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SUCURSALA OMNIASIG TELEORMAN ARE SEDIU NOU

Alexandria, 12 noiembrie 2007
Astăzi, 12 noiembrie 2007, OMNIASIG inaugurează oficial noul sediu al Sucursalei Teleorman, din
Alexandria, Strada Dunării. Ceremonia de inaugurare va avea loc chiar la sediul sucursalei şi va fi
urmată de o petrecere la Restaurantul Riviera (Mara), unde o vom avea alături pe Miki, pentru un
concert special.
Sucursala Teleorman s-a înfiinţat în 1998, are în prezent peste 20 de angajaţi şi funcţionează prin
patru agenţii şi puncte de lucru. La oricare din aceste reprezentanţe OMNIASIG, clienţii pot găsi
gama completă de asigurări din portofoliul companiei.
« În ultimul an, activitatea sucursalei noastre a crescut substanţial – faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, încasările noastre au crescut cu 300%! Din această cauză, a apărut şi nevoia mutării
într-un alt sediu, mai mare şi mai modern. Ne-am schimbat locaţia şi din dorinţa de a putea oferi
clienţilor şi colaboratorilor noştri un spaţiu amplasat central, primitor, care să reprezinte în totalitate
imaginea companiei OMNIASIG, dar şi a grupului Vienna Insurance », declară Isabel Soare,
Director Sucursala OMNIASIG Teleorman.
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%. La sfârşitul lunii septembrie a acestui an, valoarea
încasărilor OMNIASIG s-a ridicat la 617,8 milioane RON, reprezentând o creştere de 68% faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent. Pentru sfârşitul acestui an, estimăm că vom atinge un prag al
subscrierilor de 800 milioane RON.
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 subsidiare) 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.
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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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