COMUNICAT DE PRESĂ

OMNIASIG DESCHIDE NOUA SUCURSALĂ „OPERA”

Bucureşti, 17 august 2007
Ieri, pe 16 august 2007 a fost lansată oficial noua sucursală OMNIASIG din Bucureşti,
denumită “Opera”. Situată pe Splaiul Independenţei, numărul 111, vizavi de Opera
Naţională, într-o casă boierească veche, construită în anul 1920 şi renovată de curând în
acelaşi stil elegant aristocratic, Sucursala OMNIASIG Opera înlocuieşte fosta sucursală
Mircea Vodă. Aici, clienţii pot găsi gama completă de servicii de asigurare OMNIASIG.
OMNIASIG mai are în Bucureşti alte două sucursale: Aviatorilor (Bd. Lascăr Catargiu, nr.
36) şi Unirea (Str. Tunari, nr. 44), ce îşi desfăşoară activitatea în 18 locaţii, iar în toată ţara
funcţionează în prezent 237 unităţi (sucursale, agenţii, puncte de lucru), urmând ca până
la sfârşitul anului să mai fie deschise încă 20. În prezent, compania are peste 1500 de
angajaţi şi circa 12.000 de agenţi la nivel naţional.
OMNIASIG este prezentă pe piaţa asigurărilor din România de 12 ani. Din 2005, compania
a devenit membră a Vienna Insurance Group, alături de OMNIASIG Asigurări de Viaţă,
Unita şi Agras, dovedind astfel că se poate ridica la standardele internaţionale ale grupului
austriac, unul dintre liderii de pe piaţa asigurărilor din Europa Centrală şi de Est. În 2006,
OMNIASIG Vienna Insurance Group a reuşit să urce pe poziţia a doua pe piaţa asigurărilor
generale din România, având un volum total al primelor brute subscrise de 152,10
milioane euro, deţinând astfel o cotă de piaţă de 9,33%. În primul semestru al acestui an,
valoarea primelor brute subscrise ale OMNIASIG s-a ridicat la 376 milioane RON,
reprezentând o creştere de peste 50% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Vienna Insurance Group, prin toate companiile deţinute, este primul loc pe piaţa
asigurărilor din România, cu o cotă de piaţă de 17,73%.
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