucraina, precum şi 
a experienţei specialiştilor din România. 
Mulţumită SAlVE GROUP astăzi FINCOP 
este o societate cu capital puternic, 

multinaţională care are acces la cele mai bune soluţii pentru pro-
duse şi servicii financiare, care prezintă şi recomandă oportuni-
tăţi pentru clienţii proprii.

FINCOP garantează cea mai potrivită plasare şi valorificare 
a economiilor clienţilor, ceea ce asigură mai departe un viitor 

liniştit şi un profit sigur. Având la bază 
identificarea nevoilor clienţilor şi cu-
noaşterea ofertei instituţiilor financiare, 
asigură selecţia celor mai potrivite pro-
duse pentru clienţi.

asigurări de viaţă 
95%

altele 5%

asig de. 
răspundere 
civilă 
generală 
3,25%

asig de. 
proprietate 

4,75%

altele 3%

asigurări auto 
89%
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FUNK International
acţionariat 

Marius Viorel RoŞCa 10%
Marius Mihai BUtUZa 10%
Marius RUsU 10%
sUalk Company 10%
FUnk gruppe gmbh 60%

Management
Marius Viorel RoŞCa Administrator - Director General

Marius Mihai BUtUZa Director Executiv

FUnk International România Broker de asigurare – 
Reasigurare
Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 157B, Sector 2 
Tel.: 021.231.00.41
Fax: 021.231.01.98
e-mail: office@funk-romania.ro

web: www.funk-gruppe.de
asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.231.00.41

4

Marius Viorel ROŞCA
Director General

Echipa

Echipa FUNK BROKER

Profil de companie

FUNK International România Broker 
de Asigurare - Reasigurare (fost REMIS 
Broker de Asigurare) s-a înfiinţat pe 
data de 04.02.2003, în baza deciziei CSA 
nr. 3817/ 26.02.2003. 

În 2006, REMIS Broker a fost preluat 
de către FUNK Gruppe GmbH, cel mai 
mare broker de asigurare şi evaluator al 
riscurilor din Germania. 

În prezent, FUNK International România oferă servicii de con-
sultanţă, intermediere şi asistenţă pentru toate tipurile de asigu-
rări practicate în România şi are încheiate contracte cu cele mai 
importante societăţi de asigurare din România (UNITA, OMNIA-
SIG, AllIANZ etc.).

asigurări auto 
40%

asigurări 
cargo şi de 
răspunderi 
civile 60%

by

ştiri, sinteze şi tendinţe în 
domeniul pensiilor private
în fiecare miercuri
peste 12.000 de abonaţi
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GENERAL Insurance 
acţionariat 

Florina Romana diana RoŞU 97%

tudor RoŞU 3%

Management
Florina Romana diana RoŞU Director General

geneRal InsURanCe & ConsUltIng Broker de asigurare 
- Reasigurare
Adresa: Bd. Timişoara nr. 23, bl. Z2, ap. 47, Sector 6
Tel.: 021.315.30.88, 0724.089.149
Fax: 021.315.30.88
e-mail: generalasigbroker@yahoo.com

Profil de companie

Compania GENERAl INSU-
RANCE & CONSUlTING Broker de 
Asigurare - Reasigurare a fost în-
registrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/14343/28.10.2003. 

Autorizaţia de funcţionare ca 
broker de asigurare a fost emisă 
de CSA sub nr. 3929/22.12.2003, 
moment din care societatea a 
intrat efectiv pe piaţa asigură-
rilor. Capitalul societăţii este de 
50.000 RON. 

Membră fondatoare, Diana ROŞU, cu experienţă în domeniul 
asigurărilor din 1998, este administratorul societăţii şi deţine 97% 
din totalul capitalului - restul de 3% reprezintă aportul lui Tudor 
ROŞU. Societatea are două puncte de lucru: Calea Victoriei nr. 21, 
et. 6, Sector 3 şi Şos. Pantelimon, nr. 309, parter, Sector 2. 

GENERAl INSURANCE & CONSUlTING Broker de Asigurare - 
Reasigurare are încheiate contracte de brokeraj cu: AllIANZ ŢI-
RIAC Asigurări, ASIBAN, ASTRA UNIQA, AIG life, ARDAF, ASIROM, 
BCR Asigurări, DElTA ADDENDUM, EUROINS, GENERAlI, OMNIA-
SIG, UNITA etc., promovând asigurări de viaţă şi generale: RCA, 
Casco, răspundere civilă, asigurări de clădiri şi bunuri, CMR, CAR-
GO, accidente persoane, medicale etc. 

Încheierea contractelor de asigurare şi a inspecţiilor de risc se 
face de către angajaţii societăţii sau de către cei 40 de asistenţi în 
brokeraj. În calitatea sa de broker, societatea reprezintă interesul 
clienţilor săi, impunându-se prin profesionalism şi competenţă 
pentru menţinerea şi dezvoltarea continuă a portofoliului.

asig de. 
răspundere 
civilă 
generală
4%

asig de 
sănătate
2% asig de viaţă

5,8%

altele
5%

asigurări auto
85%

asigurări de 
proprietate

15%

Reţea teritorială

g Agenţia 1
Adresa: Calea Victoriei nr. 21,et 6, Sector 3

Tel.: 021.315.30.88

Fax: 021.315.30.88

Mobil: 0724.089.149; 0723.151.895
e-mail: generalasigbroker@yahoo.com

g Agenţia 2
Adresa: Şos Pantelimon nr. 309,bl 8, parter, Sector 2, 

Tel.: 021.627.08.87

Fax: 021.627.08.87

Mobil: 0730.415.710
e-mail: generalasigbroker@yahoo.com
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GLOBAL RISK SERVICES
acţionariat 

aRtRI 80%
FatII  10%
aneta Carmen sIBIŞan 10%

gloBal RIsk seRVICes – Insurance Broke
Adresa: Bd. Iuliu Maniu nr. 8A, centru GEMA, et. 1, Sector 6 
Tel: 021.410.50.65
Fax: 031.402.56.17
e-mail: office@grs.com.ro

web: www.grs.com.ro
asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.410.50.65

Management

Carmen sIBIŞan
Director generalProfil de companie

GlOBAl RISK SERVICES – Insuran-
ce Broker (GRS) oferă soluţii complete 
de asigurare, pentru a-şi proteja clien-
ţii împotriva riscurilor care i-ar putea 
afecta.

GlOBAl RISK SERVICES – Insuran-
ce Broker are specialişti în domenii 
specifice ale pieţei pentru ca, astfel, să 
poată atinge cel mai înalt nivel de cali-
tate în serviciile oferite. Peste 70% din 
clienţi activează în domeniul trans-

porturilor (rutier - intern şi internaţional –, maritim şi aerian), 
compania adresându-se în principal persoanelor juridice, pentru 
care trebuie adaptat în permanenţă programul de asigurare con-
form dezvoltării afacerilor acestora. 

Orientarea către client este factorul principal al succesului 
companiei. GlOBAl RISK SERVICES – Insurance Broker nu se limi-
tează la a implementa programe de asigurare specifice necesare 

la un moment dat, ci se preocupă să înţeleagă strategiile de dez-
voltare ale clienţilor. Numai în acest fel pot fi ajutaţi clienţii com-
paniei să stabilească oportunităţi şi riscuri, puncte tari şi puncte 
slabe care, bine identificate, contribuie la succesul afacerii lor.

Misiunea GlOBAl RISK SERVICES – Insurance Broker este să 
construiască relaţii de parteneriat pe termen lung cu clienţii, an-
gajaţii şi colaboratorii companiei.

Valorile promovate de companie sunt: calitatea serviciilor pe 
care le oferă, dinamismul, promptitudinea, integritatea, creativi-
tatea.

asig de credite 
& garanţii
2%

asig de. 
răspundere 
civilă 
generală
32%

altele
5%

asigurări auto
54%

asigurări de 
proprietate
7%

Profil de companie

Mihai CRăCEa
Editor
Publicaţiile XPRIMM

Lidia POP
Coordonator
“ziua asigurărilor”

Oleg dORONCEaNu
senior Editor
Publicaţiile XPRIMM

vlad BOLdIJaR
Coordonator Rubrică
Publicaţiile XPRIMM

vlad PaNCIu
Coordonator Program

ECHIPa EdITORIaLă

Programul Naţional by
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GLOBASIG 2002

acţionariat 
nicoleta BaBetI (PătRăUCean) 90%

Mircea saVe 10%

Management
gheorghe geICa  Administrator şi Director Executiv

nicoleta BaBetI  Director Adjunct

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 0751.14.14.05

gloBasIg 2002 Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Austrului nr. 12, bl. corp II, ap. 23, Sector 2
Tel.: 021.252.81.83
Fax: 021.252.81.68
e-mail: office@globasig.ro

web: www.globasig.ro

Profil de companie

GlOBASIG 2002 este o societa-
te de brokeraj în asigurări, înfiinţa-
tă în anul 2002, autorizată conform 
legii 32/2000, în baza avizului nr. 
3802/07.01.2003 emis de către CSA.

Calitatea serviciilor de consul-
tanţă, de management al riscului, de 
asistenţă şi intermediere oferite este 
garantată de o echipă dinamică şi 
profesionistă, cu o vastă experienţă în 
asigurări, dar şi în afaceri, al cărei unic 
scop este de a satisface nevoile clien-

ţilor la cele mai înalte standarde, oferind soluţii în acest domeniu, 
atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.

GlOBASIG 2002 colaborează cu cele mai importante societăţi 
de asigurare din România, cu care a dezvoltat, de-a lungul tim-
pului, parteneriate de durată, bazate pe încredere şi onestitate 
(AllIANZ ŢIRIAC, ASIROM, OMNIASIG, BT Asigurări, ASIBAN, BCR 
Asigurări, GENERAlI, ASTRA, UNITA, EUROINS, EUREKO, RAI, CITY 
Insurance).

asig de viaţă
1%asig de. 

răspundere 
civilă 
generală
5%

asig. de sănătate
5%

asigurări de 
proprietate

20%

asigurări auto
69%

byTotul despre ASIGURăRI
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GRAS SAVOYE România 
gRas saVoYe România Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Armindenului nr. 2, Sector 1
Tel.: 021.231.91.69
Fax: 021.231.91.70
e-mail: secretariat@grassavoye.ro

web: www.grassavoye.com

acţionariat 
gRas saVoYe sa 92,5% 

persoane fizice 7,5% 

Management
laurent ChaRlIeR General Manager

emil IRIMesCU  Auto Department Manager

daniela stoICa  Property and Casualty Manager

Călina BădăRăU  Financial and Admin. Manager

Profil de companie

GRAS SAVOYE România 
este o filială a grupului GRAS 
SAVOYE, lider în asigurări în 
Franţa. Compania este pre-
zentă pe piaţa din Româ-
nia din anul 1996, având în 
prezent o echipă de 20 de 
profesionişti, specializaţi pe 
linii de asigurare, grupaţi în 
3 departamente.

În prezent, portofoliul 
GRAS SAVOYE este compus 

din 300 de companii de toate mărimile, 300 de persoane fizice, 
20.000 de angajaţi ai clienţilor noştri care beneficiază de asigurări 
de sănătate, de viaţă sau de accidente, circa 6.000 auto asigura-
te. 

asig. de accidente şi 
boală 1,37%

altele 7.92%

asigurări de credite  
şi garanţii 1,80%
asig de. răspundere  
civilă generală 
6,74%

asigurări auto 
39.35%

asigurări de
proprietate 

40.67%

asigurări de viaţă 
2,15%

GUILD Broker
gUIld – Broker de asigurare 
Adresa: Str. Dragoslavele nr. 2 - 4, et. 2, Sector 1
Tel: 0733.48.08.85
Fax: 0318.17.21.77
e-mail: office@guildbroker.ro

web: www.guildbroker.ro

acţionariat 
Mihai Constantin ŞeItan 24%

Romeo Jantea 23,5%

Ioana gabriela gRIgoRe 18,5%

dorinel Vasile CoZIanU 7%

Bogdan CRăCIUn 7%

alte persoane fizice având cote de participare diferite

Management
dorinel Vasile CoZIanU  Director General 

    Administrativ Executiv

Mihai Constantin ŞeItan  Director Executiv
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GTT Insurance

acţionariat 
gheorghe PetRe 50%

Iulius dan PlaVetI 50%

gtt Insurance Broker 
Adresa: Str. Dima Cristescu nr. 9, Sector 2
Tel.: 021.324.42.27
Fax: 021.324.42.28
e-mail: office@gttinsurance.ro

web: www.gttinsurance.ro

Profil de companie

GTT Insurance Broker este una 
dintre cele mai dinamice societăţi 
de brokeraj în asigurări existente 
pe piaţa româneasca de profil. 

Seriozitatea echipei, modali-
tatea profesionistă prin care in-
termediază relaţia dintre client şi 
societăţile de asigurare, precum şi 
colaborările solide avute cu acestea 
din urmă, fac din GTT un partener 
viabil de consultanţă pentru toate 

categoriile de asigurări existente. Compania are o experienţă 
deosebită în gestionarea de portofolii complexe de asigurări, 

oferind o gamă largă de servicii, atât persoanelor fizice, cât şi 
companiilor.

Societatea este autorizată să funcţioneze ca broker de asigu-
rări prin decizia nr. 3901/23.06.2005 a Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor.

asigurări auto 
97,30%

altele 2.7%

gheorghe lădaRU 

Director General 

Management

4
Paul CaMBeRa

Director General Adjunct

Profil de companie

GUIlD Broker de Asigurare este o 
companie nou înfiinţată pe piaţa asigu-
rărilor şi serviciilor financiare din Româ-
nia, însă adună cei mai buni profesionişti 
şi experţi în domeniu. GUIlD Broker de 
Asigurare dezvoltă activităţi de broke-
raj în domeniul financiar, în special al 
asigurărilor de viaţă. În prezent, GUIlD 
colaborează cu cele mai mari companii 

din domeniu de pe piaţa din România, reuşind astfel să ofere cele 
mai bune servicii şi soluţii clienţilor şi partenerilor săi. Încă de la 
început, GUIlD Broker de Asigurare îşi desfăşoară activitatea prin 
intermediul a peste 20 de agenţii în principalele oraşe din ţară. În 
ceea ce priveşte dezvoltarea activităţii, GUIlD Broker de Asigu-

rare îşi propune desfăşurarea activităţilor de brokeraj, pentru 
piaţa financiar-bancară şi pentru piaţa pensiilor private, deve-
nind astfel un broker complet ce oferă cele mai bune produse 
şi servicii clienţilor săi.

Cheia calităţii serviciilor oferite stă în primul rând în profe-
sionalismul colaboratorilor săi şi al echipei care coordonează 
activităţile desfăşurate pe piaţa asigurărilor din România

asigurări de viaţă
100%
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HSI Insurance

acţionariat 
herbert steIn 100%

Management
Ioana MaRIn  Director

Profil de companie

Înfiinţată în anul 2004, ca şi 
broker captiv în cadrul grupului 
AUTOITAlIA, HSI Insurance Broker 
a urmărit încheierea de contracte 
de colaborare cu societăţile de asi-
gurare reprezentative de pe piaţa 
românească de profil, pentru a 
oferi clienţilor condiţii avantajoa-
se şi servicii de un înalt standard 
calitativ. Oferă întreg spectrul de 

asigurări, atât pe segmentul auto, cât şi non-auto, şi de aseme-
nea servicii de asistenţă în domeniul daunelor.

hsI Insurance Broker sRl
Adresa: Bd. Timişoara nr. 60D, Sector 1
Tel.: 021.444.33.12, 021.444.33.14, 021.444.33.34 - int. 202
Fax: 021.444.33.12
e-mail: ioana.marin@hsib.ro

altele 21%

asig. cargo 
3,7%

asigurări auto 
89,8%

asigurări de proprietate 
4,4%

Buletinul „Unde mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de 
specialişti, completată de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp 
instrumentul electronic de comunicare al Programului „Unde mă Asigur?”.

Mihai CRăCEa
Editor
Publicaţiile XPRIMM

Lidia POP
Coordonator
“ziua asigurărilor”

Oleg dORONCEaNu
senior Editor
Publicaţiile XPRIMM

vlad BOLdIJaR
Coordonator Rubrică
Publicaţiile XPRIMM

vlad PaNCIu
Coordonator Program

ECHIPa EdITORIaLă

Programul Naţional by

by
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INK Consultanţă

acţionariat 
kBC lease holding nV (Belgia) 100%

Management
sebastian Romulus MatIŞan Director General

adrian laMBRUlesCU  Director Financiar

Ştefan alexandru FloRea  Director de Vânzări

Ink Consultanţă – Broker de asigurare
Adresa: Str. Olari nr. 7A, et. 2 – 3, Sector 2
Tel.: 021.212.06.40, 021.212.06.41 
Fax: 021.212.22.96, 021.212.22. 97, 021.212.30.66
e-mail: client@inkbroker.ro

web: www.inkbroker.ro

Profil de companie

INK Broker şi-a motivat iniţial 
activitatea pornind de la interesul 
asigurabil clar definit de ROMSTAl 
leasing IFN, care achiziţionează au-
tovehicule, echipamente şi imobile 
în România, pe fondul inexistenţei 
unor soluţii de finanţare rapide, 
viabile şi la care accesul sa se facă 
uşor. Astfel, diversificarea ofertei de 
asigurare, precum şi prezentarea în 
mod corect a opţiunilor de asigu-
rare, creează premisele unei cola-

borări de lungă durată cu clientul care a contractat în leasing şi 
care doreşte să îşi menţină interesul asigurabil asupra bunului prin 
serviciile INK Broker.

Conform publicaţiei de specialitate INSURANCE Profile, la înce-
putul anului 2008, rezultatele obţinute au permis plasarea compa-
niei pe locul 6 în topul brokerilor de asigurare din România.

INK Broker reprezintă următorii asigurători pe piaţa din Ro-
mânia: AllIANZ ŢIRIAC, ARDAF, ASIBAN, ASIROM, ASITO KAPITAl, 
EUROINS, AVIVA, BCR Asigurări, GENERAlI, EUREKO, OMNIASIG şi 
UNITA, iar în anul 2007 a intermediat prime de asigurare în valoa-

re de 16,44 milioane EUR, astfel înregistrând o cotă de piaţă de 
3,74%.
g INK Consultanţă - Broker de Asigurare este companie de bro-
keraj în asigurări înregistrată pe 17 decembrie 2003 la Registrul 
Comerţului.
g În luna decembrie 2006 s-a semnat acordul între ROMSTAl 
Impex şi KBC lEASE, pentru preluarea INK Consultanţă – Broker 
de Asigurare.
g În luna martie 2007 s-a finalizat procesul de achiziţionare 
a întregului pachet de acţiuni al INK Consultanţă – Broker de 
Asigurare de către KBC lEASE Holding NV

asigurări auto 
79,98%

asig. de
proprietate 

12,88%

asig. de
viaţă şi sănătate 
1,98%asig. de

răspundere 
civilă 
generală 
4,16%

altele 1%

4

Sebastian Romulus MATIŞAN
Director General

Echipa

Echipa INK BROKER
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INTERCAM 
acţionariat 

Cătălin PanaIte 60%

Camelia PanaIte  40%

Management
Cătălin PanaIte   Director General

Camelia PanaIte   Director General adjunct

sorina MaRIUţ   Director Executiv

nicoleta nIdelea   Director Vânzări

InteRCaM BRokeR d’assURanCe
Adresa: Calea Călăraşi nr. 291, bl. 68, sc. D, et. 4, ap. 117, 
sector 3
Tel: 021.210.67.10
Fax: 021.210.67.88
e-mail: intercam@intercam.ro

web: www.intercam.ro

4

Cătălin PANAITE
Director General

Echipa

Echipa INTERCAM BROKER

Profil de companie

INTERCAM Broker d’Assurance este 
o companie înfiinţată în anul 2000 cu 
sprijinul unei echipe cu mai mult de 15 
ani experienţă în domeniul brokerajului 
în asigurări.

INTERCAM Broker d’Assurance este 
companie de top, ce se află în primele 
30 de companii de profil şi se adresează 

atât persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice.

În prezent INTERCAM lucrează cu 15 societăţi de asigurări dar 
portofoliul este concentrat către 7 dintre ele, în funcţie de profilul 
clientului. INTERCAM este un broker axat pe retail, în ultimul an 
portofoliul a crescut foarte mult pe segmentul persoane fizice, 
acestea deţinând un procent de 65% din întreg portofoliul, faţă 
de 35% cât reprezintă persoanele juridice, fapt care dă stabilita-
te companiei. INTERCAM lucrează prin două canale de vânzare: 
asistenţi în brokeraj profesionişti şi parteneriate (companii de 
leasing şi dealeri auto).

Ca obiective pentru 2009 INTERCAM are lansarea unui servi-
ciu de daune care să deservească clienţii proprii iar în clasamen-
tul brokerilor poziţionarea printre primii 20 dacă nu se iau în cal-
cul companiile de brokeraj aparţinând grupurilor financiare.

INTERCAM Broker d’Assurance a intermediat în primele 9 luni 
ale anului 2008 prime de aproximativ 8.000.000 RON materializa-
te într-un număr de 8000 contracte de asigurare.

asigurări auto 
70%

asigurări de
proprietate 

30%

g INTERFIDES INTERNATIONAL - BROKER DE 
     ASIGURARE

Management: diana luiza CoPIl, director-administrator
Adresa: Bd. Unirii nr. 10, bl.7B, sc.A, et.3, ap.9, Sector 4

Tel. 021316 50 84 / 021 31650 85

Fax: 021 316 50 59

e-mail: ifi@interfides.ro

www.interfides.ro
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Marius ePURe    Director Executiv
gabriel hoRge    Director Vânzări

IRECSON 
IReCson Broker de asigurare Reasigurare
Adresa: Calea Victoriei nr. 2, parter, Sector 3
Tel.: 021.314.18.90
Fax: 021.313.17.32
e-mail: broker@irecson.ro

web: www.irecson.ro

acţionariat 
IReCson – Institutul Român de Cercetări economico – sociale
şi sondaje 40%
dumitru PoRoJan 60%

Management

Compania a fost înfiinţată în 
anul 2005 şi a primit autorizaţia de 
funcţionare nr. 3889/13.06.2005, 
din partea CSA.

An de an, compania s-a dez-
voltat, trend pe care îl menţine în 
continuare. Activitatea a început 
cu 2 angajaţi, în prezent ajungân-
du-se la 6 angajaţi şi 25 de asistenţi 
în brokeraj. Orientarea activităţii a 
fost preponderent axată pe seg-

mentul retail, totuşi o pondere importantă în portofoliu îl are 
şi segmentul corporate, printre clienţii importanţi numărându-
se: Aeroportul Internaţional Iaşi, Ascensorul SA, Cosepa SRl, DV 
Construcţii, Elprof SA, Foradex SA, librăriile Humanitas, liftec 
Utilaje de Ridicat SRl, Midal leasing SA. 

În afara negocierii în numele clienţilor a condiţiilor şi poliţe-
lor de asigurare, compania asigură consiliere privind soluţiona-
rea daunelor şi managementul riscurilor societăţilor.

Colaborarea cât mai bună cu principalele companii de asigu-
rări din România este o preocupare constantă şi unul din pilonii 
pe care se sprijină întreaga activitate.

Profil de companie
altele 2%

asig de. răspundere  
civilă generală 3%

asigurări de
proprietate 

15%

asigurări auto 
80%

g LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE SRL
Management: Răzvan oliviu RUsU, director general
Adresa: Şos. Mihai Bravu 62A (Centrul de afaceri Spectrum), 
Sector 2

Tel. 0726.71.54.91

Fax: 031.404.57.41; 031.410.04.31

e-mail: office@leaderteam.ro

www.leaderteam.ro

g MAI BROKER DE ASIGURARE SRL
Management: Ionel CantaRagIU, director general
Adresa: Bd. Unirii nr. 69, bl. G2B, sc. 3, et.1, ap.1, Sector 3

Tel. 021.321.34.74

Fax: 021.321.34.54

e-mail: mairomania@mai-cee.com

www.mai-cee.com

by

13.000 de cititori, 3.000 de ştiri, 50 de interviuri 
postate anual,100 oferte de serviciu în companiile de 
asigurări şi brokeraj de asigurări

Abonează-te GRATUIT pe www.1asig.ro
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LONDON Brokers
ovidiu deMetResCU  Managing Director
Felix BUhoCIU   Deputy Manager

london Brokers- Broker de asigurare- Reasigurare 
Adresa: Str. Nicolae Filipescu 39-41, et. 2, Sector 1
Telefon: 021.310.14.58-60
Fax: 021.310.14.61
e-mail: office@londonbrokers.ro

web: www.londonbrokers.ro

Management

Orice alegere este dificilă, iar 
cînd este vorba despre asigurări, 
cu cît intri în amănunte, cu atît 
totul devine un puzzle mai greu 
de asamblat. Noi, consultantul 
în asigurări al clientului, aranjăm 
piesele acestui puzzle oferind so-
luţia optimă şi clară. Îmbinînd tra-
diţia cu experienţa şi dorinţa de a 
fi cei mai buni, reuşim să oferim 
clienţilor noştri un parteneriat pe 
termen lung.

london Brokers este o societate dinamică care şi-a început 
activitatea în 1999, oferind clienţilor săi servicii de un înalt stan-
dard profesional, în domeniul brokerajului în asigurări, reasigu-
rări şi al consultanţei în managementul riscului. Fiecare client 
are un broker dedicat iar principala noastră calitate este aceea 
ca suntem întotdeauna de partea clientului. Mai mult, serviciile 
standard sunt gratuite pentru client.

serviciile london Brokers    

london Brokers oferă întreaga gamă de produse şi servicii de 
asigurare şi reasigurare, inclusiv consultanţă în managementul 
riscului:
g Asistă clientul si oferă servicii de consultanţă de specialitat

g Reprezintă interesele clientului şi negociază cu asigurătorii şi 
reasiguratorii
g Analizează toate detaliile contractelor sau ofertelor de asigu-
rare şi prezintă clientului oferte comparative 
g Recomandă măsuri de prevenire şi limitare a daunelor, de 
elaborare a planurilor de acţiune în caz de calamitate, dezastru 
sau producerea evenimentelor asigurate. 
g Analizează condiţiile din piaţa asigurărilor şi recomandă clien-
ţilor soluţiile optime de asigurare.

Produsele de asigurare

london Brokers creează programe de asigurare cuprinzătoa-
re, individualizate, menite să acopere cea mai mare parte din ris-
curile potenţiale asigurabile dar în funcţie de nivelul de protecţie 
dorit. 

Profil de companie

altele 2%asig. CAR 5%
asig de. 
răspundere  
civilă generală 
10%

asigurări de
proprietate 

30%

asigurări auto 
50%
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MARSH
acţionariat 

MaRsh International holdings Inc. (Usa) 57,79%

MMC Uk group ltd. (Marea Britanie) 42,21%

Management
ConsIlIUl de adMInIstRaţIe

Cristian FUgaCIU – MIhăIlesCU Preşedinte & Director  
    General
Violeta haZaPaRU  Membru CA şi Director  
    Economic
louis CooMans de BRaChene Membru CA

MaRsh Broker de asigurare – Reasigurare
Adresa: Şos. Nordului nr. 24 - 26, et. 1, Sector 1
Tel: 021.232.18.74
Fax: 021.232.21.02
e-mail: office@marsh.ro

web: www.marsh.ro

4

Cristian FUgaCIU – MIhăIlesCU
Director General

Echipa

Echipa MARSH

Profil de companie

la data de 17.10.2001, 
MARSH Broker de Asigurare - 
Reasigurare a fost autorizată 
de CSA prin Decizia nr. 8 să 
funcţioneze ca broker de asi-
gurare în conformitate cu pre-
vederile alin. 1 si 3 din Ordo-
nanţa de Urgenţă nr. 51/2001 
privind modificarea art. 44 din 
legea 32/2000. În august 2007, 
societatea a fost autorizată de 
către Comisia de Supraveghe-
re a Sistemului de Pensii Priva-

te pentru desfăşurarea activităţii de intermediere a produselor 
fondurilor de pensii facultative prin avizul nr. 81/17.08.2007. 

Societatea îşi desfăşoară activitatea la sediul central situat în 
Şoseaua Nordului nr. 24 - 26, Sector 1, Bucureşti, care este şi sediu 
social. Societatea are un punct de lucru la Timişoara, care funcţio-
nează din martie 2003, când s-a înregistrat la Registrul Comerţu-
lui, şi un punct de lucru în Cluj, care funcţionează din 18 august 

2006. Începând cu data de 23.11.2007, s-a închiriat un sediu adi-
ţional în Bucureşti, cu adresa în Str. Dreptăţii nr. 79B, Sector 6, 
urmând deschiderea unui nou punct de lucru în Bucureşti.

MARSH România a crescut constant de la înfiinţare, din 1995, 
iar portofoliul său de clienţi a evoluat, acoperind o gamă largă de 
industrii. Portofoliul de asigurări intermediate de către MARSH 
este unul dintre cele mai echilibrate din piaţă.

MARSH are o abordare consultativă a consultanţei de risc şi 
este dedicat inovaţiei în acest domeniu.

asigurări de 
credite şi  
risc financiar 
14%

beneficii pentru angajaţi 
4%

asigurări de
proprietate  
20%

asigurări auto  
42%

asig de. 
răspundere  
civilă 
generală 
20%
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MILLENIUM Broker

acţionariat 
grupul Industrial Voiculescu şi gRIVCo sa 80,6%

Fundaţia Umanistă dan VoICUlesCU 6,07%

Ştefan PRIgoReanU 9,9%

ana Camelia IsaChe 3,43%

Management
ana Camelia IsaChe  Director General &   
    Preşedinte CA
Cristina Mihaela UZUn  Director Executiv
Ştefan emanuel PRIgoReanU Consilier Economic

MIllenIUM InsURanCe BRokeR (M.I.B.) s.a
Adresa: Splaiul Unirii nr. 74, et. 2 si 3, Sector 4 
Tel.: 021.330.37.96/021.330.30.15 
Fax: 021.330.37.85 
e-mail: camelia.rosu@myinsurance.ro 

web: www.myinsurance.ro

Profil de companie

MIllENIUM INSURANCE BRO-
KER SA a renăscut în septembrie 
2004 prin fuziunea dintre com-
paniile de brokeraj Millennium 
Insurance SRl şi Benefica Asigu-
rări SA situându-se constant între 
primii 20 de brokeri de asigurare 
din România, luând în considera-
re volumul de prime intermedia-
te care s-a situat în primele 9 luni 
ale anului 2008 la aproximativ 15 
milioane lei.

Compania intermediază toate tipurile de asigurări, inclusiv 
asigurări de viaţă şi de sănătate, calitatea serviciilor fiind garan-
tată şi de certificarea ISO 9001 pe care am obţinut-o in 2006, cu 
recertificare în iulie 2008.

Anticipând că importanţa retail-ului va creşte foarte mult, 
pe termen mediu, şi în serviciile de de brokeraj în asigurări, în 

anul 2007 managementul companiei a decis dezvoltarea terito-
rială prin deschiderea a 3 puncte de lucru în Craiova, Brăila, Ro-
man. Ca urmare a confirmării că şi în ţară este potenţial pentru 
domeniul asigurărilor, în septembrie 2008 am devenit primul 
broker de asigurare român, membru al Asociaţiei Române de 
Franciză, extinzându-ne astfel prin colaboratorii noştri, franci-
zaţi în Constanţa, Mangalia, Iaşi, Râmnicu Vâlcea, Bistriţa.

asig de. 
răspundere  
civilă generală 
5%

altele 3%

asigurări auto 
72%

asigurări de 
proprietate
20%

4

ana Camelia IsaChe
Director General

Echipa

Echipa MILLENIUM Broker



Anuarul companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări - Bucureşti 2009

BR
OK

ER
I D

E 
AS

IG
UR

ĂR
I

259

MODEL Broker 

acţionariat 
Carmen VIntIlă 100%

Management
Carmen VIntIlă Director Executiv

Model Broker de asigurare
Adresa: Bd. Iancu de Hunedoara nr. 6, Sector 1
Tel: 021.317.45.94
Fax: 021.317.45.94
e-mail: office@modelbroker.ro 

web: www.modelbroker.ro

Profil de companie

Înfiinţată în 1993, compania MO-
DEl Broker de Asigurare funcţionează 
din 1996 ca agent de asigurare, iar din 
2007 ca broker de asigurare. Profesio-
nalismul şi promptitudinea, serviciile 
competente şi complete într-o piaţă 
concurenţială acerbă, toate acestea re-
prezintă baza fundamentală a dezvol-
tării companiei.

altele 15%
asigurări de viaţă

10%

asigurări de
proprietate 

40%

asigurări auto 
35%

N.B. BROKER 
n.B. Broker de asigurare – Reasigurare
Adresa: Bd. Pache Protopopescu nr. 34, ap. 5, Sector 2
Tel./Fax: 021.252.04.19, 021.252.04.29
e-mail: office@nbbroker.ro

web: www.nbbroker.ro

acţionariat 
nicuşor BălaŞa 100%

Management
nicuşor BălaŞa Director General

Profil de companie

Compania a fost înfiinţată în 
anul 2002 şi funcţionează ca bro-
ker independent, oferind servicii 
numai în interesul clienţilor.

Printre clienţii companiei se 
găsesc companii internaţionale, 
firme mici şi mijlocii, din toate 
domeniile de activitate, pre cum 
şi persoane fizice.

Serviciile companiei ajută cli-
enţii în obţinerea asigurărilor cu 

un raport bun preţ/cali tate, se oferă consultanţă pentru mana-
gementul riscurilor şi pentru încasarea integrală a sumelor des-
păgubite

asig de. 
răspundere  
civilă 
generală 
10%

asig. de accidente
5%

altele 5%

asigurări auto 
35%

asigurări de
proprietate 

45%
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NC SERVICES 
acţionariat 

ondatRa BV – olanda 70%

alexandru adrian VIŞan 30%

Management
Camelia VIŞan Director General

nC seRVICes Broker de asigurare sRl
Adresa: Aleea Teişani nr. 84, Sector 1
Tel: 021.316.09.55
Fax: 021.316.09.56
e-mail: office@nc-services.ro

web: www.nc-services.ro

Profil de companie

Compania NC SERVICES 
Broker de Asigurare a fost în-
fiinţată în anul 2002, având o 
experienţă de peste 6 ani în 
domeniul asigurărilor. 

Încă de la începutul activi-
tăţii, echipa a evoluat alături de 
clienţi, devenind bine pregătită 
şi cu mult profesionalism. 

Compania are un portofo-
liu de peste 1500 de clienţi, pentru care a intermediat o vastă 
gamă de asigurări, incluzând: RCA, CASCO / Buchet, asigurări lo-

cuinţe, asigurări bunuri, echipamente şi utilaje, asigurări navale 
pentru ambarcaţiuni de agrement, asigurări transport CARGO / 
maritime interne şi externe.

asig maritime
5,14%

asigurări auto 
78,6%

asigurări de proprietate
16,6%

Legenda - simboluri utilizate

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE FIzICE

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale
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NOVA GRUP 
noVa gRUP asigurări Broker de asigurare – Reasigurare
Adresa: Str. Tache Ionescu nr. 1, et. 5, ap. 17, Sector 1
Tel: 021.300.33.11, 021.300.33.12, 021.300.33.15
Fax: 021.300.33.13
e-mail: office@brokerasigurari.ro

web: www.brokerasigurari.ro

acţionariat 
andrei teodoR  100%

Management
dinu Cristian PoPesCU  Director General

Cristian Ştefan dUMItRaChe Director

Profil de companie

NOVA GRUP Asigurări Broker 
de Asigurare – Reasigurare, au-
torizat de către CSA, membru în 
UNSICAR (Uniunea Naţionala a So-
cietăţilor de Intermediere si Con-
sultanţă în Asigurări din România), 
este un consultant specializat în 
desfăşurarea activităţilor de ma-
nagement al riscului, lucrând ex-
clusiv în beneficiul clienţilor săi.

NOVA GRUP Asigurări Broker de Asigurare – Reasigurare şi-a 
început activitatea în anul 2002, cu o echipă de brokeri calificaţi 
profesional, inovatori, pregătiţi să răspundă rapid şi eficient la 
toate exigenţele clienţilor.

Principalele scopuri ale activităţii companiei sunt adăugarea 
de valoare prin reducerea sau eliminarea riscurilor la care sunt 
supuse bunurile şi profiturile clienţilor săi în activitatea cotidiană, 
asistarea şi acordarea celei mai bune consultanţe în momentul 
producerii unei daune, îndrumarea spre alegerea soluţiilor opti-
me de asigurare, negocierea şi încheierea contractelor de asigu-
rare în favoarea clientului în condiţiile respectării tuturor legilor 
şi reglementărilor în vigoare.

În această calitate, de reprezentant al clienţilor săi, prin expe-
rienţa profesională, prin cunoaşterea amănunţită a pieţei - dată 
de experienţa de lucru cu cei mai puternici asigurători, de tehni-
cile şi procedurile de asigurare pentru toate categoriile de riscuri, 
de informaţiile deţinute referitoare la marja de solvabilitate a asi-
gurătorilor, riscurile acoperite sau excluderile, calitatea serviciilor 
oferite de aceştia, programele de reasigurare ale societăţilor de 
asigurare - NOVA GRUP Asigurări Broker de Asigurare – Reasigu-
rare urmăreşte reducerea costurilor referitoare la necesarul de 
asigurare al clienţilor, precum şi o acoperire optimă a riscurilor 
la care sunt expuşi.

NOVA GRUP Asigurări Broker de Asigurare – Reasigurare cre-
ează programe de asigurare cuprinzătoare, preluând întregul 
proces de gestionare a necesităţilor de acoperire a riscurilor spe-
cifice activităţii fiecărui client.

altele 2,1%

asig. cargo 6%asig de. 
răspundere  
civilă 
generală 
17,7%

asigurări de
proprietate 

59,2%
asigurări auto 

15%

Buletinul „Unde mă Asigur?” este o prezentare a judeţelor vizitate de către echipele noastre de specialişti, 
completată de o analiză în plan local a mediului economic şi de asigurări, fiind în acelaşi timp instrumentul 
electronic de comunicare al Programului „Unde mă Asigur?”.

by
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g ONE BROKER DE ASIGURARE
Management: Viorel taChe, director general
Adresa: Str. Domniţa Ruxandra, nr. 13, Sector 2

Tel. 021.312.44.15

Mobil: 0722.624.353

Fax: 021.312.44.15 

e-mail: viorel.tache@onebroker.ro

OLSA RE 

acţionariat 
Mihai olăResCU JoChaMoWItZ 98.98%

dan oPRea 1.02 %

Management
Mihai olăResCU JoChaMoWItZ Administrator

Claudiu Marian VîlCeanU  Director Executiv

olsa Re Broker de asigurare-Reasigurare
Adresa: Piaţa Alba Iulia nr. 8, bloc I-7, sc. 3, etaj 4, ap. 56, 
Sector 3
Tel: 021.323 08.23
Fax: 021.322 88.04
e-mail: office@olsare.ro

Profil de companie

OlSA RE Broker de Asigurare - 
Reasigurare (fostă OlSA RE România 
– modificare denumire în anul 2005, 
efectul legii), societate constituită şi 
funcţionând în baza legilor române, 
este înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J40/7494/05.06.2003, 
cod unic de înregistrare 15488130.

Societatea este autorizată de 
Comisia de Supraveghere a Asigu-

rărilor prin decizia nr. 3869/04.08.2003 şi înmatriculată în Regis-

trul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-174/28.07.2003 conform 
legislaţiei în vigoare, având ca obiect de activitate negocierea 
încheierii contractelor de asigurare sau reasigurare şi acordarea 
de asistenţă pe durata derulării contractelor ori în legătură cu re-
gularizarea daunelor.

Activitatea de intermediere reasigurări are o pondere de 98% 
în activitatea societăţii. 

asig de. 
răspundere  
civilă 
generală 
10%

asigurări auto 
40%

asig. 
aviaţie 

15%
asigurări de
proprietate 

35%

4
Claudiu Marian VîlCeanU

Director Executiv

Echipa

Echipa OLSA Re

g PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE
Management: georgel tUdoR, administrator
Adresa: Calea Moşilor nr.115, ap. 2, Sector 2

Tel. 021 2313154

Fax: 021 2313149

e-mail: peiagroupbroker@yahoo.com

g PREMIUM BROKER DE ASIGURARE
Management: doru VasIle, director general
Adresa: Str. 7 Drumuri, nr. 19, Sector 3

Tel. 031.429.33.30

Mobil: 0746.080.000

Fax: 021.250.98.33

 e-mail: doru@premium-broker.ro
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OTTO Broker

acţionariat 
Victor sRaeR 50%

Wilhelm teIsI 10%

destlInk limited 40%

Management
Victor sRaeR   Director General

simona PanaItesCU  Director Operaţiuni

gabi tUICă   Corporate Manager

otto Broker de asigurare
Adresa: Bd. Unirii nr. 69, bl. G2B, tronson 1, parter + mezanin, 
Sector 3 
Tel: 021.312.98.10
Fax: 021.314.50.75
e-mail: office@ottobroker.ro

web: www.ottobroker.ro, 
www.asiguraripentrutoti.ro

4
Victor sRaeR

Director General

Echipa

Echipa OTTO Broker

Profil de companie

OTTO Broker a fost înfiinţată în 
2001, sub numele de TOTAl ADVI-
SOR Insurance Broker. În decem-
brie 2008, în urma unui complex 
proces de rebranding, TOTAl AD-
VISOR a devenit OTTO Broker de 
Asigurare. Procesul de rebrandig a 
marcat definirea clară a celor două 
divizii OTTO Broker: cea de retail şi 
cea corporate.

Divizia de retail OTTO Broker a 
inaugurat primul birou “high stre-

et” din România, în Bulevardul Unirii nr. 69, şi a lansat platfor-
ma online www.asiguraripentrutoti.ro. Ofertele de asigurări de 
locuinţe şi bunuri, sănătate, viaţă şi pensii, CASCO şi RCA pot fi 
studiate online şi clientul poate consulta un expert OTTO Broker 
pentru ca rezultatul final să fie încheierea celei mai bune poliţe 
de asigurare, în cele mai bune condiţii. Platforma oferă utilizato-
rului acces la servicii de calitate şi îi permite, în acelaşi timp, să 
economisească timp şi bani. 

OTTO Broker Corporate Division îşi propune să depăşească 
toate aşteptările, să ofere fiecărui client posibilitatea de a cheltui 
mai puţin decât de obicei pentru a acoperi mai mult ca de obicei. 
Sub sloganul „Spend less to cover more”, OTTO Broker gestionea-
ză programele de asigurări a peste 200 de companii româneşti 
şi străine. De la asigurări de proprietăţi, stocuri şi echipamente, 
până la asigurări de pierderi financiare sau construcţii montaj, 
OTTO Broker dezvoltă în permanenţă cele mai bune planuri de 
asigurare, astfel încât fiecare client să beneficieze de o asigurare 
completă, adaptată activităţii sale, cu o investiţie minimă.

asig. cargo 1,2%
altele 2,7%

asig de. 
răspundere  
civilă generală 
2,6%

asigurări de
proprietate 
19,9%

asigurări auto 
73,6%

by

totul despre 
asIgURăRI
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PARTENERUL MEU

acţionariat 
laura oanCea 50%

attila VeRestoY 50%

Management
laura oanCea Director Executiv

PaRteneRUl MeU Broker de asigurare
Adresa: Str. Dr. Felix nr. 41, bl. C2, sc. 3, ap. 73, Sector 1
Tel: 0318.054.098
Fax: 021.317.68.21 
e-mail: laura_e_oancea@yahoo.com 

Profil de companie

Compania PARTENERUl MEU 
a fost înfiinţată din dorinţa de a 
continua şi dezvolta cunoştinţe-
le dobândite în cadrul unei mari 
companii multinaţionale de profil.

Clienţii cărora leam vândut 
asigurări de viaţă în perioada în 
care am activat ca şi consultant 
au cerut să le fim în continua
re consultant, iar fiindcă piaţa 
asigurărilor în România luase o 

amploare încurajatoare, am hotărât să ne extindem paleta de 
produse pe care le putem oferi clienţilor, iar acest lucru se putea 
face cel mai bine acţionând ca şi broker (laura OANCEA).

asig. de răspundere 
civilă generală 2,67%

altele 1,43%
asigurări de
proprietate  

6,16%

asigurări auto 
89,74%

PROTECTOR
PRoteCtoR Broker de asigurare sRl
Adresa: Centrul BMW, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 53 A, 
Sector 1
Tel: 021.200.62.63 
Fax: 021.233.29.21
e-mail: ioana.voiculescu@protectorbroker.ro

web: www.protectorbroker.ro

acţionariat 
Michael hoRst sChMIdt 90%
daniel dăIanU 10%

Management
Florin MolnaR Administrator

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 0723.121.867
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PENTA International

acţionariat 
dror MaRoM 80%
Rodica FUICU 11%
adriana neagU 5%
Raluca MaRoM 4%

Management
dror MaRoM   Preşedinte 

Rodica FUICU   Director General

adriana neagU   Director General Adjunct 

Penta- International Insurance Reinsurance Broker
Adresa: Str. Episcopiei nr. 2 - 4, Sector 1
Tel: 021.312.46.46
Fax: 021.312.59.59
e-mail: penta@pentasig.com

Profil de companie
PENTA este prezentă pe piaţa românească de asigurări din 

1994, fiind autorizată din anul 2001 să desfăşoare activităţi de asi-
gurare - reasigurare în calitate de broker, conform legii nr. 32/2000, 
care reglementează activitatea de asigurare - reasigurare.

Managementul companiei are o bogată experienţă pe piaţa 
internaţională şi locală de asigurări, activând în variate domenii 
specializate: energie, aviaţie, maritim, asigurări facultative pentru 
mari proiecte, reasigurări, răspunderi speciale, programe internaţi-
onale de sănătate.

Portofoliul firmei cuprinde investitori şi operatori din cele mai 
diverse domenii: proiecte imobiliare, atât în fază de execuţie, cât 
şi operaţionale (birouri, ansambluri rezidenţiale, hoteluri), pro-
iecte de infrastructură, proiecte de construcţii, fabrici, depozite, 
furnizori de servicii în diverse domenii - inclusiv furnizori de ser-
vicii medicale -, instituţii educaţionale, parcuri auto, precum şi 
asigurări dedicate persoanelor fizice.

Prin echipa sa de profesionişti, compania PENTA oferă servicii 
de cea mai înaltă calitate clienţilor săi,  punându-le la dispoziţie 
soluţii pentru managementul riscurilor, special adaptate fiecărui 
domeniu de activitate. Serviciile companiei includ diverse tipuri 
de asigurări de viaţă si non-viaţă, precum şi asistenţă de speciali-
tate acordată clienţilor în derularea dosarelor de daună. 

Fiecare dosar de daună este monitorizat de experţii firmei 
începând cu data producerii evenimentului, continuând cu asis-
tenţa acordata clientului la completarea dosarului de daună, 
până la finalizarea acestuia prin plata despăgubirii. 

Profil de companie
Încă de la înfiinţarea sa, în noiembrie 2005, PROTECTOR BRO-

KER, membră a Grupului Automobile Bavaria, a acţionat astfel 
încât să ofere clienţilor săi asistenţă calificată şi susţinere profesi-
onală în obţinerea celor mai bune condiţii la încheierea contrac-
telor de asigurare.

Analizând rezultatele obţinute în cei 3 ani de activitate, com-
parând cu obiectivele planificate, putem spune că 2006 a fost 
anul în care am pus bazele unei colaborări reciproc avantajoa-
se cu partenerii şi clienţii noştri, 2007 a fost anul consolidării, în 
care am implementat strategii şi iniţiative care au determinat o 
creştere benefică a companiei, iar 2008 este anul dezvoltării ac-
tivităţii pentru îmbunătăţirea serviciilor acordate clienţilor şi a 
relaţiilor cu partenerii.

Consolidându-si poziţia pe piaţa de brokeraj în asigurări, 
prin cifrele de afaceri ascendente în termeni reali de la un an la 
altul, PROTECTOR BROKER şi-a diversificat activitatea, oferind 
soluţii pentru orice risc şi consultanţă de specialitate clienţilor 
săi la sediul central situat în clădirea Automobile Bavaria – Bă-
neasa, la punctele sale de lucru deschise în cadrul locaţiilor 
Grupului din Otopeni şi cartierul Militari şi în alte 6 oraşe im-
portante din ţară.

Actualizând în permanenţă oferta generală de produse a 
societăţilor cu o bună reputaţie pe piaţa asigurărilor, PROTEC-
TOR pune la dispoziţia clienţilor săi toate resursele sale globale, 
inclusiv pe cele ale Grupului Automobile Bavaria în domeniul 
auto.



Anuarul companiilor de asigurări şi brokeraj în asigurări - Bucureşti 2009

BR
OK

ER
I D

E 
AS

IG
UR

ĂR
I

266

Profil de companie

PORSCHE Bank AG este acţiona-
rul principal al grupului format din 
cinci companii: PORSCHE leasing 
România, PORSCHE Bank România, 
PORSCHE Broker de Asigurare, POR-
SCHE Mobility şi PORSCHE Asigurări. 
Aceste companii, cunoscute ca POR-
SCHE Finance Group, asigură produ-
se de finanţare şi asigurare pentru 
mărcile grupului: Volkswagen, Seat, 

Skoda, Audi şi Porsche, precum şi pentru mărcile exclusive Bu-
gatti, Bentley şi lamborghini, atât pentru autoturisme, cât şi 
pentru vehicule comerciale, noi şi second hand.

PORSCHE Finance Group furnizează clienţilor săi, persoane 
fizice şi companii, soluţii rapide şi eficiente pentru achiziţionarea 
automobilului dorit, potrivit conceptului „one-stop shop”: achizi-

ţionare directă din showroom, finanţare prin leasing sau credit, 
asigurări auto şi o gestionare operaţională a flotei.

În noiembrie 2002 ia naştere compania PORSCHE Broker de 
Asigurare, acesta începându-şi activitatea trei luni mai târziu. 
PORSCHE Broker de Asigurare completează gama de servicii, 
prin intermedierea asigurărilor CASCO şi RCA. 

În concordanţă cu politica sa internaţională, obiectivul 
PORSCHE Finance Group în România este de a deveni lider pe 
sectorul finanţărilor auto ale concernului din care face parte. În 
următorii ani, PORSCHE Finance Group şi-a propus să deţină o 
cotă de finanţare de minim 35% din livrările de autovehicule ale 
concernului.

Ca membră a Concernului PORSCHE, PORSCHE Finance Gro-
up combină experienţa internaţională cu avantajele locale, pen-
tru a pune la dispoziţia clienţilor săi servicii superioare şi integra-
te de finanţare auto.

asigurări auto 
99.79%

altele 0.21%

PORSCHE Broker
PoRsChe Broker de asigurare
Adresa: Şos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Jud. Ilfov
Tel: 021.208.26.00
Fax: 021.208.26.05
e-mail: office@porschebank.ro

web: www.porschebank.ro

acţionariat 
PoRsChe Bank ag salzburg 100% 

Management
kurt leItneR   CEO PORSCHE Finance Group

alexander nekolaR CFO PORSCHE Finance Group
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acţionariat 
daniel Pena 94%

Cornel laurenţiu ŞoaItă 6%

Psg Insurance Broker 
Adresa: Str. Avalanşei nr. 14 -16, bl. 3, sc. B, ap. 27, Sector 4
Tel: 021.330.94.26
Fax: 021.330.94.26
e-mail: dan.pena@psgasg.ro

Management

daniel Pena
Administrator

Profil de companie

Societatea a fost înfi-
inţată în 2002, cu un sin-
gur angajat şi un punct 
de lucru. În prezent are 
15 angajaţi şi cinci puncte 
de lucru, având o cifră de 
afaceri de peste 1.000.000 
EUR.

altele 2,91%
asig. de răspundere civilă 
generală 1,14%

asigurări de
proprietate 

13,89%

asigurări auto 
82,06%

PSG Insurance

RAIFFEISEN Broker

Compania şi-a lansat activitatea 
pe piaţa asigurărilor în martie 2006. 
Ea se adresează în principal clienţilor 
corporate, persoane juridice române 
sau străine, cărora le pune la dispoziţie 
servicii de un înalt standard profesi-
onal. Într-o primă etapă, compania a 
intermediat produse de asigurare pen-
tru toate entităţile RAIFFEISEN din Ro-
mânia, primii clienţi fiind RAIFFEISEN 

Bank SA şi RAIFFEISEN leasing IFN SA. Urmează o nouă etapă în 
care, beneficiind de experienţa şi puterea grupului austriac, RAI-
FFEISEN Broker de Asigurare - Reasigurare va aborda în forţă şi 
alte categorii de clienţi. Compania oferă servicii care includ toate 
liniile de asigurare, colaborând în acest sens cu cele mai impor-
tante societăţi de asigurare prezente pe piaţa românească.

acţionariat 
RaIFFeIsen leasing International gesellscaft m.b.h 100%

Management
Iulia osMan  Director Executiv

silvia dUMItResCU Insurance Department Manager

RaIFFeIsen Broker de asigurare - Reasigurare sRl 
Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 9, cam. 9.01 şi et. 5, 
cam. 5.08, Sector 5
Tel: 021.403.33.66
Fax: 021.403.33.60
e-mail: office.rbar@rzb.ro

Profil de companie

asigurări auto 
90%

altele 3%
asigurări de

proprietate 7%
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RCI Broker 

acţionariat 
RCI Finanţare România sRl 99.99%

aurelia leoVeanU 0.01%

Management
aurelia leoVeanU  Administrator

Mihaela geoRgesCU  Director Executiv

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.201.20.00

Profil de companie

Societatea RCI Broker de Asigurare 
a fost înfiinţată în 29.08.2005. la sfâr-
şitul lunii noiembrie 2008, societatea 
avea în portofoliu 86547 poliţe active.

altele 0,08%

asigurări auto 
99,92%

acţionariat 
Mihaela VasIle 60%

arina RadU 30%

Robert nIţă 10%

Management
Viorel VasIle   Director General

lavinia nIţă   Director Executiv

Mihai MInea   Director Asigurări

SAFETY Broker

RCI Broker de asigurare 
Adresa: Bd. Aviatorilor nr. 41, et. 4, biroul 1, Sectorul 1
Tel: 021.201.20.00
Fax: 021.201.20.90
e-mail: rcileasing.romania@rcibanque.com

saFetY Broker de asigurare
Adresa: Bd. Ghencea nr. 126 - 132, Sector 6
Tel: 0314.052.123, 0314.052.124
Fax: 021.413.09.47
e-mail: office@safetyasigurari.ro

web: www.asigurari-grele.ro

Profil de companie
Compania SAFETY Broker a 

fost înfiinţata în 2005, în scopul 
oferirii unor servicii complete 
de asigurare pentru posesorii de 
echipamente specializate pen-
tru transportul terestru, feroviar, 
naval şi aerian; îşi desfăşoară ac-
tivitatea la nivel naţional şi este 
membru UNSICAR încă de la înfi-
inţare. Compania oferă servicii de 

management al riscului şi de consultanţă în asigurări de bunuri, 
de proprietăţi, asigurări medicale, de viaţă, de afaceri, auto şi de 
răspundere civilă.

web: www.rcibanque.com

altele 2,81%
asigurări de proprietate 
1,36%

asigurări auto 
95,83%
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SCORPION Broker 
acţionariat 

Costeluş alBota 100%

sCoRPIon Broker de asigurare
Adresa: Str. Virtuţii nr. 5, bl. R2, sc. 2, et. 3, ap. 40, Sector 6
Tel: 021.771.28.28
Fax: 021.771.28.28
e-mail: scorpion.asigurare@gmail.com

Costeluş alBota Administrator 

Management

acţionariat 
lăcrimioara deaConesCU 100%

Management
lăcrimioara deaConesCU Director General

SEMPER FIDELIS 
seMPeR FIdelIs – Broker de asigurare 
Adresa: Str. Anton Pann nr. 2, Sector 3
Tel: 021.326.79.23, 0722.247.291
Fax: 021.320.61.40
e-mail: office@semper-fidelis.ro

web: www.semper-fidelis.ro

SEMPER FIDElIS – Broker de 
Asigurare este o societate de 
brokeraj în asigurări, autoriza-
tă să funcţioneze conform legii 
32/2000 (cu modificările şi com-
pletările ulterioare), în baza avi-
zului nr. 3818/14.02.2005, emis de 
către Comisia de Supraveghere a 
Asigurărilor. Numărul de înregis-
trare în Registrul Brokerilor este 
RBK-265.

Sediul Social al societăţii se 
află în Str. Căuzaşi nr. 42, Sector 3, iar Sediul Operativ se află situat 
în Str. Anton Pann nr. 2, Sector 3, lângă Poliţia Rutieră Udrişte.

Compania se bazează pe experienţa echipei în materie de 
asigurări şi pe colaborările îndelungate cu societăţile de asigurare.

SEMPER FIDElIS – Broker de Asigurare are echipă tânără, di-
namică, formată din persoane cu pregătire superioară în diverse 
domenii, cu o vastă experienţă în domeniul asigurărilor, ce asi-
gură operativitate maximă, neuitând că succesul are la bază re-
laţii interumane, bazate pe încredere, sinceritate şi, nu în ultimul 
rând, pe respect reciproc.

Compania se străduieşte ca serviciile şi soluţiile oferite să co-
respundă în totalitate nevoilor şi exigenţelor clienţilor săi.

Obiectivul principal este acela de a oferi clienţilor soluţii op-
time pentru plasarea în siguranţă a riscurilor.

Profil de companie
asig. de sănătate 2%

asig. de 
răspundere civilă 
generală 1%

asigurări de
proprietate  
4%

asigurări auto 
93%

Profil de companie
Societatea a funcţionat de la cre-

are, în anul 2002, până în decembrie 
2006 ca agent de asigurare persoana 
juridică. În decembrie 2006 societa-
tea a obţinut autorizarea Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor pentru 
a deveni broker de asigurare. Deşi ca 
broker de asigurare societatea este 
relativ nou înfiinţată, experienţa în asi-

gurări este de peste 6 ani. la înfiinţare, societatea a semnat con-
tracte de intermediere cu 6 societăţi de asigurare, printre care: 

EUREKO, AllIANZ-ŢIRIAC, ASIBAN, EUROINS, CARPATICA Asig. 
In prezent, SCORPION Broker de Asigurare intermediază asigurări 
pentru circa 12 dintre cele mai importante societăţi de asigurare 
care acţionează pe piaţa asigurărilor din ţara noastră.

asig. viaţă 15%

asigurări genrale 80%
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g ROMEURO INS. CONSULTING Broker de Asigurare
Management: laura ene, director
Adresa: Str. Traian, nr. 48, Sector 3
Tel. 021 326 01 16
Fax: 021 236 01 15
e-mail: office@reic.ro

www.reic.ro

g SAFE INVEST ROMANIA BROKER DE ASIGURARE
Management: Martin heRZel, director general
Adresa: B. George Coşbuc nr. 69, Sector 5

Tel. 021.336.36.99

Fax: 021.336.36.66

www.safe-invest.com

g SIC Asigurări Broker de Asigurare
Management: Cătălina stănIlă, director general
Adresa: Bd. Basarabia, nr. 104, bl. A4, sc. A, et. 2, ap.10, 
Sector 2

Mobil: 0740.087.435

Fax: 021.324.81.53

e-mail: sic.asigurari@yahoo.com

Profil de companie
SENIOR Broker de Asigurare a 

debutat pe piaţa intermediarilor de 
asigurări în semestrul II al anului 
2003.

Ţinându-se cont de po ten ţia-
lul oferit de piaţa asigurărilor din 
Ro mâ nia, societatea din start s-a 
definit ca fiind o societate dinamică, 
de un înalt nivel profesional, cu ex-
pe rienţă în domeniul asigură rilor.

Primul pas a constat în încheierea de contracte de colaborare 
cu principalele societăţi de asigurare din România, căutându-se 
menţinerea portofoliului de clienţi pe un număr relativ restrâns de 
asigurători aflaţi în topul primelor societăţi de profil din România.

la momentul actual există contracte de colaborare în vigoare 
cu societăţile: AllIANZ – ŢIRIAC, GENERAlI, OMNIASIG, ASIBAN, 
BCR Asigurări, BT Asigurări şi altele.

Plecând de la existenţa acestor contracte, societatea a dez-
voltat o întreagă gamă de servicii în avantajul clientului:
g ajută clientul la definirea strategiei de management al riscului şi 
de finanţare a acestuia în funcţie de situaţia financiară a clientului, 
de domeniul de activitate şi de strategia de dezvoltare a firmei;
g oferă servicii de consultanţă de specialitate pentru alegerea 

produselor şi programelor de asigurare adecvate: tipuri de asigu-
rări, limite asigurate, sume deductibile etc.;
g reprezintă interesele clientului şi negociază cu asigurătorii 
condiţiile şi termenii contractelor de asigurare, obţinând cele mai 
avantajoase soluţii;
g analizează toate detaliile contractelor sau ofertelor de asigurare 
şi prezintă oferte comparative în legătură cu toate aspectele con-
tractelor, cu situaţiile acoperite şi cu excluderile, cu procedurile de 
administrare, cu tarifele, cu franşizele etc.;
g oferă clienţilor servicii de consultanţă gratuită în ceea ce priveş-
te managementul riscului, evaluarea riscului, recomandă măsuri 
de prevenirea şi limitarea daunelor, elaborarea planurilor de acţi-
une în caz de calamitate, dezastru sau producerea evenimentelor 
asigurate (incendiu, explozie etc.);
g analizează condiţiile de pe piaţa locală a asigurătorilor şi reco-
mandă clienţilor soluţiile optime de asigurare.

asig. de sănătate 8%

asig. de 
răspundere 
civilă 
generală 
8%

asigurări de
proprietate  

15%

asigurări auto 
69%

SENIOR Broker
senIoR Broker de asigurare sRl
Adresa: Str. Segarcea nr. 7, bl. B13, ap. 34, Sector 6
Tel: 021.315.50.13
Fax: 021.313.57.77
e-mail: office@seniorbroker.ro

acţionariat 
dragoş BîRsa 80%

aldo ConsUltIng 20%

dragoş gabriel BîRsa Manager

Management
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SIGMA Broker 
sIgMa BRokeR de asIgURaRe 
Adresa: Bd. Magheru nr. 32-36, sc. C, et. 2, ap. 7, Sector 1
Tel: 021.310.76.71
Fax: 021.310.76.70
e-mail: office@sigmabroker.ro

acţionariat 
Mihai PăUn 70%

Mihai onIseI 30%

Management
Mihai PăUn   Administrator 

dumitru BeRCU   Director Executiv

Mihai onIseI   Director Vânzări

andreea CRIstea   Director Economic

Florina BoldeanU  Director de Marketing

web: www.sigmabroker.ro

Profil de companie

Societatea a fost înfiinţată in anul 
1999 şi a funcţionat ca agent persoa-
nă juridică până la momentul autori-
zării ca Broker - 29.06.2007.

Acţionariatul societăţii de broke-
raj este compus din doi acţionari de 
naţionalitate română: Mihai PăUN şi 
Mihai ONISEI.

Sediul central al societăţii de bro-
keraj este în Bucureşti şi are în com-
ponenţă 8 salariaţi.

Societatea  are deja un număr de 17 reprezentanţe teritoria-
le, funcţionale, în importante reşedinţe de judeţ: Bucureşti, Arad, 
Alba, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Mureş, Reghin, Prahova, Sibiu, Vâlcea, 
Bistriţa-Năsăud, Focşani, Piteşti, Sf. Gheorghe, Braşov, Târgovişte, 
Tulcea, precum şi două puncte de lucru la Dej şi Sebeş (Alba).

altele 10%

asigurări de viaţă 
5%

asigurări de
proprietate  

15%

asigurări auto 
70%

SIGURA Broker
sIgURa Broker de asigurare
Adresa: Bd. lascăr Catargiu nr. 1, Sector 1
Tel: 021.311.17.00, 0311.032.210, 0730.100.152, 

0722.386.619
Fax: 021.311.17.00
e-mail: office@sigurabroker.ro

george FUsaRU Director/Administrator 

Management
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SILGA Broker 
sIlga Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Diligenţei nr. 8, Sector 1
Tel./Fax: 021.323. 97.24
e-mail: office@silga-asig.ro

acţionariat 
gabriel stoIan 25%

alexandra Irina stoIan 37,5%

Mădălina ana Maria stoIan 37,5%

Management
Maria MosCoVICI MUReŞeanU Director General

web: www.silga-asig.ro

Profil de companie

SIlGA Broker, înfiinţată în 1995, 
este una dintre cele mai vechi şi sta-
bile societăţi de consultanţă şi bro-
keraj în domeniul asigurărilor, având 
un capital integral românesc. 

În prezent, capitalul social sub-
scris şi vărsat este de 150.000 RON, 
întreaga activitate desfăşurându-se 
în conformitate cu prevederile lega-
le în vigoare.

Compania SIlGA Broker este au-
torizată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru 
negocierea contractelor de asigurare / reasigurare pe piaţa inter-
nă şi internaţională, inspecţii de risc, acordarea de asistenţă pe 
durata derulării contractelor, regularizare în caz de daună, Comi-
sariat de avarie.

asig. de sănătate 
3,5%

asig. de 
răspundere 
civilă 
generală 
1,5%

asigurări auto 
65%

asigurări de
proprietate  
30%

SIRCOM Insurance
Profil de companie

SIRCOM Insurance Broker este o 
com panie de intermediere şi asistenţă în 
domeniul asigurărilor, înfiinţată în 2006, 
autorizată de Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor.

SIRCOM Insurance Broker oferă con-
sultanţă privind necesităţile şi opor tuni-
tatea încheierii diverselor tipuri de asi-
gurări şi gestionează contractele de 

asigurare, urmărind actualizarea lor.
SIRCOM Insurance Broker colaborează cu cele mai importan-

te societăţi de asigurare de pe piaţa românească: AllIANZ-ŢIRI-
AC Asigurari, ARDAF, GENERAlI, ASTRA, EUROINS.

asigurări auto 
75%

alte asigurări
25%

acţionariat 
dragoş MIhalaChe 100%

sIRCoM Insurance Broker
Adresa: Bd. Decebal nr. 28, Sector 3
Punct de lucru: Str. Av. Traian Vasile nr. 40, Sector 1
Tel: 0311.022.436, 0311.022.437, 0724.013.955
Fax: 0311.022.435, 0311.022.439
e-mail: sircom_insurancebroker@yahoo.com

gheorghe stan Director General

Management
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sRBa Broker de asigurare Reasigurare
Adresa: Bd. I. C. Brătianu nr. 6, et. 2, ap. 10, Sector 3
Tel: 021.313.83.93
Fax: 021.315.49.49
e-mail: office@romasigurari.ro

acţionariat 
gheorghe gRad 50%

Marius Florin MoldoVan 50%

Gheorghe GRAD
Administrator, Director General

4

Management

Marius Florin MoldoVan Director Vânzări

SRBA Broker

web: www.romasigurari.ro

Profil de companie

SRBA Broker de Asigurare 
Reasigurare este prezentă pe 
piaţa de asigurări din România 
din anul 1998. În cei 10 ani de 
activitate, societatea s-a dezvol-
tat în permanenţă, ocupând un 
loc important în cadrul pieţei de 
profil. Dezvoltarea teritorială a 
societăţii număra în prezent 9 
judeţe – Brăila, Suceava, Cluj, 
Ialomiţa, Buzău, Mureş, Dâmbo-
viţa, Teleorman şi Olt. 

În anul 2008, volumul pri-
melor intermediate de către SRBA va fi in jur de 13 mil. RON, 
ceea ce reprezintă o creştere de aproximativ 50% faţă de 2007. 

În anul 2007, SRBA a devenit reprezentant pentru România şi 
Republica Moldova a Wells Fargo Global Broker Network. 

Apartenenţa SRBA Broker de Asigurare Reasigurare la aceas-
tă importantă organizaţie de brokeri independenţi este o confir-
mare a profesionalismului şi seriozităţii companiei, atât în relaţia 
noastră cu clienţii, cât şi în cea cu societăţile de asigurare.

asig. de accidente şi 
boală 1%

asig. de răspundere  
civilă generală 5%

asig. cargo 1%

altele 1%

asigurări de
proprietate 
16%

asigurări auto 
76%

Ziua asigurărilor auto 
Joi, 28 mai 2009

2009
Sinaia, ROMÂNIA25-29 mai 2009

FIaR este cel mai important eveniment de profil al primăverii europene www.fiar.ro

by

Forumul Internaţional 
asigurări - Reasigurări

Ediţia a XII-a
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TOTAL ASIG 
acţionariat 

Maria IonesCU 50% 

dănuţ Florentin MItRoI 50% 

dănuţ – Florentin MItRoI  Director General 

Maria IonesCU   Director Tehnic

alina ŞeRBan   Asistent Brokeraj

Management

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 0744.806.522

total asIg - Broker de asigurare - Reasigurare
Adresa: Str. Bodeşti nr. 9, bl. 29A, sc. A, et. 2, ap. 12, Sector 2
Adresă poştală: Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 7D, bl. 3, sc. B, et. 3, ap. 
367, Sector 4
Tel: 021.311.23.06
Fax: 021.314.73.67
e-mail: contact@totalasig.ro

web: www.totalasig.ro Profil de companie
Compania TOTAl ASIG a fost înfiin-

ţată în aprilie 2005, la iniţiativa celor doi 
asociaţi. Încă de la început, ea s-a situat 
pe un loc fruntaş în clasamentele Media 
XPRIMM. Printre atuurile TOTAl ASIG se 
numără experienţa în asigurări a colec-
tivului, portofoliul în creştere de la un 
an la altul şi contracte de brokeraj cu 
cele mai titrate societăţi de asigurări.

altele 5%

asigurări de
proprietate  
30%

asigurări auto 
65%

de peste 10 ani printre cei mai buni

Membru fondator UNSICAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România
Membru IBA - International Brokers Association

Bucureşti  Str. louis Blanc nr.1, Sector 1, 011751       Telefon: +4 021 230.40.85   Fax: +4 021 230.41.79      www.asigest.ro   e-mail: office@asigest.ro 
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UnICRedIt Insurance Broker
Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr. 25, Sector 1
Tel: 021.200.77.77
Fax: 021.200.77.78
e-mail: office@unicredit-broker.ro

acţionariat 
Ba-Ca leasIng Versicherungsservice gmbh 99,8% 

InVesta Vermogensverwaltung gesellschaft m.b.h 0,2%

Management
Marius gURUIanU Director Executiv

UNICREDIT Broker 

Profil de companie
la scurt timp după înfiinţarea com-

paniei de leasing (2002), Directorul Ge-
neral al acesteia, Andreas OBRIST, a avut 
ideea punerii bazei unei companii de 
brokeraj care să ofere servicii de acest 
gen clienţilor de leasing mai întâi. Ide-
ea a plecat de la posibilităţile oferite de 
legea leasingului, de piaţa românească, 
dar şi de experienţa similară a compa-
niei mamă din Austria. OBRIST a înţeles 

că profitabilitatea acestei afaceri depindea în mare măsură de mo-
mentul demarării ei, care trebuia sa fie cât mai aproape de momen-
tul înfiinţării companiei de leasing. Aceasta se întâmpla în prima 
jumătate a anului 2003.

Începutul a fost timid, cu o persoană care activa ca un “one man 
show”. După doar 5 ani de activitate, circa 95% din clienţii de lea-
sing sunt acum şi clienţii companiei de brokeraj.

Evoluţia a fost rapidă, susţinută şi de dezvoltarea exponenţială 
a pieţei leasingului, astfel încât UNICREDIT Insurance Broker a ajuns 
să ocupe în acest an un loc între primele 3 companii de profil din 
piaţa românească.

Cum nivelul solicitărilor clienţilor a crescut încontinuu, şi servi-
ciile oferite de broker au crescut pe măsură. Portofoliul produselor 

de leasing s-a diversificat şi implicit şi cel al clienţilor, care a câşti-
gat mult în persoane juridice. S-a simţit deci nevoia unei mutări cu 
miză pe termen lung. S-a creat astfel departamentul de asigurări 
pentru clienţii corporate, care să prospecteze piaţa liberă, pentru 
a oferi oamenilor din companie posibilitatea de a-şi dezvolta abi-
lităţile şi de a activa pe piaţă prin serviciile clasice de intermediere 
şi consultanţă.

Cum una din liniile de dezvoltare a grupului financiar este “cro-
ss-selling-ul”, ideea de a oferi consultanţă clienţilor băncii din grup 
a prins, din mers, foarte repede. 

Cea mai recentă iniţiativă pentru a dezvolta serviciile oferite 
este aceea de a veni în sprijinul clienţilor de leasing care doresc să-şi 
păstreze asigurările chiar şi după închiderea contractelor respecti-
ve. O echipă este dedicată special acestui proiect minuţios, pe mo-
delul şi experienţa colegilor din alte ţări, şi are deja rezultate bune.

asigurări de
proprietate  

3,81%

asigurări auto 
96,19%

Sinaia, ROMÂNIA25-29 mai 2009

2009

Ziua Brokerilor
luni, 25 mai 2009

www.fiar.ro

by

Forumul Internaţional 
asigurări - Reasigurări

Ediţia a XII-a
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UNIPET Broker 
acţionariat 

Iulian PetResCU 90%

Ionuţ MateI 5%

Cristina MateI 5%

Iulian PetResCU    Administrator

Ionuţ MateI    Director

Management

UnIPet Broker de asigurare
Adresa: Calea Rahovei nr. 326, bl. 59, parter, Sector 5
Tel: 021.423.83.89, 0731.326.333
Fax: . 021.456.11.30
e-mail: unipetbroker@yahoo.com

web: www.unipetbroker.ro 

UNIPET Asigurări s-a constituit în 
anul 1996, activivând cu exclusivitate 
în domeniul asigurărilor, ulterior a de-
venit Broker de Asigurare.

 Echipa UNIPET este pregatită să 
răspundă prompt de fiecare dată la 
solicitarea clienţilor, având la bază o 
pregătire profesională temeinică.

UNIPET Broker de Asigurare preia 
efortul clienţilor privind timpul pier-
dut pentru cunoaşterea detaliilor pie-

ţei de asigurări, a existenţei riscului şi evaluarea reală a acestuia. 
Clienţii au avantajul real de a plăti sume de bani mai mici, benefici-
ind de cea mai bună consultanţă profesională în asigurări. De ase-
menea, gestionăm întregul portofoliu de asigurări al familiei sau 

societăţii comerciale simplificând în mod evident sarcina şi timpul 
pierdut de clienţi pentru evidenţa ratelor şi a reînoirilor.

UNIPET Broker de Asigurare are ca parteneri cele mai cunos-
cute şi competitive societăţi de asigurare de pe piaţa românească 
punând la dispoziţia clienţilor următoarele servicii: consultanţă de 
specialitate, intermediere, asistenţă, audit în asigurări.

Profil de companie
asig. de sănătate 
0,7%
asig. de credite 
şi garanţii 0,8%

altele 1%

asigurări de
proprietate  

11%

asigurări auto 
86,5%

Legenda - simboluri utilizate

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE FIzICE

ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

simple
cu componentă de economisire
Unit-Linked
tip dotă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
accidente
pentru călătorii în străinătate

ASIGURĂRI DE LOCUINŢE

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO

RĂSPUNDERE CIVILĂ

ALTELE

ASIGURĂRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

ASIGURĂRI PENTRU 
ANGAJAŢI

Viaţă
Sănătate
Accidente

ASIGURĂRI AUTO
RCA
CASCO
CMR

ASIGURĂRI PROPRIETĂŢI
Clădiri
Bunuri

CREDITE ŞI GARANŢII

RĂSPUNDERE CIVILĂ

MARITIME, AVIAŢIE ŞI TRANSPORT

ASIGURĂRI AGRICOLE
Culturi
Animale
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VBl Broker de Asigurare este o companie înfiinţată în 2004, 
membră a grupului VB lEASING Internaţional. De-a lungul timpu-
lui, compania a cunoscut o dezvoltare ascendentă, ajungând ca la 

mijlocul anului 2008 să ocupe 
poziţia 5 în topul companiilor 
de brokeraj din România. O par-
te din echipa cu care a început 
această evoluţie foarte bună 
este încă în firmă. Acesteia i s-au 
adăugat oameni tineri, care îşi 
doresc o carieră şi o dezvoltarea 
profesională în domeniul asigu-
rărilor, precum şi persoane cu o 
bogată experienţă acumulată în 
industria asigurărilor.

VBl Broker de Asigurare negociază pentru clienţii săi oferte 
de asigurare pentru diverse tipuri de bunuri: autoturisme, diverse 
echipamente şi utilaje achiziţionate în leasing, bunuri aparţinând 

atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice, orice alte tipuri de asi-
gurări.

VBl Broker de Asigurare are în portofoliu următoarele tipuri 
de poliţe: Casco, RCA, Carte Verde, bunuri, avarii accidentale, poliţe 
speciale pentru echipamente şi utilaje de şantier, poliţe Casco mari-
tim, bunuri pentru persoanele fizice, poliţe de asigurări de viaţă.

VBl Broker de Asigurare reprezintă clientul ca şi consultant 
independent, cu toate beneficiile acestui tip de colaborare, pe tot 
parcursul relaţiei clientului cu asigurătorii.

g VS COMPANY BROKER DE ASIGURARE SRL
Management: Ştefan-giuseppe ClInCeanU, director 
general
Adresa: Str. logofatul Udrişte nr. 4, et. 1, Sector 3

Tel. 021.327.00.56

Fax: 021.327.37.49

e-mail: office@vscompany.ro

www.vscompany.ro

VBl Broker de asigurare
Adresa: Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 17-21, Sector 1
Tel: 021.204.44.50, 021.204.44.72
Fax: 021.204.44.24
e-mail: vblbroker@vbleasing.ro

acţionariat 
sC VolksBank leasIng România IFn sa 100%

Management
Ruxandra laura CheŞa  Administrator 

Peter deMMeR   Administrator 

alina anghel   Director Executiv

VBL Broker 

asistenţă clienţi

Call Center  Tel: 021.204.44.00

Profil de companie

altele 1%

asig. de sănătate 
1%

asigurări de proprietate  
5%

asigurări auto 
93%

4
Ruxandra laura CheŞa

administrator

Echipa

Echipa VBL Broker
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zURICH Broker 
acţionariat 

Persoană Fizică 100%

nicolae Manole   Acţionar

Constantin IstRate  Director Executiv

gina andreea IVan  Director Administrativ

Management

ZURICh Broker de asigurare - Reasigurare sRl
Adresa: Str. Constantin Daniel nr. 9, ap. 1, Sector 1
Tel: 021.310.62.28
Fax: 021.310.62.40
e-mail: office@zurichbroker.ro

web: www.zurichbroker.ro

Profil de companie

Compania, fondată ini-
ţial cu acţionariat elveţian, a 
decis să se concentreze, în-
cepând cu anul 2006, exclu-
siv asupra pieţei româneşti 
de asigurări.

ZURICH Broker înglo-
bează experienţa specialiş-
tilor în asigurări, pentru a 
oferi cele mai competitive 
soluţii privind analizarea, 
preluarea şi plasarea riscuri-
lor. Politica firmei este de a 
efectua plasamente sigure 

şi de a oferi clienţilor servicii profesionale legate de consultan-
ţă, intermediere şi asistenţă pe toată durata contractelor de asi-
gurare. Plasamentele companiei se fac în urma negocierilor cu 
firmele de asigurări, obţinându-se contracte avantajoase privind 
raportul dintre condiţiile contractuale şi preţ. Firmele de asigu-

rări prin care sunt derulate plasamentele au o poziţie stabilă pe 
piaţă şi oferă garanţii privind solvabilitatea şi seriozitatea faţă de 
contractele încheiate.

Portofoliul semnificativ de clienţi ai ZURICH Broker permite 
negocierea în condiţii avantajoase cu toate companiile de asigu-
rări pentru a obţine cotaţii şi coordonate de asigurare optime. 
Cumularea cererilor de asigurare de la clienţi şi prezentarea aces-
tora companiilor determină reduceri considerabile ale cotaţiilor 
de asigurare. De asemenea, se obţin condiţii de asigurare perso-
nalizate în funcţie de nevoile clienţilor, ca de exemplu: franşiză 
redusă, prime de asigurare reduse şi diferite alte clauze contrac-
tuale deosebite.

altele 1,27%

asig. medicale 6,90%

asig. de 
răspundere 
civilă generală 
13,3%

asigurări de proprietate  
11,66%

asigurări auto 
66,87%

2009
Sinaia, ROMÂNIA25-29 mai 2009

Marţi, 26 mai 2009

FIaR este cel mai important eveniment de profil al primăverii europene www.fiar.ro

Ziua asigurărilor de Viaţă

by

Forumul Internaţional 
asigurări - Reasigurări

Ediţia a XII-a
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aBC asigurări 
Agenţia Dorobanţi  84
Agenţia Gara de Nord  84
Agenţia Magheru  84
Sediul Central  83

aIg Life
Agenţia Bucureşti - Piaţa Romană 89
Agenţia Bucureşti - Titulescu 89
Agenţia Bucureşti - Unirii 89
Sediul Central 88

aIg Romania
Sediul Central  90

aLLIaNz-TIRIaC
Punct de Lucru Gheorghe Manu 97
Punct de Lucru Ion Mihalache 97
Punct de Lucru Victoria 98
Sediul Central 92
Sucursala Banu Manta 97
Suc. Bucureşti - Vânzări Directe 97
Suc. Bucureşti - Vânzări prin Agenţi 97

aRdaF
Agenţia Gara de Nord  101
Agenţia Lahovari  101
Agenţia Perla  101
Sediul Central  100

asIBaN
Adm. Centrală - Suc. Viaţă 109
Sediul Central 105
Sucursala Arcul de Triumf 107
Sucursala Asigurări Bancare 108
Sucursala Băneasa 107
Sucursala Banu Manta 107
Sucursala Basarab 109
Sucursala Domenii 107
Sucursala Pantelimon 107

asIMEd
Sediul Central 216

asIROM
Reprezentanţa I. Mihalache 112
Sucursala Dorobanţi 112

asITO KaPITaL
Sediul Central 116

asTRa-uNIQa
Sucursala Banu Manta 120
Sucursala Mun. Bucureşti 120
Sucursala Victoria 120

aTE Insurance
Sediul Central 123

avIva
Agenţia Bucureşti 1 127
Sediul Central 126

BCR asigurări
Agenţia Calea Victoriei 131
Agenţia Romană 131
Sediul Central 129
Sucursala Sector 1 131
Sucursala Victoriei 131

BCR asigurări de viaţă
Agenţia Bucureşti 1 138
Sediul Central 136

BT asigurări
Agenţia Averescu 141
Agenţia Corporate 142

CaRPaTICa asigurări
Sucursala Duca 147
Sucursala Zonală Brezoianu 146
Sucursala Zonală Dorobanţi 147

CERTasIg
Sediul Central 148

CITY Insurance
Sediul Central 216

CREdIT EuROPE
Agentia Chitila 158

Sucursala 1 Mai 158
Sucursala Aviaţiei 158
Sucursala Bucureştii Noi 158
Sucursala Dorobanţi 159
Sucursala Gara de Nord 159
Sucursala Magheru 159
Sucursala Piaţa Amzei 160
Sucursala Piaţa Chibrit 160
Sucursala Piaţa Romană 160
Sucursala Piaţa Victoriei 160
Sucursala Polonă 160
Sucursala Titulescu 161

EuROINs
Agenţia TIME  178
Agenţia Victoria 177

FaTa asigurări
Sediul Central 180
Sucursala Bucureşti 180

gaRaNTa
Reprezentanţa Bucureşti  184
Sediul Central 183

gENERaLI
Agenţia Bucureşti 2 186
Agenţia Bucureşti 7 186
Agenţia Bucureşti 9 187
Sediul Central 185

INg asigurări de viaţă
Agenţia Bucureşti 2 193
Agenţia Bucureşti 3 193

IRasIg
Sediul Central 218

Kd Life
Agenţia A.I. Cuza 218
Sediul Central 218

OMNIasIg
Agenţia Aviatorilor 195
Agenţia Dorobanţi 195
Agenţia Floreasca 196
Agenţia Magheru 195
Agenţia Victoria 195
Centrul de Daune 164
Sediul Central 194
Sucursala Aviatorilor 195

OMNIasIg Life
Agenţia Bucureşti 1 199
Agenţia Bucureşti 2 199
Sediul Central 198

OTP garancia
Sediul Central 200

uNITa
Agenţia Buzeşti 215
Agenţia Ştefan cel Mare 215
Sediul Central 214
Sucursala Magheru 215

aB Broker 221
aLPHa INs. BROKERs 222
aON ROMaNIa  225
asIgEsT 227
aTLas  228
asTRaL  229
B&P Company  232
BRussELs  234
CaPITaL & aLLIaNCE  234
dEIa  236
CORPORaTE INsuRaNCE sERvICEs 237
dECagON  237
ELITasIg  237
EuROgROuP 237
FEHu  240
FasT BROKERs 241
FILas  242
FINCOP 244
gRas savOYE 250
guILd  250
HsI  252

LONdON BROKERs 256
MaRsH  257
MOdEL  259
NC sERvICEs  260
NOva gRuP  261
PaRTENERuL MEu  264
PENTa INTERNaTIONaL 265
PROTECTOR 264
RCI  268
sIgMa  271
sIguRa 271
sILga  272
uNICREdIT Broker 275
vBL BROKER  277
zuRICH Broker 278

agRas
Sediul Central 87

aLLIaNz-TIRIaC
Punct de Lucru Avrig 97
Sucursala Moşilor 97

aRdaF
Agenţia Dacia 101
Agenţia Moşilor 101
Agenţia Pantelimon 101
Agenţia Tepeş Vodă 101
Centrul de Daune (pentru sect. 1,2,3) 102

asIBaN
Agenţia Bucur-Obor 108
Sucursala Bucur-Obor 108

asIROM
Reprezentanţa Chişinău 112
Reprezentanţa Moşilor 112
Reprezentanţa Teiul Doamnei 112
Sediul Central 111
Sucursala Ion Ghica 112
Sucursala Mihai Bravu 112

asTRa-uNIQa
Agenţia Iancului 121
Agenţia Modern 120
Agenţia Moşilor 121
Centrul de Daune Bucureşti 121
Punct de lucru Lizeanu 121
Punct de lucru Nova 120

BCR asigurări
Agenţia Colentina 131
Agenţia Pipera 131
Agenţia Ştefan cel Mare 131
Sucursala Sector 2 131

BCR asigurări de viaţă
Agenţia Bucureşti 3 138
Agenţia Bucureşti 5 138
Agenţia Bucureşti 6 138

BT asigurări
Agenţia Floreasca 141
Agenţia V. Lascar 142

CaRdIF
Sediul Central 144

CREdIT EuROPE
Agentia Cora Pantelimon 160
Sucursala Antrefrig 158
Sucursala Colentina 158
Sucursala Delfinului Pantelimon 158
Sucursala Doamna Ghica 158
Sucursala Moşilor 159
Sucursala Moşilor - Eminescu 159
Sucursala Piaţa Iancului 160

dELTa addENduM
Sediul Central 164
Sucursala Bucureşti 1 166

EuROINs
Agenţia Basarabiei 178

Agenţia Carol 177
Agenţia Pantelimon 177
Sediul Central 173
Sucursala Dimitrie Pompeiu 177
Sucursala Pache Protopopescu 177

gENERaLI
Agenţia Bucureşti 1 186
Agenţia Bucureşti 10 187
Agenţia Bucureşti 4 - Ferdinand 186
Agenţia Bucureşti 8 186

gERROMa
Punct de lucru Carol 217
Punct de lucru Maria Rosetti 217
Punct de lucru Rabat 217

INg asigurări de viaţă
Agenţia Bucureşti 6 193

OMNIasIg
Agenţia Iancului 195
Agenţia Obor 196
Punct de lucru Moşilor 195
Sucursala Unirea 195

OTP garancia
Sucursala Bucureşti 2 201
Sucursala Bucureşti Brokeri 201

QBE Insurance
Sediul Central 204

RaI
Sediul Central 206

uNITa
Agenţia Pantelimon 215
Sucursala Colentina 215

ada Broker 223
aLL INsuRaNCE 223
avaNgaRdE  225
auTO MaRCu’s  229
avIsO  230
CBasIg  235
FuNK INTERNaTIONaL 246
gENERaL INs. & CONsuLTINg - Agenţia 2 247
gLOBasIg 2002 249
gTT  251
INK CONsuLTaNTa 253
LEadER TEaM 255
N.B. Broker 259
ONE  262
PEIa gROuP  262
sIC asIguRaRI  270
TOTaL asIg 274

aLLIaNz-ţIRIaC
Punct de Lucru Vitan 98
Sucursala Academiei 97
Sucursala Decebal 97
Sucursala Hanul lui Manuc 98
Sucursala Unirea 98

aRdaF
Agenţia Călăraşi 101
Agenţia Mihai Bravu 101
Agenţia Nicolae Grigorescu 101

asIBaN
Agenţia Baba Novac 108
Sucursala Decebal 108
Sucursala Ilfov 107
Sucursala Muncii 108
Sucursala Timpuri Noi 108

asIROM
Reprezentanţa Decebal 112

asTRa-uNIQa
Agenţia Nerva Traian 121

Sector 1

COMPaNII dE asIguRăRI

Sector 2

COMPaNII dE asIguRăRI

Sector 3

COMPaNII dE asIguRăRIB R O K E R I  d E  a s I g u R ă R I

B R O K E R I  d E  a s I g u R ă R I
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Agenţia Sector 3 120
Direcţia Asigurări de Viaţă 121
Sediul Central 118
Sucursala Nova 120

BCR asigurări
Agenţia Alba Iulia 131
Agenţia Doamnei 132
Agenţia Lipscani 131
Agenţia Sector 4 132
Sucursala Libertăţii 131
Sucursala Municipiului Bucureşti 132
Sucursala Sector 3 132

BT asigurări
Agenţia Decebal 141
Agenţia Mihai Bravu 141
Agenţia O. Goga 141
Agenţia Unirii 141

CaRPaTICa asigurări
Sucursala Zonală Unirii 147

CREdIT EuROPE
Sucursala Doamnei 159
Sucursala Dristor  159
Sucursala Nicolae Grigorescu 159
Sucursala Piaţa Alba Iulia 160
Sucursala Piaţa Muncii 160
Sucursala Piaţa Unirii 160
Sucursala Titan 160
Sucursala Unirii  161
Sucursala Vitan Mall  161

dELTa addENduM
Agenţia Bucureşti - Ilfov 166
Agenţia Bucureşti 2 166
Agenţia Bucureşti 3 166

EFg asigurări de viaţă
Sediul Central 216

EFg asigurări generale
Sediul Central 217

EuROINs
Agenţia Bucureşti BOBOCICA 178

gaRaNTa
Reprezentanţa Unirii 184

gERROMa
Sediul Central 217

gRaWE
Agenţia Bucureşti 2 189
Agenţia Bucureşti 3 189
Agenţia Bucureşti 4 189
Agenţia Bucureşti 5 189
Agenţia Bucureşti 6 189
Sediul Central 188

Kd Life
Agenţia Magheru 218

OMNIasIg
Agenţia Lipscani 195
Agenţia Mircea Vodă 196
Agenţia Piaţa Muncii 196

OTP garancia
Sucursala Bucureşti 2 Life 201

sIgNaL IduNa
Sediul Central 210

uNITa
Agenţia Dristor 215
Sucursala Morarilor 215
Sucursala Mun. Bucureşti - asigurări 215
Sucursala Mun. Bucureşti - daune 215

aCTIv asIguRaRI 222
agX Broker 224
asa gROuP  226
assEss Broker 228
BROKER asIg 232
BELLE assIsTaNCE 233
daCIa asIg  236
EOs RIsQ ROMaNIa  238
EuRO aRC 240
gENERaL INs. &CONsuLTINg - Agenţia 1 247

INTERCaM  254
IRECsON  255
MaI  255
OLsa RE  262
PREMIuM  262
OTTO Broker 263
sEMPER FIdELIs  269
ROMEuRO INsuRaNCE CONsuLTINg 270
sIRCOM 272
sRBa  273
vs Company 277

aRdaF
Agenţia Giurgiului 102
Agenţia Timpuri Noi 102

asIBaN
Sucursala Unirii 107

asIROM
Agenţia Berceni 112
Reprezentanţa Tineretului 112
Reprezentanţa Văcăreşti 112
Sucursala Olteniţei 112

asTRa-uNIQa
Agenţia Brâncovenu 121
Agenţia Tineretului 120

avIva
Agenţia Bucureşti 2 127
Agenţia Bucureşti 3 127

BCR asigurări
Agenţia Şerban Vodă 132
Sucursala Sector 4 132

BCR asigurări de viaţă
Agenţia Bucureşti 2 138

BT asigurări
Agenţia Berceni 141
Agenţia Marriott 141
Agenţia Timpuri Noi 141

CaRPaTICa asigurări
Sucursala Cantemir 147

CLaL
SEDIU CENTRAL 152

CREdIT EuROPE
Agentia City Mall 158
SEDIU CENTRAL 156
Sucursala Berceni 158
Sucursala Berceni-Apărătorii Patriei 158
Sucursala Luică 159
Sucursala Municipilui Bucureşti 159

dELTa asigurări
SEDIU CENTRAL 168

EuROINs
Agentia Ienăchiţă Văcărescu 177
Sucursala Tineretului 177

gENERaLI
Agenţia Bucureşti 5 - Unirii 186

INg asigurări de viaţă
Agenţia Bucureşti 1 193
Agenţia Bucureşti 5 193

OMNIasIg
Agenţia Bibescu Vodă 195
Punct de lucru Berceni 195

OMNIasIg Life
Agenţia Bucureşti 3 199

sIgNaL IduNa
Agenţia Bucureşti 211

avus INTERNaTIONaL 232
CORIs ROuMaNIE 235
FORuM  244
INTERFIdEs  254
MILLENIuM INsuRaNCE  258

Psg INsuRaNCE  267

aBC asigurări
Agenţia Panduri * 84
Agenţia Rahova * 84

aLLIaNz-ţIRIaC
Sucursala Izvor 98

aRdaF
Agenţia Drumul Sării 102
Centrul de Daune (sect. 4,5,6) 102
Sucursala Bucureşti 10

asIBaN
Sucursala 13 Septembrie 109
Sucursala Kogălniceanu 108

asIROM
Sucursala 13 Septembrie 113

asTRa-uNIQa
Agenţia Sector 4 120

BCR asigurări
Agenţia Izvor 131

BT asigurări
Agenţia Panduri 142
Centrul de Daune Auto şi Juridic 142
Reprez. Bucureşti şi Zonală Sud 140

CREdIT EuROPE
Sucursala 13 Septembrie 158
Sucursala Rahova 160

dELTa addENduM
Sucursala Bucureşti 2 166

EuROINs
Agenţia Nord 177
ING Asigurări de Viaţă
Agenţia Bucureşti 4 193
Sediul Central 192

OMNIasIg
Agenţia 13 Septembrie 195
Sucursala Opera 196

OMNIasIg Life
Agenţia Libertăţii 199

OTP garancia
Sucursala Bucureşti 1 201

aCR Broker 221
aCCORd Broker 223
asIg CONsuLT  225
CENTRuM asIg 237
EPM ROMaNIa 239
RaIFFEIsEN Broker 267
saFE INvEsT ROMaNIa  270
uNIPET  276

aLLIaNz-ţIRIaC
Sucursala Drumul Taberei 97

aRdaF
Agenţia Lujerului 102

asIBaN
Sucursala Drumul Taberei 107
Sucursala Militari 108

asIROM
Agenţia Gorjului 112

asTRa-uNIQa
Agenţia Cotroceni 121
Agenţia Sector 6 120
Punct de Lucru Gorjului  120

BCR asigurări
Agenţia Drumul Taberei  132

Agenţia Lujerului 132
Sucursala Sector 6 132

BCR asigurări de viaţă
Agenţia Bucureşti 4 138

CREdIT EuROPE
Agentia Plaza Romania 160
Sucursala Anchor 158
Sucursala Crângaşi  158
Sucursala Drumul Taberei 159
Sucursala Ghencea 159
Sucursala Iuliu Maniu 159
Sucursala Militari 159

EuREKO
Sediul Central 170

EuROINs
Agenţia Virtuţii 177

gENERaLI
Agenţia Bucureşti 12 187

OMNIasIg
Punct de lucru Drumul Taberei 195

uNITa
Agenţia Militari 215

aMaP asigurări şi Pensii 224
aRCa Broker 224
asIEuROPEaN 224
BaLKaN 235
COMPLEX asIg  237
FINaNCE  243
gENERaL INsuRaNCE&CONsuLTINg  247
gLOBaL RIsK sERvICEs 248
saFETY  268
sCORPION  269
sENIOR  270

asIBaN
Agenţia Buftea 107
Agenţia Otopeni 107

BCR asigurări
Agenţia Otopeni 131

CaRPaTICa asigurări
Agenţia Otopeni 147
Punct de lucru Otopeni 147

CREdIT EuROPE
Agentia SU Market 161
Sucursala Otopeni 160
Sucursala Voluntari 161

EuROINs
Agenţia Buftea 178

OMNIasIg
Punct de lucru Buftea 196

PORsCHE asigurări
Sediul Central 202

aRdaF
Agenţia Buftea 102

PORsCHE Broker 266

Sector 4

COMPaNII dE asIguRăRI

B R O K E R I  d E  a s I g u R ă R I

B R O K E R I  d E  a s I g u R ă R I

Sector 5

COMPaNII dE asIguRăRI

B R O K E R I  d E  a s I g u R ă R I

Sector 6

COMPaNII dE asIguRăRI

B R O K E R I  d E  a s I g u R ă R I

B R O K E R I  d E  a s I g u R ă R I

Jud. Ilfov

COMPaNII dE asIguRăRI
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Asigurări de Viaţă

Asigurări de proprietate

Asigurări de proprietate

Asigurări auto

aIg Life
Capital Invest 91
Life Extra 91

aLLIaNz-ţIRIaC
Asigurarea de viaţă Aliat 96
Asigurarea de viaţă Partener 96
Asigurarea de viaţă Start 96

asIROM
Asigurarea mixtă de viaţă reevaluabilă Global 116

avIva
Asigurarea Bursa de Studii Aviva 131
Asigurarea Cont SENIOR  131
Asigurarea de viaţă Complet 130

BCR asigurări de viaţă
Acord - programe investiţionale unit-linked 143
Magister - rentă de studii pentru copii 143
Planuri de economisire în vederea pensionării 142

EuREKO
Asigurări de viaţă cu componentă investiţională - Investiţia Ta 176
Asigurări de viaţă tradiţionale - Comoara Ta 175

gENERaLI
Asigurarea mixtă de viaţă - Generali Practic Plus  191

gRaWE
Asigurarea mixtă de viaţă GRAWE Prevent 193
Asigurarea pentru copii GRAWE Start 194

OMNIasIg Life
Asigurarea de viaţă mixtă Mixt Protector 203
Asigurarea tip rentă pentru studii Junior Gaudeamus 203

PERSOANE FIzICE
aBC asigurări

Asigurarea bunurilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice 86

aLLIaNz-ţIRIaC
Asigurarea de proprietate Armonia 96
Asigurarea de proprietate Confort 96
Asigurarea de proprietate Creditum 96
Asigurarea de proprietate Integra 96

aRdaF
Asigurarea complexă a locuinţei – Căminul  105

asIBaN
Asigurarea pentru incendiu şi alte calamităţi 111

asIROM
Asigurarea clădirilor cu destinaţie de locuinţă - Rezident 116

asTRa-uNIQA
Asigurarea locuinţei şi a bunurilor CasAsiguraPlus 123

aTE Insurance
Poliţa pentru asigurarea locuinţelor şi a conţinutului acestora 127

BCR asigurări
Asigurarea Casa Plus 138

BT asigurări
Asigurarea facultativă a bunurilor - Prudenţia 147

CERTasIg
Asigurarea complexă a locuinţei 153

CREdIT EuROPE
Asigurarea de locuinţe şi bunuri casnice 165

dELTa addENduM
Asigurarea de incendiu şi calamităţi 171

PERSOANE JURIDICE
aBC asigurări

Asigurarea “all risk” a antreprenorului de construcţii 87
Asigurarea bunurilor aparţinând persoanelor fizice şi juridice 86

aLLIaNz-ţIRIaC
Asigurarea de avarii accidentale a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor aparţinând persoanelor 
juridice 98
Asigurarea de bunuri aparţinând persoanelor juridice 97
Asigurarea echipamentelor electronice 98
Asigurarea lucrărilor de construcţii - montaj 98

asIROM
Business IMM 115

asTRa-uNIQa
Asigurarea bunurilor apaţinând IMM - PrIMMa Afacere 124

aTE Insurance
Asigurarea clădirilor şi a conţinutului acestora 127
Asigurarea de avarii accidentale a maşinilor şi utilajelor 127
Asigurarea echipamentelor şi a utilajelor de construcţie 127
Asigurarea lucrărilor de construcţie pentru toate riscurile 127

BCR asigurări
Asigurarea complexă Business Plus 138

BT asigurări
Asigurarea lucrărilor de construcţii - montaj 147

CLaL
Asigurarea de incendiu şi alte calamităţi la clădiri şi conţinut a societăţilor comerciale 157

dELTa addENduM
Asigurarea de incendiu şi calamităţi 171

OMNIasIg
Asigurarea de incendiu şi alte riscuri (Property) 200
Asigurarea lucrărilor de construcţii şi răspunderea constructorului (CAR) 201
Asigurarea pierderilor din exploatare rezultate din întreruperea activităţii (Business Interrup-
tion) 201

QBE Insurance
Asigurarea de Bunuri Toate Riscurile 209

aBC asigurări
Asigurarea pentru avarii şi furt a autovehiculelor 87

aLLIaNz-ţIRIaC
Asigurarea auto CASCO 96
Asigurarea auto CASCO Direct 96
Asigurarea auto CASCO Navigator 96
Asigurarea RCA 97

aRdaF
Asigurarea facultativă a autovehiculelor pentru avarii şi furt - CASCO 106

asIBaN
Asigurarea autovehiculelor pentru avarii şi furt 112

EuROINs
Asigurarea complexă a locuinţei Ideal Casa 182
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