COMUNICAT DE PRESĂ

SUCURSALA OMNIASIG AVIATORILOR ÎMPLINEŞTE 10 ANI

Bucureşti, 11 octombrie 2007
Astăzi, 11 octombrie 2007, OMNIASIG aniversează primii zece ani de activitate ai sucursalei sale
“Aviatorilor”.
Sucursala OMNIASIG Aviatorilor a luat fiinţă la începutul anului 1997, sub numele atunci de
Agenţia Romană. Pe vremea aceea avea doar 5 angajaţi. Acum, la zece ani după, sucursala a
ajuns la 90 de angajaţi, având un sediu de invidiat, într-o clădire aristocratică, elegantă, construită
la începutul secolului al XX-lea şi amplasată chiar în centrul Bucureştiului – pe bulevardul Lascăr
Catargiu nr. 36. Sucursala are în subordine 4 agenţii şi un punct de lucru în Buftea.
Încă de la începutul activităţii sale, sucursala Aviatorilor s-a situat în topul primelor 5 sucursale
OMNIASIG din punct de vedere al veniturilor încasate, iar din 1999 a urcat pe primul loc în acest
clasament, unde a şi rămas până în prezent. 2007 este pentru această sucursală un an de succes
deplin, singurul an în care s-a dublat efectiv volumul de activitate faţă de anul precedent, datorită
semnării unor contracte de anvergură noi, a consolidării unora existente, dar şi datorită
îmbunătăţirii constante a calităţii serviciilor, a preocupărilor de personalizare a relaţiilor cu clienţii şi
de fidelizare a acestora. Întreaga companie OMNIASIG a avut o creştere spectaculoasă în cursul
acestui an, iar acest lucru a fost vizibil la nivelul fiecărei sucursale.
OMNIASIG mai are în Bucureşti alte două sucursale: Opera (Splaiul Independenţei, nr. 111) şi
Unirea (Str. Tunari, nr. 44), ce îşi desfăşoară activitatea în 18 locaţii, iar în toată ţara funcţionează
în prezent peste 300 unităţi (sucursale, agenţii, puncte de lucru). În prezent, compania are 1600 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 prezent, OMNIASIG este pe
locul II în România, având o cotă de piaţă de 12,71% pe piaţa asigurărilor non-viaţă. Vienna
Insurance Group, prin toate companiile deţinute, este pe primul loc pe piaţa asigurărilor non-viaţă
din România, cu o cotă de piaţă de 20,7%. În primul semestru al acestui an, valoarea incasarilor
OMNIASIG s-a ridicat la 377 milioane RON, reprezentând o creştere de peste 50% faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent. Pentru sfârşitul acestui an, estimăm că vom depăşi un prag al
încasărilor de 730 milioane RON.
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Vienna Insurance Group este grupul austriac de asigurări, lider pe piaţa din Europa Centrală şi de
Est. Printre ceilalţi competitori internaţionali, Vienna Insurance Group este unul dintre liderii de
piaţă. În afara pieţei din Austria, Vienna Insurance Group funcţionează (prin filiale) în Albania,
Belarus, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Georgia, Germania, Ungaria, Liechtenstein, Macedonia, Polonia,
România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia şi Ucraina. Sunt menţinute sucursale VIG în Italia şi
Slovenia.
Pe lângă WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Vienna Insurance
Group mai include în Austria şi Donau Versicherung şi Bank Austria Creditanstalt Versicherung.
De asemenea, grupul mai are în proprietate şi Wüstenrot Versicherung si Sparkassen
Versicherung.
Vienna Insurance Group este unul dintre liderii de piaţă în Austria, Cehia, Slovacia, România,
Bulgaria, Albania şi Georgia.
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