COMUNICAT DE PRESĂ

OMNIASIG ASIGURĂ PARCUL AUTO AL ARMATEI

Bucureşti, 20 august 2007
OMNIASIG furnizează începând cu luna august a acestui an servicii de asigurare
obligatorie de răspundere civilă (RCA) pentru parcul auto al Ministerului Apărării Naţionale.
Contractul este valabil la nivel naţional. OMNIASIG a mai colaborat cu MApN în acest
sens şi în 2003.
“Ne bucurăm şi suntem onoraţi să asigurăm din nou parcul auto al unei instituţii solide şi
de încredere, aşa cum este Ministerul Apărării Naţionale. Ne dorim ca această colaborare
să fie benefică pentru ambele părţi şi să dureze o perioadă cât mai îndelungată”, afirmă
domnul Constantin Toma, Preşedinte – Director General OMNIASIG.
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, Agras şi, de curând, Asirom, 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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