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Anul 2020 a fost un moment de încercare pentru noi toţi. Pandemia 

de COVID-19 a răsturnat lumea așa cum o știam și a arătat, încă o 

dată, că imprevizibilul face parte din viaţa noastră și că este esenţial 

ca situaţiile excepţionale să ne găsească pregătiţi.

Noi, cei care lucrăm în domeniul asigurărilor, știm cât de important este 

ca oamenii să se simtă protejaţi atunci când un eveniment neașteptat 

le schimbă ritmul obișnuit al vieţii. Adaptabilitatea la contexte noi, 

reacţiile rapide, disponibilitatea de a găsi soluţii neconvenţionale, 

calmul de a gestiona situaţii în continuă schimbare sunt esenţiale. 

Iar OMNIASIG a dovedit că experienţa, rezistenţa și robusteţea 

Companiei sunt garanţii care îi fac pe clienţii noștri să aibă încredere 

că le suntem alături în orice împrejurare. Anul acesta ne-a arătat că 

improbabilul se poate materializa oricând și că a fi pregătiţi pentru 

acesta poate face o imensă diferenţă pentru fiecare dintre noi.



3

Mesajul Președintelui Consiliului de Supraveghere, Franz Fuchs  5

Mesajul Președintelui Directoratului, Mihai Tecău   7

Despre noi       9

 Prezentarea companiei       10
 Produsele și serviciile noastre     12
 Structura organizațională      14
 Sistemul de guvernanță     16 
 Etica și politicile anticorupție  18 
 Stakeholderii     20

Raport de activitate       28

 2020 pentru OMNIASIG      29
 Rezultate financiare 2020     33
 Responsabilitate socială corporativă     35

Linii strategice pentru 2021   39

Rețeaua OMNIASIG     42

SUMAR

Dați clic pe cuvintele marcate cu roșu și/sau simbolul  de-a lungul acestui raport, pentru a deschide diferite pagini web ce 
conțin informații suplimentare sau materiale media referitoare la subiectele menționate în text.



OMNIASIG 
LA 25 DE ANI

ÎN CIFRE

19 MILIARDE DE LEI 
Volumul total de PRIME BRUTE SUBSCRISE în 25 de ani 

2,7 MILIOANE 
Numărul total de DOSARE DE DAUNĂ plătite în 25 de ani

11,8 MILIARDE DE LEI 
Valoarea totală a DESPĂGUBIRILOR plătite în 25 de ani

28,4 MILIOANE
Numărul total de POLIȚE emise în 25 de ani

Aceste cifre sunt aferente celor 25 de ani și cuprind cele două companii fuzionate (OMNIASIG și BCR ASIGURĂRI)
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FRANZ FUCHS 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Este probabil cel mai des întâlnită întrebare, în ultima perioadă. 
Răspunsul este că, în situații de criză, ne bazăm pe stabilitatea 
companiei, pe profesionalismul angajaților și este esențial să 
avem un plan concret, atât la nivel intern, cât și în relația cu 
clienții și partenerii, pentru a asigura continuitatea activității în 
condiții optime.

Care a fost 
cea mai importantă 
lecție de business 
în anul pandemiei?
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2020 va rămâne în memoria tuturor ca fiind una dintre cele mai provocatoare perioade de până acum. Cu toții am fost nevoiți să ne 
adaptăm de la o zi la alta, să găsim soluții viabile de business, într-o dinamică fără precedent. 

În ceea ce privește echipa OMNIASIG, flexibilitatea, profesionalismul și dedicarea angajaților au demonstrat că putem face față ori-
cărei provocări. Strategia noastră a fost adaptată specificului perioadei, concentrându-ne pe extinderea gamei de produse digitale, 
tehnologie și inovație, pentru îmbunătățirea serviciilor oferite. 

OMNIASIG, un partener stabil
Rezultatele anului 2020 demonstrează, încă o dată, că OMNIASIG își îndeplinește cu succes misiunea de a fi un partener stabil și 
de încredere. Primele brute subscrise au crescut la valoarea de 1.384 milioane lei, cu 5,9% mai mult față de perioada precedentă. 
În acest moment, deținem o cotă de piață a asigurărilor generale de 14,9%. Conform standardelor de raportare IFRS în scop de 
consolidare, profitul brut înregistrat de Companie a fost de peste 70 milioane lei. Segmentul asigurărilor de tip Property a înregistrat 
o creștere cu aproape 10% a primelor brute subscrise față de anul anterior, ajungând la aproximativ 249 milioane lei. Creșterea din 
această categorie este aliniată obiectivului principal al Companiei, acela de a susține dezvoltarea liniilor de asigurări non-auto și de a 
menține OMNIASIG ca jucător important în această arie. De asemenea, segmentul asigurărilor de sănătate a avut o evoluție pozitivă, 
cu o creștere de 97% în raport cu 2019, această linie fiind de importanță strategică pentru OMNIASIG.

Priorități pentru 2021
În 2021, industria asigurărilor va trebui să facă progrese și să demonstreze un angajament puternic față de clienți. Astfel, ne vom 
continua inițiativele strategice de oferire a unor produse bazate pe o politică de subscriere prudentă, precum și de abordare a tutu-
ror canalelor de distribuție și dezvoltare a segmentului de bancassurance. Ne vom concentra atenția, cu precădere, pe extinderea 
produselor de locuință, sănătate și asistență, fără a neglija domeniul auto. Vienna Insurance Group (VIG) va continua să fie alături 
de OMNIASIG, prin sprijinirea inițiativelor de digitalizare și a proiectelor inovatoare.

Pentru realizările de până acum, doresc să mulțumesc Directoratului, angajaților, precum și partenerilor și clienților noștri, fără de 
care nu am fi ajuns să ne bucurăm de performanțele realizate într-un context atât de dinamic.

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 

FRANZ FUCHS 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE



7 SUMAR

MIHAI TECĂU 
PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI

A fost un an în care am răspuns cu toții provocărilor 
întâmpinate, cu determinare, profesionalism, încredere și un 
simț profund al responsabilității sociale. Aceste valori sunt 
prezente în mod constant în cadrul echipei OMNIASIG și sunt 
onorat de toate realizările noastre, într-o perioadă lipsită de 
predictibilitate.

2020 
a fost un an diferit 
de oricare altul
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MESAJUL PREȘEDINTELUI DIRECTORATULUI

Ca în multe alte situații, oportunitatea joacă un rol important și în mediul de afaceri. Noi ne-am adaptat activitatea pentru a le putea 
fi alături, în mod corespunzător, angajaților, clienților și partenerilor noștri. 

Sănătatea și siguranța angajaților noștri este prioritatea noastră principală
Încă de la începutul pandemiei, ne-am concentrat pe două aspecte vitale: asigurarea bunăstării, sănătății și siguranței propriilor 
angajați și a partenerilor noștri, precum și conducerea Companiei cu succes, într-o situație fără precedent. Astfel, am luat toate 
măsurile de prevenție necesare și am implementat un plan bine structurat pentru a asigura continuitatea activității. Sunt mândru să 
afirm că toate acțiunile noastre au condus la un rezultat favorabil. 

Rezultate obținute în 2020
Am înregistrat un nivel solid al primelor subscrise, valoarea totală, în anul 2020, fiind de aproximativ 1.384 milioane lei. Conform 
standardelor de raportare IFRS în scop de consolidare, profitul brut înregistrat de Companie a fost de peste 70 milioane lei, cu un 
coeficient de lichiditate de 2,28 și unul de solvabilitate de 150,78%, ceea ce subliniază stabilitatea Companiei și puterea sa financiară. 
Segmentul Asigurărilor de Sănătate a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la o valoare a primelor brute subscrise de peste 
35 de milioane lei. Totodată, OMNIASIG a digitalizat end-to-end accesul la serviciile medicale acoperite de polița OMNI+, asigurarea 
de sănătate dedicată companiilor pentru angajații lor. Tendința de creștere se remarcă și în cazul segmentului Property (asigurările 
de incendiu și calamități naturale), unde subscrierile anului trecut au crescut cu aproape 10%. O altă linie de asigurări cu o creștere 
susținută este cea a asigurărilor de Răspundere Civilă Generală, care a înregistrat o creștere a primelor brute subscrise de 22%. În 
2020, asigurările auto, Casco și RCA au înregistrat un nivel al volumului de prime brute subscrise ușor mai mare decât în anul anterior, 
cu un total de peste 900 milioane lei, cumulat pe ambele linii.
Rezultatele obținute confirmă perseverența în respectarea angajamentului luat față de toți stakeholderii noștri, de construire a unor 
relații și parteneriate de încredere, precum și a unui business solid. 

Clientul, mereu în centrul preocupărilor noastre
În contextul pandemiei, ne-am concentrat în special pe extinderea gamei de produse și servicii digitale. Am lansat o serie de inovații 
pe piața din România, precum realizarea inspecțiilor de risc pentru polițele CASCO și constatarea daunelor prin mijloace video, fără 
a mai fi nevoie de deplasarea clientului. De asemenea, începând de anul trecut, încheierea sau reînnoirea unei polițe se poate face 
inclusiv prin mijloace electronice, prin telefon și e-mail. 

Sustenabilitatea, parte integrantă a filosofiei de brand OMNIASIG
Suntem conștienți de rolul și de responsabilitatea noastră în cadrul societății și considerăm că este esențial să ne implicăm activ 
în acțiuni cu un impact pozitiv asupra comunității. În anul 2020 am acționat responsabil și solidar în gestionarea crizei generate 
de coronavirus la nivel național. Ne-am alăturat programelor de donații pentru a susține demersul de dotare a spitalelor de stat cu 
echipament medical și crearea unor condiții optime de tratament. Vom continua aceste inițiative și în 2021, ajutând și comunitățile 
defavorizate, prin intermediul campaniei „OMNIASIG pentru MAI BINE”. 

Privim cu optimism spre viitor
Cel mai probabil, în 2021 vom resimți schimbări în comportamentul consumatorilor, în economie și în societate. Clienții vor adopta din 
ce în ce mai mult soluțiile digitale și vor fi mai atenți la raportul calitate-preț. Indiferent de situație, OMNIASIG va rămâne un partener 
de încredere pentru acționari, clienți și parteneri, precum și pentru toate celelalte părți interesate. Vom continua să ne îmbunătățim 
permanent produsele, astfel încât să îndeplinim așteptările actuale. Asigurările sunt legate de oameni, nu doar de obiecte materiale. 
Astfel, scopul nostru va rămâne același: să ajutăm oamenii și să le fim aproape la nevoie. 

Le suntem recunoscători celor care ne sunt alături!
Sunt încrezător că prin eforturile noastre susținute vom reuși să ne ducem la îndeplinire toate promisiunile. Doresc să le mulțumesc 
angajaților, colegilor din Directorat și Consiliul de Supraveghere, clienților, partenerilor și brokerilor pentru realizările de până acum.

MIHAI TECĂU 
PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI
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DESPRE NOI 
De peste 25 de ani, compania OMNIASIG este alături de români, prin 
portofoliul său de peste 100 de produse, ce acoperă toate categoriile 
de asigurări generale necesare pentru protejarea sănătății, proprietăților 
și afacerilor acestora, precum și prin implicarea activă în dezvoltarea 
responsabilă a comunităților în care este prezentă.
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OMNIASIG este o societate administrată în sistem dualist, a cărei 
conducere este asigurată de Directorat, sub supravegherea și 
coordonarea Consiliului de Supraveghere. Avem un portofoliu de 
peste 100 de produse și o rețea teritorială extinsă. 

APARTENENȚA LA
VIENNA INSURANCE GROUP (VIG)

Suntem prezenți pe piața de asigurări din România încă din 
1995, iar din 2005 suntem parte din Vienna Insurance Group 
(Wiener Versicherung Gruppe) [ ], principalul expert pe piața 
asigurărilor din Austria, precum și în Europa Centrală și de Est. 
Grupul, care are o tradiție îndelungată (aproape 200 de ani), un 
portofoliu de branduri puternice și o relație apropiată cu clienții, 
este format din aproximativ 50 de companii din 30 de țări. Cei 
peste 25.000 de angajați ai Vienna Insurance Group (Wiener 
Versicherung Gruppe) au grijă de nevoile de zi cu zi ale celor 
peste 22 de milioane de clienți. 
Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena, încă din 
1994. Compania beneficiază de un rating A+ cu perspectivă 
stabilă din partea reputatei agenții internaționale de rating 
Standard & Poor’s. Acesta este cel mai bun rating al unei com-
panii din indicele ATX, principalul indice al Bursei de Valori din 
Viena. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) 
colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă 
de retail din Europa Centrală și de Est.

PRINCIPIILE OMNIASIG

VIZIUNEA noastră constă în a urmări permanent să fim cea mai 
bună companie de asigurări din România în sectorul business-to-
business și, implicit, în restul sectoarelor de activitate. De altfel, 
MISIUNEA Companiei este reprezentată de atingerea excelenței 
operaționale prin serviciile și produsele oferite asiguraților noștri. 
Printre competențele importante ale OMNIASIG se numără 
administrarea profesionistă a riscurilor și un excelent sistem 
de gestionare a daunelor. 
Principiul cel mai important în jurul căruia am construit setul 
nostru de VALORI – INTEGRITATE, PROFESIONALISM și PASI-
UNE, RESPECT, ÎNCREDERE, RESPONSABILITATE – a fost, încă 
de la început, acela de a le oferi partenerilor și clienților noștri 
protecția de care au nevoie, asigurându-ne că sunt mulțumiți 
de produsele și serviciile primite.

OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. (denumită în continuare „OMNIASIG” sau „Compania”) 
este o companie membră a grupului Vienna Insurance Group (VIG). Diversitatea portofoliului 
său de produse și servicii, garanția serviciilor prompte de despăgubire, precum și apartenența 
sa la Grup au făcut posibilă poziția de top pe care OMNIASIG o are astăzi pe piața de 
asigurări din România.

PREZENTAREA COMPANIEI [ ]

https://www.vig.com/en/home.html
https://www.vig.com/en/home.html
https://www.omniasig.ro/ro
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ALBANIA

BOSNIA-HERZEGOVINA

BELARUS

AUSTRIA

BULGARIA

CROATIA

CZECH REPUBLIC

LIECHTENSTEIN

LITHUANIA

MOLDOVA

MONTENEGRO

NORTH MACEDONIA

POLAND

NORWAY

GEORGIA

ITALY

ESTONIA

HUNGARY

LATVIA

GERMANY

DENMARK

FRANCE

KOSOVO

ROMANIA

SERBIA

SLOVENIA

SLOVAKIA

TURKEY

SWEDEN

UKRAINE

Status: January 2021

WE ARE NUMBER 1 
IN AUSTRIA, CENTRAL AND EASTERN EUROPE.

VIENNA INSURANCE GROUP ÎN EUROPA ( )

https://www.vig.com/en/vig/group/vig-in-cee.html
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PRODUSELE ȘI SERVICIILE NOASTRE 

Permanent, ne preocupă dezvoltarea unor noi produse de asi-
gurare, inclusiv îmbunătățirea celor existente în portofoliu, cu 
scopul de a răspunde și de a ne adapta rapid la nevoile specifice 
și în permanentă schimbare ale clienților, într-un mediu din ce 
în ce mai competitiv, provocator și digitalizat. 

PORTOFOLIUL DE PRODUSE
Principalele produse și servicii de asigurare oferite de OMNIASIG, 
disponibile clienților, persoane fizice sau juridice, sunt:

Persoane Fizice

* Asigurări de Locuințe (cu servicii de Asistență incluse);
* Asigurări de Călătorie;
* Asigurări Auto (cu servicii de Asistență Rutieră incluse);
* Asigurări de Răspundere Civilă generală și profesională;
* Asigurări de Accidente persoane.

Persoane Juridice

* Asigurări de Bunuri și Asigurări Tehnice;
* Asigurări Auto (cu servicii de Asistență Rutieră incluse);
* Asigurări pentru Transportatori;
* Asigurări de Aviație;
* Asigurări Maritime;
* Asigurări Material Rulant;
* Asigurări Agricole;
* Asigurări de Sănătate;
* Asigurări de Accidente persoane;
* Asigurări de Răspundere Civilă generală și profesională;
* Asigurări de Pierderi Financiare;
* Asigurări de Garanții.

ADAPTAREA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE 
LA NOUL CONTEXT GENERAT DE PANDEMIA 
DE COVID-19

În anul 2020, OMNIASIG și-a concentrat resursele pentru a 
identifica, dezvolta și îmbunătăți acele produse și servicii de 
asigurare ce au ca scop acoperirea noilor nevoi ale clienților și, 
nu în ultimul rând, de a ține cont de noua manieră de interacțiune 
cu aceștia în contextul generat de pandemia de COVID-19. În 
acest sens, merită menționate următoarele:

# Îmbunătățirea produsului de Răspundere Civilă 
 Delictuală a Persoanei fizice ( ), prin includerea riscurilor 
 generate de noile tendințe de micro-mobilitate ( ); 

# Lansarea Asigurării de călătorie extinse ( ), cu planuri 
 de protecție pentru călătoriile interne; 

# Lansarea Asigurării de Sănătate de Grup OMNI+ ( ) 
 dedicată persoanelor juridice care pun accentul 
 pe oferirea unor beneficii extrasalariale angajaților; 

# Lansarea, în parteneriat cu Banca Comercială Română, 
 a Asigurării MultiProtect ( ), prima asigurare digitală 
 destinată acoperirii pierderilor și furturilor de bunuri 
 personale și de bani, precum și a fraudelor, contractată 
 integral digital într-un ecosistem online financiar- 
 bancar;

# Încheierea de parteneriate și lansarea unor oferte  
 speciale pe segmentele de Asigurări Auto și Asigurări  
 de Locuințe.

OMNIASIG oferă o gamă largă de produse de asigurări generale, urmărind obiectivul 
strategic de dezvoltare continuă prin alinierea la cerințele actuale și nevoile specifice 
ale clienților.

https://www.omniasig.ro/sites/default/files/2021-03/PID_Rspundere%20civila%20Delictuala.pdf
https://www.omniasig.ro/sites/default/files/2021-03/PID_Rspundere%20civila%20Delictuala.pdf
https://omniasig.ro/ro/press-release/omniasig-asigura-utilizatorii-de-trotinete-si-biciclete-electrice
https://omniasig.ro/ro/press-release/omniasig-asigura-utilizatorii-de-trotinete-si-biciclete-electrice
https://omniasig.ro/ro/press-release/omniasig-extinde-acoperirea-asigurarii-de-calatorie-contextul-pandemiei-covid-19
https://omniasig.ro/ro/press-release/omniasig-intra-pe-piata-asigurarilor-de-sanatate-cu-noul-produs-omni
https://www.bcr.ro/ro/presa/informatii-de-presa/2020/12/21/banca-comerciala-romana-in-parteneriat-cu-omniasig-vienna-insurance-group-lanseaza-multi-protect-prima-asigurare-digitala-complexa-destinata-acoperirii-pierderilor-si-furturilor-de-bunuri-personale-si-de-bani-precum-si-a-fraudelor
https://www.bcr.ro/ro/presa/informatii-de-presa/2020/12/21/banca-comerciala-romana-in-parteneriat-cu-omniasig-vienna-insurance-group-lanseaza-multi-protect-prima-asigurare-digitala-complexa-destinata-acoperirii-pierderilor-si-furturilor-de-bunuri-personale-si-de-bani-precum-si-a-fraudelor
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PRODUSELE ȘI SERVICIILE NOASTRE 

VALET SERVICE 
SERVICIUL CARE REDUCE EXPUNEREA ASIGURAȚILOR CASCO ÎN PERIOADA RESTRICȚIILOR  

Din martie 2020, asigurații Casco OMNIASIG au putut beneficia de un serviciu complet nou, adaptat contextului pandemiei de 
COVID-19. Valet Service este un serviciu door-to-door gratuit, cheltuielile fiind acoperite integral de către OMNIASIG. Acesta 
le permite clienților Casco ai Companiei să își repare autovehiculele fără a se deplasa și fără a se expune unui posibil pericol. 
Asiguratul Casco avizează dauna printr-un apel la Call Center-ul OMNIASIG, la 021.9669, sau prin mijloacele digitale, disponibile 
pe www.omniasig.ro; efectuează constatarea daunei video, prin intermediul unui telefon de tip smartphone; este asistat de la 
distanță, primește instrucțiuni live, iar documentația (procesul verbal de constatare și alte documente) sunt transmise pe email; 
autovehiculul avariat este preluat de la domiciliul asiguratului și transportat pe o platformă în service-ul autorizat partener 
OMNIASIG. După finalizarea reparației, clientul primește autovehiculul acasă, spălat, complet igienizat și dezinfectat. Preluarea și 
predarea autovehiculului este realizată în condiții de maximă igienă, personalul fiind echipat cu echipament de protecție specific 
(mănuși, mască etc.). De acest serviciu au putut beneficia și păgubiții pe polițe RCA de la OMNIASIG. Valet Service este disponibil 
în București, perioada de funcționare depinzând de situația cauzată de pandemie.
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STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ
OMNIASIG acordă o importanță majoră managementului responsabil și eficient, având 
ca scop dezvoltarea încrederii partenerilor și a clienților. În acest sens, Compania 
a stabilit o structură organizațională care să ofere clienților cea mai bună calitate 
în orice moment, fiind condusă în sistem dualist de către Directorat și Consiliul de 
Supraveghere, cu scopul de a îmbunătăți guvernanța corporativă. 

ORGANIZAREA REȚELEI
Compania OMNIASIG este organizată pe principiul teritorialității, 
pe următoarele niveluri ierarhice: 

* Administrația Centrală, care administrează și 
 coordonează întreaga activitate a Companiei, 
 direcțiile/departamentele de specialitate din cadrul 
 acesteia desfășurându-și activitatea în sediile 
 societății din Municipiul București;

* Sucursale Regionale;

* Sucursale cu sediul în Municipiul București 
 și reședințele de județ;

* Agenții și puncte de lucru.

În anul 2020, numărul sucursalelor OMNIASIG a rămas constant, 
numărând 33 de sucursale la nivelul României. Având în vedere 
perioada de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2, acesta 
este un semn al unei maturizări a rețelei de vânzare și a unor 
mișcări inspirate, care au avut loc în anii trecuți. 

SCHIMBĂRI 
ÎN STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ
Întrucât anul 2020 a fost un an al schimbărilor majore, acesta 
a adus modificări inclusiv în structura noastră organizațională. 
Astfel:
* Activitatea Direcției de Audit Intern a fost externalizată 
către o firmă de audit din cadrul Big4. La nivelul Companiei 
a fost desemnat un Coordonator Audit Intern, astfel încât 
activitatea de audit intern să se desfășoare în condiții op-
time, transparente pentru a îndeplini cerințele sistemului 
de guvernanță;

* De asemenea, am externalizat și activitatea Direcției 
de Informatică a Companiei către VIG Management Service 
SRL, desemnând, totodată, un angajat pentru a ocupa poziția 
de „Coordonator activitate IT”, în cadrul OMNIASIG. 

Considerăm externalizarea serviciilor și competențelor non-core 
către o forță de muncă profesională externă ca fiind o modalitate 
de a adăuga valoare unei afaceri. Astfel, OMNIASIG își va spori 
flexibilitatea și își va putea gestiona activitatea mai eficient, 
concentrându-se pe domeniile de bază ale afacerii.

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
La data publicării acestui raport, CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE 
este format din 7 membri:

Franz Fuchs – Președinte
Harald Riener – Vicepreședinte 
Werner Matula – Membru
Bogdan Ionuț Speteanu – Membru
Eleni Skoura – Membru
Harald Josef Londer – Membru
Klaus Mühleder – Membru

DIRECTORATUL
La data publicării acestui raport, DIRECTORATUL are următoa-
rea structură:

Mihai Tecău – Președinte (CEO)
Costi Stratnic – Vicepreședinte (CSO)
Bogdan Tudor – Membru (CUO)
Mădălin Roșu – Membru (CCO)
Michał Leja – Membru (CFO)
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DIRECTORAT
CONSILIUL 

DE 
SUPRAVEGHERE

Coordonator 
Audit Intern

PREȘEDINTE 
DIRECTORAT – CEO

Direcția Resurse 
Umane

Direcția 
Antifraudă

Direcția Relații 
Publice și 

Comunicare

Coordonator IT

Direcția 
Juridică

Direcția 
Managementul 

Calității și 
Reclamații

Departamentul 
de Prevenire și 

Protecție

MEMBRU 
DIRECTORAT – CCO

Secretariatul 
General

Direcția Actuariat Tarifare 
și Analiză

Direcția Protecția Datelor 
și Securitate Corporativă

Direcția Conformitate și 
Control Intern

Direcția Actuariat Rezerve 
Tehnice și Raportări

Direcția Managementul 
Riscului

Direcția 
Financiară

Subscriitor 
Șef

Direcția 
Managementul 

Produselor

Direcția 
Controlling

Direcția 
Managementul 

Activelor

Direcția 
Reasigurări

Direcția 
Dezvoltare Afaceri

Direcția 
Logistică

MEMBRU 
DIRECTORAT – CFO

MEMBRU 
DIRECTORAT – CUO

Direcția 
Subscriere 
Auto Retail 

și AMM

Direcția 
Subscriere 
Non-Auto 

Retail și AMM

Direcția 
Subscriere 

Auto Corporate 
și Leasing

Direcția 
Subscriere 
Corporate 
Non-Auto

Departamentul 
Daune Externe

Departamentul 
Regrese și 
Recuperări

Departamentul 
Control Dosare 
Daune Închise

VICEPREȘEDINTE 
DIRECTORAT – CSO

Departamentul 
Marketing

Direcția Suport 
Vânzări

Direcția 
Brokeri

Direcția Vânzări 
Directe

Direcția Leasing 
și Bancassurance

Direcția Vânzări 
Asigurări 

de Sănătate

Sucursale 
București

Manager 
Proiect

Sucursale 
Regionale

Sucursale 
Județene

Direcția 
Daune

Direcția 
Litigii

Direcția Tehnică 
Operațională

Direcția Daune 
Sănătate*

Manager 
Proiect

Departament

LEGENDĂ

Birou

Rețea 
de vânzări

Direcție

Direcția Inovație 
și Transformare 

Operațională

*începând cu data de 01.01.2021

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ
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Guvernanța corporativă este dată de ansamblul de principii, 
politici și mecanisme în care conducerea Companiei își exercită 
prerogativele de gestiune și control, pentru a-și atinge obiectivele 
prin implementarea strategiei adoptate, având întotdeauna o 
relație și o atitudine corecte cu părțile interesate (stakeholderi), 
inclusiv clienții, angajații, acționarii sau autoritățile de regle-
mentare. Politicile solide de guvernanță corporativă și practicile 
sunt importante pentru crearea de valoare pentru acționari și 
menținerea încrederii clienților și a investitorilor, deopotrivă. 
Practicile Companiei sunt în concordanță cu cerințele legis-
lative. OMNIASIG a dezvoltat politici pentru fiecare arie de 
interes, cu scopul de a defini cadrul general de desfășurare a 
activităților privind organizarea, responsabilitățile alocate și 
principiile de ghidare.

STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ

În conformitate cu Actul Constitutiv, Compania a adoptat 
următoarea structură de guvernanță: 

1 Adunarea Generală a Acționarilor
2 Consiliul de Supraveghere
3 Directoratul

Adunarea Generală a Acționarilor este organismul suprem de 
conducere al Societății, care decide asupra activității generale a 
Societății și a politicilor sale economice și comerciale. Adunările 
Generale ale Acționarilor pot fi Ordinare sau Extraordinare, în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Consiliul de Supraveghere este responsabil pentru manage-
mentul strategic al Societății. În acest sens, supraveghează, 
administrează și coordonează activitatea Directoratului și res-
pectarea legislației aplicabile a Actului Constitutiv și a hotărârilor 
AGA. Totodată, Consiliul de Supraveghere are responsabilități 
de bază cu privire la implementarea și respectarea principiilor 
guvernanței corporative. 

Directoratul OMNIASIG aprobă structura organizatorică a 
Companiei. 

SISTEMUL DE GUVERNANȚĂ

OMNIASIG subscrie principiilor și politicilor de la nivelul Vienna Insurance Group ce 
vizează dezvoltarea sustenabilă, acționând cu integritate și cu respectarea cerințelor 
legale și de reglementare. 
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DIRECTORAT

MIHAI TECĂU
Președinte

COSTI STRATNIC 
Vicepreședinte

BOGDAN TUDOR SFETEA 
Membru

MĂDĂLIN ROȘU 
Membru

MICHAŁ LEJA 
Membru

SISTEMUL DE GUVERNANȚĂ
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CODUL DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE

Prevederile Codului de etică și conformitate promovează res-
pectarea prevederilor legale și asigură îndrumarea angajaților 
spre un comportament etic. Codul vizează aspecte referitoare la:

* Concurență;
* Conflict de interese;
* Corupție;
* Drepturile omului;
* Diversitate și integrare;
* Confidențialitatea informației și protejarea datelor 
 cu caracter personal;
* Spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism;
* Sănătate și siguranță.

Codul de etică și conformitate se aplică tuturor angajaților, 
indiferent de poziția lor în Companie, și face obiectul testelor 
anuale de conformitate. Documentul este prezentat în mapa 
angajatului și poate fi accesat oricând pe platforma noastră 
internă. Angajații care au luat cunoștință despre o încălcare a 

legii sau a regulilor Codului de etică și conformitate, în special 
cazuri de fraudă, corupție, contabilitate defectuoasă sau alte acte 
care ar putea avea consecințe sub dreptul civil sau penal, trebuie 
să le raporteze superiorilor direcți, Auditului intern, Funcției de 
Conformitate sau Directoratului, după caz. Pentru a încuraja ra-
portarea cu bună-credință și a asigura lipsa represaliilor asupra 
oricărui angajat care formulează îngrijorări cu privire la încălcări 
ale conduitei etice, compania a implementat procedura de 
avertizare „Whistleblowing Procedure”. Pentru buna desfășurare 
a activității, OMNIASIG a implementat politicile și procedurile 
prevăzute de Solvency II, fără a neglija însă aspectele legate 
de combaterea corupției, conflictul de interese, combaterea 
spălării banilor, protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

POLITICA ANTICORUPȚIE

Prin implementarea și promovarea politicii anticorupție, 
OMNIASIG urmărește creșterea gradului de conștientizare în 
rândul angajaților cu privire la riscurile corupției și respectarea 
următoarelor principii:

ETICA ȘI POLITICILE ANTICORUPȚIE

Viziunea și valorile OMNIASIG sunt enunțate în Codul de Etică și Conformitate, 
document care este periodic revizuit, completat și adus la cunoștința angajaților 
atât la angajare, cât și la fiecare revizuire.
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Toleranță zero față de corupție – Compania are toleranță zero 
față de faptele de corupție; practicile legate de corupție sunt 
interzise în activitatea OMNIASIG;

Răspunderea la cel mai înalt nivel de angajament – se aplică 
puterea exemplului începând de la nivelul conducerii OMNIASIG; 
aceasta este responsabilă de aprobarea și aplicarea politicii 
anticorupție, emiterea, aprobarea, implementarea și menținerea 
unor proceduri adecvate și eficiente;

Prevenirea săvârșirii faptelor de corupție – se urmărește 
consolidarea integrității angajaților; gestionarea, reducerea/eli-
minarea riscurilor de corupție/conflict de interese; transparența 
decizională.

POLITICA PRIVIND 
CONFLICTUL DE INTERESE

Politica privind conflictul de interese se aplică întregului per-
sonal și structurii de conducere. Conține prevederi referitoare 
la îndeplinirea cerințelor de guvernanță cu privire la conflictul 
de interese (situații generatoare de conflict de interese, măsuri 
de prevenire, determinarea unui conflict de interese și modul 
de abordare). În vederea identificării situațiilor de posibile con-
flicte de interese este obligatorie completarea unei declarații 
privind conflictul de interese și actualizarea acesteia ori de câte 
ori este necesar. Situațiile privind conflictele de interese sunt 
raportate periodic Directoratului, de către Comisia de evaluare 
a declarațiilor privind conflictul de interese, în vederea adoptării 
măsurilor de mitigare a riscurilor aferente.

GHIDUL DE CONDUITĂ 
ÎN DISTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI 

OMNIASIG desfășoară activitatea de distribuție în condițiile 
asigurării unui tratament corect al clienților, respectării preve-
derilor legale privind distribuția de asigurări și evitării practicilor 
incorecte, neloiale, frauduloase sau abuzive. În acest sens, a fost 
elaborat și adoptat „Ghidul de conduită în distribuția de asigurări”. 
Acesta este un document care descrie în termeni concreți și 
exacți regulile minime de conduită pe care toți angajații implicați 
în activitatea de distribuție trebuie să le respecte, indiferent de 
poziția deținută în cadrul Companiei.

Aspecte-cheie abordate în ghid:
* Responsabilitatea personală;
* Relația cu clienții;
* Remunerarea;
* Conflictul de interese;
* Angajarea și pregătirea profesională continuă;
* Raportarea;
* Responsabilitățile conducerii.

POLITICA PRIVIND 
PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR 
ȘI COMBATEREA ACTELOR 
DE TERORISM

OMNIASIG sprijină eforturile naționale și internaționale de 
prevenire a spălării banilor și combatere a actelor de terorism. 
Politica stabilește cerințele minime referitoare la activitățile care 
trebuie realizate în cadrul tuturor structurilor pentru respectarea 
prevederilor legale în vigoare cu privire la prevenirea spălării 
banilor și finanțării actelor de terorism. Riscul AML (Anti Money 
Laundering) este atent monitorizat, compania realizând periodic 
un screening al portofoliului.

ETICA ȘI POLITICILE ANTICORUPȚIE

OMNIASIG descurajează discriminarea pe criterii de sex, etnie, vârstă, 
naționalitate, religie, orientare sexuală, invaliditate, stare civilă.

OMNIASIG nu tolerează nicio formă de corupție sau luare de mită, 
în niciuna dintre activitățile pe care le întreprinde.
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STAKEHOLDERII
Comunicarea cu părțile interesate reprezintă un aspect important al procesului nostru 
de raportare. Prin urmare, ne-am propus ca pe parcursul acestui raport nefinanciar 
să satisfacem așteptările părților interesate (stakeholderi).

ACȚIUNEA DE IMPLICARE 
A PĂRȚILOR INTERESATE (STAKEHOLDERI)

Pentru stabilirea corectă a grupurilor de stakeholderi care urmau 
să fie consultați, cât și pentru prioritizarea acestora, am avut 
în vedere mai multe criterii, printre care: dependența directă 
sau indirectă a părților interesate față de activitatea noastră, 
impactul creat în comunitate de către Compania noastră, im-
pactul serviciilor noastre asupra unui anumit grup-țintă de 
părți interesate, angajamentele pe care ni le-am asumat din 
punct de vedere legal, politici de etică și anticorupție care au 
o amprentă asupra serviciilor oferite de noi. În urma analizei 
interne, am identificat un număr de 7 categorii distincte de 
stakehoderi (atât interni, cât și externi), și anume: angajați, 
acționari, clienți, intermediari, mass-media, furnizori, autorități 
și organizații profesionale. 
Pentru a înțelege exact cerințele și aspectele care pot genera un 
impact semnificativ în ceea ce privește activitatea desfășurată 
de Compania noastră în grupul de stakeholderi, în săptămâna 
24 martie-2 aprilie 2021 am elaborat un sondaj de tip chestio-

nar. Am înregistrat un număr de 143 de respondenți la nivelul 
chestionarului intern și 318 respondenți la nivelul celui extern. 
În urma acestui proces de consultare publică, am identificat și 
descris ariile prioritare care vor sta la baza elaborării raportului 
nostru non-financiar. De asemenea, în plus față de sonda-
jul realizat, am avut și discuții unu la unu cu reprezentanți ai 
organizațiilor profesionale relevante în domeniul asigurărilor 
(UNSAR, B.A.A.R. etc.). 
Conținutul chestionarelor a fost elaborat ținându-se cont de 
termenii relevanți domeniului nostru de activitate. În acest sens, 
am putut identifica impactul nostru asupra părților interesate 
interne și externe. 
Rezultatul chestionarelor este redat prin intermediul matricei 
de materialitate care ilustrează pilonii principali în activitatea 
noastră. Prin intermediul celor două axe – „relevanța părților 
interesate” (angajații și părțile interesate externe) și „relevanța 
pentru afaceri” (management) – matricea oferă o imagine clară 
asupra temelor durabile primordiale din punctul de vedere al 
Companiei, dar și din punctul de vedere al părților interesate 
(părțile externe și angajații – stakeholderii interni). 
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DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Preocuparea pentru starea de bine a angajaților noștri se obser-
vă în rezultatele obținute. De asemenea, ne dorim ca angajații 
noștri să răspundă celor mai provocatoare cerințe. Prin urmare, 
ne-am adaptat cu succes contextului actual generat de pandemie 
pentru a putea fi în continuare alături de ei prin organizarea de 
programe, training-uri, întâlniri online. Prin intermediul acestora 
reușim să menținem aceeași legătură solidă atât cu angajații 
(părțile interne interesate), cât și cu clienții externi. 

Identificarea nevoilor de training și dezvoltare se realizează la 
sfârșitul fiecărui an calendaristic pentru anul următor, ținând 
cont de: evaluarea anuală a performanței individuale, planul de 
succesiune derulat în cadrul Companiei, în funcție de proiectele 
derulate în care sunt implicați angajații Companiei, inclusiv cei 
care fac parte din grupul de Experți VIG. Așa cum am menționat 
anterior, ne-am dorit ca și în 2020 să păstrăm echilibrul și 
competitivitatea angajaților noștri pe plan profesional. Astfel, 
angajații au participat la cursuri pe platforma e-learning, precum 
și la training-uri de tip webinar cu tematici specifice activității 
de vânzare. Totodată, ne-am propus să ne concentrăm atenția 
pe contribuția adusă de către fiecare angajat al Companiei și 
am acordat o atenție sporită și angajaților din back-office, în 
vederea dezvoltării profesionale a acestora, prin organizarea 
unor serii de training-uri soft skills și technical skills. Astfel, 
în perioada stării de urgență/stării de alertă, aproximativ 120 

de angajați au participat la training-uri de tip webinar/seminar 
online pe teme legate de comunicare, leadership, tehnici Lean 
Six Sigma etc. 
Managementul Executiv va urmări și în continuare dezvoltarea 
profesională a tuturor angajaților, prin organizarea continuă de 
training-uri în sistem online sau chiar fizic (dacă contextul ne 
va permite), pe subiecte propuse de către managerii direcțiilor, 
în funcție de nevoile de dezvoltare identificate.

SISTEMUL DE PROMOVARE 

OMNIASIG susține promovarea angajaților cu scopul de a dez-
volta sentimentul de loialitate față de Companie, de a îmbunătăți 
comportamentul organizațional, de a crește performanța și de 
a evita plafonarea la locul de muncă. Angajații OMNIASIG sunt 
evaluați periodic pentru activitatea desfășurată, în baza sistemului 
de evaluare a PERFORMANȚEI individuale, care se bazează pe 
evaluarea competențelor și a gradului de realizare a obiectivelor 
individuale. Contextul actual nu a afectat procesul intern de 
evaluare, astfel că evaluarea angajaților a avut loc și în anul 2020. 
Dat fiind faptul că promovarea este un factor puternic de moti-
vare a angajaților, OMNIASIG acordă posibilitatea acestora de a 
aplica pentru posturile vacante publicate pe Intranetul Companiei, 
asigurând astfel TRANSPARENȚA în ceea ce privește promovarea 
angajaților. În Compania noastră, recrutarea internă are prioritate 
față de recrutarea externă. 

EGALITATE DE ȘANSE ÎN RÂNDUL 
ANGAJAȚILOR

OMNIASIG asigură egalitatea de șanse și tratament față de toți 
angajații, femei și bărbați. Prin egalitate de șanse și tratament 
între femei și bărbați în relațiile de muncă se înțelege accesul 
nediscriminatoriu la: angajarea pe toate posturile sau locurile 
de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei profesionale, 
promovare la nivel ierarhic și profesional, condiții de muncă ce 
respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform 
legislației în vigoare, beneficii, altele decât cele de natură sa-
larială și măsuri de protecție și asigurări sociale.

15.335 ORE

de training au fost efectuate 
în anul 2020, în contextul 
pandemiei de COVID-19, 

pentru a continua 
perfecționarea angajaților, 

cu 12% mai multe decât 
în anul precedent. 

8,98%

Fluctuația personalului la 
finalul anului 2020 a fost

 mai scăzută decât în 2019.

ANGAJAȚII NOȘTRI
Obiectivul OMNIASIG este acela de a asigura un mediu de lucru propice pentru 
angajații săi, care să le permită să se dezvolte cu succes, atât pe plan profesional, 
cât și pe plan personal. 
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EGALITATEA DE ȘANSE
ȘI TRATAMENT FAȚĂ DE FEMEI
ȘI BĂRBAȚI
Distribuția angajaților OMNIASIG în funcție de gen

ORIENTAREA 
CĂTRE ANGAJAȚI
Deschidere către toate categoriile de vârstă

727 406

307 266

560

Bărbați

Femei

35–49 de ani

>= 50 de ani

< 35 de ani

NIVELUL DE PREGĂTIRE 
AL ANGAJAȚILOR OMNIASIG

946

187

Studii medii

Studii superioare

ANGAJAȚII NOȘTRI
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ANGAJAȚII NOȘTRI

În anul 2020, OMNIASIG a avut 1.133 de angajați în toate punc-
tele de lucru din România, cu doar 4 angajați mai puțin decât 
în anul precedent. Din punct de vedere al gradului de pregătire 
profesională, la 31 decembrie 2020, 83% dintre angajați aveau 
studii superioare și numai 17% dintre aceștia aveau studii medii. 
În ceea ce privește grupa de vârstă, este de menționat faptul că 
OMNIASIG a angajat personal ce aparține tuturor categoriilor 
de vârstă, având 266 de angajați cu vârsta sub 35 ani (23,48%), 
560 de angajați cu vârsta cuprinsă între 35 și 49 ani (49,43%) și 
307 angajați cu vârsta de peste 50 ani (27,09%). 

OPINIILE ANGAJAȚILOR 
Iată câteva dintre opiniile angajaților cu privire la 
egalitatea de șanse în cadrul OMNIASIG. Acestea 
au fost extrase din răspunsurile la chestionarele 
interne efectuate în cadrul sondajului realizat cu 
scopul determinării impactului Companiei asupra 
părților interesate (stakeholderii).

Oricine are șanse egale în cadrul 
Companiei, indiferent de sex, 

 poziție socială, orientări.”

Fiecare angajat are șansa de a-și consolida 
o carieră în cadrul Companiei, în funcție 

 de capacitatea sa de a se dezvolta și a 
 contribui la succesul entității în care activează.”

OMNIASIG promovează 
excelența în vânzări.”

Toți angajații, în funcție de nivelul și pregătirea 
profesională, pot avansa și pot ocupa posturi 

 de conducere în Companie.”

Cred că orice angajat poate ajunge în poziții 
de conducere, există destule exemple 

 în acest sens.”

Mai mult de jumătate dintre managerii 
Companiei sunt femei.”

BENEFICII PENTRU ANGAJAȚI  

În vederea dezvoltării culturii organizaționale și a calității vieții 
angajaților, 2020 ne-a provocat să aducem o serie de noi be-
neficii angajaților noștri. Astfel, având în vedere contractul 
colectiv de muncă, precum și regulile interne ale Companiei, am 
reușit să aducem valoare adăugată beneficiilor deja existente 
la nivelul Companiei prin implementarea politicii de telemuncă 
(work from home), organizarea de întâlniri și concursuri online 
pentru copiii angajaților, reduceri pentru produsele Companiei, 
susținerea programelor de „work-life balance” precum organi-
zarea online de ședințe de pilates, acces online la biblioteca 
virtuală Bookster și altele.
Aceste noi beneficii au întărit rețeaua deja existentă în Compa-
nia noastră, precum posibilitatea angajaților de a lucra fie cu 
normă întreagă, fie cu program redus; acordarea de beneficii 
materiale precum tichete de masă, tichete cadou pentru dife-
rite ocazii (ziua de naștere, ziua femeii, Paște, Crăciun, 1 iunie 
etc.); ajutoare acordate pentru diverse evenimente sociale din 
viața angajaților (naștere, căsătorie etc.); asigurare de sănăta-
te; programul OMNIBenefits (reduceri din partea partenerilor 
OMNIASIG); posibilitatea participării la cursuri de dezvoltare 
personală și multe altele. 

GRIJA PENTRU SĂNĂTATEA ANGAJAȚILOR 
ÎN PERIOADA PANDEMIEI DE COVID-19 

Pe lângă menținerea stării generale de bine a angajaților noștri, 
în 2020, principala preocupare a Companiei a fost starea de 
sănătate a acestora. De asemenea, atât informarea lor corectă 
asupra situației epidemiologice, cât și cunoașterea măsurilor 
de prevenție pentru evitarea îmbolnăvirii cu noul virus au fost 
prioritare pentru noi. Ca urmare, am transmis intern, în mod 
constant, mesaje de informare asupra situației epidemiologice 
și măsuri de prevenire și combatere a virusului. O parte dintre 
acestea au fost transmise sub formă de ghiduri de informare ori 
de mesaje video realizate alături de un invitat, medic epidemiolog, 
care a răspuns întrebărilor angajaților despre acest subiect. 
OMNIASIG a organizat 3 campanii interne pe durata pandemiei, 

a avut Compania în 2020 în toate punctele de lucru din România
1.133 DE ANGAJAȚI
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care au generat peste 40 de acțiuni de susținere a stării de 
sănătate și atenționare asupra situației pandemice a angajaților 
noștri, cu peste 100 de comunicări transmise.

Trecerea de la modul de lucru la birou la telemuncă a majorității 
angajaților a atras după sine provocări atât pentru Companie, 
cât și pentru angajații noștri. La nivel intern, OMNIASIG a luat o 
serie de măsuri pentru a proteja sănătatea angajaților, precum: 

# Stabilirea unor programe de lucru individualizate;

# Posibilitatea de a lucra de acasă, pentru pozițiile ale căror 
atribuții de serviciu nu presupun prezența fizică obligatorie la 
locul de muncă;

# Amânarea deplasărilor în interes de serviciu dacă aces-
tea nu sunt necesare în mod imperativ sau înlocuirea lor cu 
teleconferințe ori conversații prin e-mail, pentru a reduce con-
tactele fizice.

Astfel, încă din primele stadii ale pandemiei, abordarea strate-
gică a OMNIASIG în contextul COVID-19 a urmat palierele de 
stabilizare și optimizare în vederea gestionării corespunzătoare a 
situației. Stabilizarea continuității afacerii a fost realizată având 
în vedere analiza de risc, monitorizarea și raportarea continuă, 
precum și activitatea operațională și comunicarea.
În accepțiunea angajaților săi, cuvintele-cheie ce definesc 
activitatea OMNIASIG în perioada pandemiei de COVID-19 sunt:

* Flexibilitate;
* Focus pe soluții;
* Reziliență;
* Evoluție;
* Adaptabilitate.

COMUNICAREA INTERNĂ 

Ca urmare a traversării unui an atipic, care a adus multe pro-
vocări și schimbări în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, 
am lansat campania internă „OMNIASIG ne SUSținem!”. Prin 
intermediul acesteia, am urmărit menținerea optimismului și a 
stării generale de bine a angajaților, dar și a familiilor acestora, 
în perioada pandemiei. De-a lungul campaniei, au luat naștere 
inițiative precum: 

* Elaborarea unor ghiduri de eficientizare a spațiului și tim-
pului, dedicate lucrului de acasă, în urma implementării acestui 
proces la nivelul Companiei;

* Activități interactive cu scopul menținerii coeziunii prin 
intermediul unor proiecte de comunicare și relaționare între 
colegii de echipă sau la nivel interdepartamental;

* Ședințe online de fitness și yoga, alături de instructori 
profesioniști, precum și ghiduri de nutriție, care să ajute atât 
la menținerea echilibrului fizic, cât și la cel mental;

* Webinarii de tuns, organizate în ediții separate, atât pentru 
doamne, cât și pentru domni sau copii, în contextul accesului 
restricționat la serviciile de îngrijire personală, la începutul 
perioadei de pandemie;

* Cursuri online extrașcolare, pentru copiii angajaților, care au 
cuprins lecții de sport, de creație, dans, improvizație și dicție, 
alături de mentori instruiți;

* Chestionare interne de sondaj pentru a monitoriza constant 
starea de bine a angajaților pe perioada stării de urgență.

Toate aceste inițiative au fost rezultatul unei atitudini proactive 
față de angajații noștri, cât și a atenției constante pe care o 
acordăm acestora, cu atât mai mult în această perioadă pan-
demică, instabilă. 

ANGAJAȚII NOȘTRI
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CAMPANII 
25 DE ANI DE OMNIASIG

25 OMNIVERSARE: 
DESCOPERĂ POVEȘTILE 
A 25 DE COLEGI DIN OMNIASIG 
 
În 2020, OMNIASIG a sărbătorit împlinirea a 25 de ani de 
existență pe piața de asigurări din România. Pentru a mar-
ca acest eveniment, am conceput pentru angajații noștri 
campania 25 OMNIVERSARE: Descoperă poveștile a 25 de 
colegi din OMNIASIG. În cadrul acesteia, pe tot parcursul 
anului, am prezentat poveștile a 25 de colegi de pe toate 
palierele ierarhice, atât din București, cât și din țară. Prin 
intermediul acestei campanii, ne-am propus să răsplătim 
loialitatea, devotamentul, profesionalismul și încrederea 
angajaților noștri și, nu în ultimul rând, să învățăm din 
poveștile acestora și să ne bucurăm de autenticitatea 
fiecăruia dintre ei. Campania aniversară a fost prelungită 
și în mediul online, prin promovarea participanțiilor pe 
platformele de social media ale Companiei. 

CAMPANIE ANIVERSARĂ 
PENTRU CLIENȚII PERSOANE FIZICE 
 
Având în vedere situația dificilă pe care am traversat-o cu 
toții, am decis să sărbătorim cei 25 de ani de OMNIASIG 
împreună cu clienții noștri. Aceștia au avut posibilitatea 
de a se înscrie în tragerea la sorți pentru câștigarea a 
128 de premii. Acestea au constat în carduri George de 
la BCR și vouchere ALTEX pentru CASA TA având valori 
între 250 de lei și 25.000 de lei și, marile premii, 2 mașini 
Ford Puma Eco Boost Hybrid. 

CAMPANIA „ÎȚI MULȚUMESC!”
 
Anul 2020 s-a încheiat într-o notă optimistă pentru echipa OMNIASIG, plină de recunoștință unii față de ceilalți și față de ceea ce 
am reușit să obținem în decursul unui an nemaiîntâlnit, odată cu lansarea campaniei interne „Îți mulțumesc!”, prin care angajații 
și-au transmis reciproc mesaje de apreciere și recunoștință.

25 SUMAR
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Obiectivul nostru este acela de a crește standardele privind 
protecția mediului în rândul furnizorilor, în scopul asigurării 
de bunuri și servicii sigure și de înaltă calitate pentru clienți, 
cu privire la protejarea oamenilor și a naturii. Pentru înde-
plinirea cu succes a acestui obiectiv, Compania desfășoară 
un proces mai amplu de selectare a acestora.

SELECTAREA FURNIZORILOR

Acordăm o atenție sporită selectării furnizorilor, prin verifi-
carea acestora pe website-urile autorităților publice și prin 
interogarea colaboratorilor/partenerilor sau din informațiile 
publice din mass-media scrisă și electronică, în vederea 
obținerii de recomandări și verificarea istoricului activității și 
al popularității potențialilor furnizori. După etapa de selectare, 
le transmitem furnizorilor invitațiile de participare la proce-
dura de atribuire a contractului și, după caz, documentația 
de atribuire sau cererea de ofertă.

Documentația de atribuire/cererea de ofertă cuprinde toate 
datele în ceea ce privește:
 * descrierea detaliată a produselor/serviciilor;
 * calitatea și cantitatea în care se pot livra/presta;
 * prețul și condițiile de livrare/prestare;
 * termenul de livrare/prestare;
 * condițiile de plată;
 * alte cerințe tehnice;
 * data limită de transmitere a ofertei;
 * durata valabilității ofertei etc.

Selectarea firmelor cărora li se va transmite cererea de 
ofertă se face de către entitatea care a elaborat referatul 
de necesitate, prin alegerea din lista potențialilor furnizori 
de produse sau servicii (în plan local) a acelora care pot 
îndeplini condițiile impuse prin cererea de ofertă. Fiecare 
dosar pentru achiziții de bunuri sau încheiere de contracte 
de prestări servicii trebuie să conțină obligatoriu minimum 
trei oferte pentru aceleași specificații tehnice, fiind acceptate 
și mai puține oferte în cazul în care pe plan local nu există 
mai mulți furnizori sau prestatori specifici.

FURNIZORII NOȘTRI

Conform matricei de materialitate prezentate la începutul acestui capitol, furnizorii cu 
care colaborăm reprezintă una dintre cheile succesului nostru pe piața din România.
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CANALE DE COMUNICARE CU CLIENȚII

Folosind beneficiile date de digitalizare, am stabilit canale efi-
ciente de comunicare prin intermediul formularelor existente 
pe website-ul nostru www.omniasig.ro ( ), prin intermediul 
rețelelor sociale, al numerelor de telefon de contact și prin 
personalul nostru, mereu pregătit să informeze clienții cu privire 
la produsele de asigurare și serviciile oferite. Clienții noștri ne 
pot adresa întrebări și ne pot transmite solicitări (de ofertă, 
de informații etc.). În cazul în care există nemulțumiri privind 
activitățile desfășurate de reprezentanții OMNIASIG, clienții 
noștri sau reprezentanții acestora pot formula petiții pe care 
să le transmită prin:

 * intermediul website-ului societății www.omniasig.ro ( );
 * e-mail (office@omniasig.ro ( ), reclamatii@omniasig.ro ( ));
 * servicii poștale sau de curierat;
 * fax;
 * depunere la oricare dintre sediile noastre (sediul cen-
tral, sediile sucursalelor, agențiilor, punctelor de lucru 
OMNIASIG).

De asemenea, în cazul în care clienții sunt nemultumiți de mo-
dalitatea de soluționare a petițiilor, se pot adresa Autorității de 
Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro ( )), Entității de 
Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-
bancar SAL-Fin (www.salfin.ro ( )) sau instanțelor de judecată.

PETIȚII

Comparativ cu anul anterior, în 2020 au fost primite cu peste 
18% mai puține reclamații înregistrate unic per petent și per 
caz. De asemenea, odată cu scăderea numărului de reclamații 
înregistrate anual, a fost redus și numărul petițiilor soluționate 
favorabil, acestea înregistrând astfel o scădere de peste 50%. 

Numărul total de petiții înregistrate unic per petent și per caz

Numărul total de petiții întemeiate (soluționate favorabil) înregistrate 
unic per petent și per caz

Numărul de petiții întemeiate (soluționate favorabil) referitoare 
la dosarele de daună

Numărul total de petiții pentru care dosarele de daună au fost achitate

592

54 53

36

PETIȚII 
PRIMITE DE OMNIASIG

CLIENȚII NOȘTRI
În activitatea noastră de zi cu zi ne concentrăm asupra nevoilor și așteptărilor 
clienților noștri. Pentru asigurarea satisfacției acestora, ne ghidăm după standarde 
înalte de calitate și acționăm transparent și eficient, prin acțiuni proactive. 

https://www.omniasig.ro/ro/omniasistenta
http://www.omniasig.ro
mailto:office%40omniasig.ro?subject=
mailto:reclamatii%40omniasig.ro?subject=
http://www.asfromania.ro
http://www.salfin.ro
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RAPORT 
DE ACTIVITATE
Suntem bucuroși să prezentăm, pentru al patrulea an consecutiv, 
datele noastre non-financiare și performanțele atinse prin munca, 
încrederea și devotamentul angajaților noștri. 
Ne dorim ca în continuare să excelăm în desfășurarea activității noastre 
și să ne sporim impactul pozitiv asupra societății.
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Prezenta declarație nefinanciară cuprinde informații referi-
toare la activitatea Companiei, dar și informații relevante care 
contribuie la înțelegerea performanței noastre sociale și de 
mediu, precum și la impactul activității noastre pe piața locală. 
Informațiile cu caracter nefinanciar sunt aferente anului finan-
ciar 2020. Pentru acuratețea datelor și o prezentare relevantă 
a conținutului acestei declarații, am luat în considerare, pe 
lângă prevederile legale, bunele practici stabilite de noi în 
cadrul Grupului VIG.

ASPECTE LEGISLATIVE

Pentru a spori impactul social al companiilor, Comisia Europeană 
a emis în octombrie 2014, către anumite întreprinderi și grupuri 
mari, Directiva 95/2014 cu privire la prezentarea de informații 
nefinanciare și de informații privind diversitatea. În România, 
Directiva a fost transpusă prin Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare 
(Ordinul 3456/2018). În domeniul asigurărilor, Directiva a fost 
implementată prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară 
(ASF) nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabi-
le privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară 
activitate de asigurare și/sau reasigurare, modificată prin norma 
ASF nr. 6/2019. Conform prevederilor legislative, societățile de 
asigurare și reasigurare cu sediul pe teritoriul României trebuie 
să includă în raportul administratorilor, pe lângă informațiile 
financiare, o declarație nefinanciară care să prezinte, în măsura 
în care acestea sunt relevante pentru înțelegerea dezvoltării 
performanței și poziției entității și a impactului activității sale, 
informații privind aspecte de mediu, sociale și de personal, 
respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării 
de mită, aspecte privind diversitatea.
La prezentarea informațiilor nefinanciare este avută în ve-
dere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind rapor-
tarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare 

a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data 
de 5 iulie 2017.

ADAPTAREA RAPIDĂ 
LA CONTEXTUL PANDEMIC

Dacă în anii anteriori clientul era încurajat să viziteze sediile 
OMNIASIG, începând cu martie 2020, clienții, mai ales cei din 
segmentul retail, au fost contactați telefonic, iar partea de ofertare, 
emitere a poliței și plată s-a desfășurat de la distanță. Acest fapt 
a produs schimbări majore la nivelul forței de vânzare, schimbări 
care s-au făcut cu rapiditate. Astfel, pentru o mare parte dintre 
angajați, vechiul birou din cadrul sucursalelor și agențiilor a fost 
înlocuit de biroul de acasă. Pentru a putea răspunde prompt și 
eficient clienților și partenerilor în această perioadă, OMNIASIG 
a pus la dispoziția acestora o serie de instrumente care permit 
parcurgerea cu succes a tuturor serviciilor, chiar și de acasă: 

 * Încheierea sau reînnoirea unei polițe se poate realiza 
 prin telefon și e-mail sau alte mijloace electronice;
 

 * Inspecția de risc aferentă încheierii unei polițe Casco 
 poate fi realizată de la distanță, cu ajutorul unui telefon de 
 tip smartphone, fără a fi necesară deplasarea la o locație 
 anume;

 *  Pentru realizarea de la distanță a serviciilor de 
 Daune, asigurații și păgubiții pot apela Call Center-ul 
 OMNIASIG la 021.9669 sau pot utiliza mijloacele digitale, 
 disponibile pe website-ul www.omniasig.ro ( )

 * Accesând serviciile de daune de pe website și beneficiind 
 de asistență din partea unui reprezentant OMNIASIG, aceștia 
 pot deschide și instrumenta un dosar de daună online pentru 
 Casco, RCA și Bunuri.

2020 PENTRU OMNIASIG
OMNIASIG a acționat responsabil și solidar în vederea gestionării contextului 
pandemic. Astfel, Compania a luat toate măsurile de prevenție necesare și a 
implementat un plan bine structurat atât la nivel intern, cât și în relația cu clienții 
și partenerii, pentru a asigura continuitatea activității în condiții optime. 

http://www.omniasig.ro
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PROCESUL DE DIGITALIZARE 

În anul 2020, proiectele strategice de digitalizare au avut ca 
obiective principale asigurarea accesului clienților la produse-
le și serviciile Companiei prin soluții la distanță, în contextul 
pandemiei. Prin intermediul soluțiilor digitale implementate s-a 
asigurat protecția angajaților și a partenerilor noștri, păstrând 
la un nivel ridicat calitatea serviciilor în toate ariile de activitate: 
Subscriere, Vânzari, Daune, Relații cu clienții. 
Dincolo de efectele socio-economice negative evidente, pande-
mia a avut și o serie de efecte pozitive, în raport cu specificul 
activității Companiei noastre:
 * Accelerarea digitalizării;
 * Introducerea semnăturii electronice;
 * Reducerea numărului de daune auto;
 * Sporirea măsurilor de securitate IT prin revizuirea/ 
 achiziționarea programelor de securitate.

În anul 2020 au fost lansate sau a fost inițiată implementarea 
de soluții digitale pentru:

 # Plata online a primelor de asigurare ( ) – o soluție disponibilă 
 pe site-ul Companiei prin intermediul căreia se pot plăti 
 primele de asigurare cu cardul, inclusiv de către clienții care 
 nu dispun de un serviciu de internet banking;
 

 # Digitalizarea proceselor de subscriere și soluționare daune 
 pentru asigurările de sănătate;

 # Vânzarea de produse de asigurare printr-o aplicație 
 de mobil ( );

 # Optimizarea proceselor de vânzare electronică a polițelor 
 prin Portalul OMNIASIG ( ); 

 # Soluții pentru lucrul la distanță și crearea de semnături 
 electronice pentru angajații Companiei.

„Digitalizarea reprezintă de mai mult timp un pilon foarte important în strategia 
noastră de dezvoltare, pentru că lumea este într-o continuă schimbare. Suntem 
permanent preocupați de transformarea proceselor din fluxul de activitate al 
OMNIASIG în sisteme electronice, cu scopul de a oferi clienților noștri o experiență 
cât mai plăcută, rapidă și la standarde superioare. OMNIASIG este o companie 
orientată mereu către client și se adaptează permanent, oferind soluții inovatoare 
care să răspundă nevoilor asiguraților noștri.” Mihai Tecău, Președinte Directorat

Anul acesta am lansat aplicația de mobil „OMNIASIG” ( ). 
Prin intermediul acesteia, clienții persoane fizice își 
pot cumpăra polițe de asigurare sau își pot plăti ratele 
și primele de asigurare foarte simplu și rapid, în doar 
câteva minute, direct de pe telefon. Aplicația oferă 
un proces 100% digital de achiziție a polițelor, are o 
interfață intuitivă, ușor de folosit și a fost configurată 
pornind de la obiectivul principal de a oferi o experiență 
cât mai plăcută utilizatorului. Clienții își pot gestiona 
în contul lor toate polițele emise din aplicație și pot 
achiziționa, din confortul propriei case, polițe de asi-
gurare a locuinței: polița obligatorie PAD, polița de 
asigurare facultativă a locuinței sau un pachet ce le 
include pe ambele. Vom include treptat în aplicație o 
gamă din ce în ce mai largă de produse, precum asi-
gurările auto, de călătorie sau asigurările de sănătate. 
Totodată, în următoa-
rea etapă, în aplicație 
va f i implementat 
întregul proces de 
soluționare a daune-
lor, integral digital. 
Aplicația oferă și mă-
suri de securitate spo-
rite, precum autenti-
ficarea biometrică, 
pentru a putea păs-
tra confidențialitatea 
datelor clienților. 
Aplicația poate fi des-
cărcată din AppStore 
și GooglePlay, fiind 
disponibilă pe Andro-
id și iOS. 

APLICAȚIA DE MOBIL 

„OMNIASIG”

https://plata-online.omniasig.ro/
https://www.omniasig.ro/ro/aplicatia-omniasig
https://www.omniasig.ro/ro/aplicatia-omniasig
https://www.omniasigonline.ro/login.cshtml?ReturnUrl=%2f
https://www.omniasig.ro/ro/aplicatia-omniasig
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PREMII ȘI DISTINCȚII OBȚINUTE ÎN 2020

OMNIASIG a fost apreciată și în 
2020 pentru activitatea și ser-
viciile de calitate cu care și-a 
obișnuit clienții. Astfel, în ca-
drul unei ceremonii desfășurate 
în octombrie 2020 la Palatul 
Elisabeta, am fost onorați să 
primim din nou Certificatul 
de „Furnizor al Casei Regale a 
României”, prin care ne-a fost 
prelungită această titulatură. 
Certificatul a fost preluat, în 

numele OMNIASIG, de către Michał Leja, Membru Directorat 
OMNIASIG. Mulțumim și pe această cale Familiei Regale a 
României pentru încredere și recunoaștere! 

Totodată, la Gala Premiilor Pieței 
Asigurărilor 2020 ( ), am fost 
onorați să primim din nou două 
dintre marile premii: premiul 
Managerul Anului acordat lui 
Mihai Tecău, Președinte Di-
rectorat OMNIASIG, și Marele 
Premiu pentru Compania Anului 
– „Excelență în Asigurări Gene-
rale”, înmânat lui Costi Stratnic, 
Vicepreședinte Directorat.  

În cadrul Galei Premiilor 
Revistei Piața Financiară, 
desfășurate în decembrie 
2020, am fost deosebit 
de bucuroși să pr imim 
un nou premiu, respec -
t iv Compania Anului în 
Asigurări. Premiul a fost 
preluat, în numele întregii 
echipe OMNIASIG, prin in-
termediul unei intervenții 
onl ine,  de către Mihai 
Tecău, Președinte Directorat 
OMNIASIG.

La Gala Premiilor Brokerilor de 
Asigurare 2020, OMNIASIG a 
primit Premiul Special pentru 
„Parteneriat Asigurători-Bro-
keri” ( ) obținut în urma vo-
turilor din partea brokerilor. 
Premiul a fost preluat de către 
Costi Stratnic, Vicepreședinte 
Directorat, în numele întregii 
echipe. 

https://www.1asig.ro/Cine-au-fost-castigatorii-Galei-Premiilor-Pietei-Asigurarilor-2020-articol-3,100-64234.htm
https://www.1asig.ro/Cine-au-fost-castigatorii-Galei-Premiilor-Pietei-Asigurarilor-2020-articol-3,100-64234.htm
https://www.1asig.ro/Premiile-Brokerilor-de-Asigurare-2020-Afla-care-sunt-castigatorii-Galerie-foto-articol-3,100-62981.htm
https://www.1asig.ro/Premiile-Brokerilor-de-Asigurare-2020-Afla-care-sunt-castigatorii-Galerie-foto-articol-3,100-62981.htm
https://www.1asig.ro/Premiile-Brokerilor-de-Asigurare-2020-Afla-care-sunt-castigatorii-Galerie-foto-articol-3,100-62981.htm
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PREZENȚĂ ACTIVĂ ÎN MEDIA ÎN 2020

În anul 2020, chiar dacă întâlnirile directe cu clienții și partenerii au fost limitate de 
pandemie, am rămas aproape prin intermediul unor interviuri în presă și prezențe 
în mass-media ale lui Mihai Tecău, CEO OMNIASIG, și ale articolelor referitoare la 
aniversarea noastră de 25 de ani. 

BUSINESS MAGAZIN ( ) – martie  
Mihai Tecău a vorbit într-un interviu pentru Business Magazin despre evoluția din ultimii ani a Companiei, precum și despre pla-
nurile de digitalizare ale OMNIASIG.

MEDIAXPRIMM ( ) – mai 
Într-un interviu pentru MediaXprimm despre impactul pandemiei asupra industriei de asigurări, Mihai Tecău a vorbit despre prin-
cipalele măsuri care s-au luat în cadrul Companiei, precum și despre faptul că pandemia a grăbit tranziția către digital și online.

PIAȚA FINANCIARĂ ( ) – mai 
Interviul lui Mihai Tecău a făcut referire la procesul de creştere a companiei OMNIASIG în cei 25 de ani de activitate în România, 
la principalele transformări ale piețelor financiare româneşti, precum și la adaptarea Companiei la situația actuală.

FORBES ROMÂNIA ( ) – mai 
Mihai Tecău a fost invitat de Forbes România să acorde un interviu în cadrul proiectului editorial #reinventarearomaniei. CEO-ul 
OMNIASIG a discutat despre situația economică în contextul COVID-19, precum și despre adaptarea la situația actuală.

ZIARUL FINANCIAR ( ) – septembrie  
Mihai Tecău vorbește într-un interviu marca Ziarul Financiar despre rezultatele obținute în contextul actual, precum și despre 
previziunile pentru sfârșitul anului 2020 și începutul lui 2021.

PIAȚA FINANCIARĂ ( ) – noiembrie
Articolul remarcă faptul că anul aniversar OMNIASIG vine într-un context general afectat de impactul COVID-19, Compania 
continuând misiunea de asigurător responsabil, inovând și lansând noi produse și servicii. Atenția acordată nu s-a oprit la portofoliul 
de produse, Compania lansând o campanie aniversară cu premii consistente. 

EDIȚIA SPECIALĂ A REVISTEI PRIMM ASIGURĂRI & PENSII ( ) – decembrie
Articolul din revista XPRIMM se referă la aniversarea a 25 de ani de activitate a OMNIASIG, la principiile și valorile Companiei, 
obiectivele, realizările și prioritățile noastre. 
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http://www.businessmagazin.ro/actualitate/piata-asigurarilor-intra-intr-un-nou-ritm-ce-tendinte-se-remarca-18873285?fbclid=IwAR2L5U_oRgwtpMIDF3q_19ezjiLCq5qiQQ4fO4d4I_CJg2PZ5AAF4xb_B0w
http://www.primm.ro/mihai-tecau-presedinte-directorat-omniasig-vienna-insurance-group_2355.html?fbclid=IwAR1gixppTtWc8fDVAmd82OkC4gY6LWKTZnoiI-NpJfpyl6oUefCOxGBYPyQ
https://www.piatafinanciara.ro/mihai-tecau-presedintele-directoratului-omniasig-vig-este-o-provocare-sa-mentinem-un-trend-ascendent-al-industriei-asigurarilor/?fbclid=IwAR3WzygiThbXEeMfhfU2mZFb45LC4DsZXyH3FZUAIEq2TYk_TLIRSMFQ9PU
https://www.forbes.ro/mihai-tecau-ceo-omniasig-situatia-economica-romaniei-deja-este-si-va-fi-foarte-diferita-urmatoarea-perioada-167684?fbclid=IwAR0gH0HbzSKWPVeCcndkhk9Ur0-cdM6p3pxr8eanQ0DSNbcLIPkmmtIGCAU
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/mihai-tecau-ceo-al-omniasig-impactul-negativ-al-crizei-actuale-ar-19544056?fbclid=IwAR2X0CrECHH6K5mIt80oMbUKqgcsYeS3nQ62Cj4GivqbIGih71T2-DF3Jmw
https://fras.ro/campanie-omniasig-25-de-ani-de-activitate/
http://xprimmpublications.com/books/prxa/#p=64
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În contextul în care am fost nevoiți să ne adaptăm rapid noilor 
condiții din piață și cerințelor din partea autorităților cu privire la 
evoluția COVID-19 pe plan local, tehnologia a jucat un rol esențial 
în atingerea țintelor pe care ni le-am propus pentru acest an. 

ANUL 2020 ÎN CIFRE

Principalele coordonate ale activității Companiei în 2020 au fost:

* Primele Brute subscrise în 2020 au fost de 1.383,9 milioane 
 lei, comparativ cu 1.306,9 milioane lei în 2019, înregistrând 
 o creștere de 77 milioane lei, cu 5,9% mai mult față de anul 
 precedent;

* Daunele brute plătite în 2020 au fost în valoare de 865,3 
 milioane lei, comparativ cu 821,3 milioane lei în 2019, cu 
 5,4% mai mult decât în anul precedent (43,99 milioane lei).

Segmentul Asigurărilor de Sănătate a înregistrat o creștere 
semnificativă, ajungând la o valoare a primelor brute subscrise 
de peste 35 milioane lei. Totodată, OMNIASIG a digitalizat end-
to-end accesul la serviciile medicale acoperite de polița OMNI+, 
asigurarea de sănătate dedicată companiilor pentru angajații lor.
Tendința de creștere se remarcă și în cazul segmentului Property 
(asigurările de incendiu și calamități naturale), unde subscrierile 
anului trecut au crescut cu aproape 10%.
O altă linie de asigurări cu o creștere susținută este cea a 
asigurărilor de Răspundere Civilă Generală, care a înregistrat 
o creștere a primelor brute subscrise de 22%. 
În 2020, asigurările auto, Casco și RCA, au înregistrat un nivel 
al volumului de prime brute subscrise ușor mai mare decât în 
anul anterior, cu un total de peste 900 milioane lei, cumulat 
pe ambele linii. 

Asa cum este prezentat și în situațiile financiare, Societatea a 
încheiat anul 2020 cu un profit net în valoare de 26.546.170 
RON. Conform standardelor de raportare IFRS în scop de con-
solidare, profitul brut înregistrat de Companie a fost de peste 
70 milioane lei, cu un coeficient de lichiditate de 2,28 și unul 

de solvabilitate de 150,78%, ceea ce subliniază stabilitatea 
Companiei și puterea sa financiară.
După alocarea sumei de 2.109.819 RON la rezerva legală, repre-
zentând 5% din profitul brut al Societății, determinată în baza 
Legii Nr. 31/1990, profitul în valoare de 24.436.351 RON este 
propus a fi distribuit după cum urmează:

# sub formă de dividende cu o valoare însumată de 
 18.084.013,75 RON (un dividend brut de 0,125 RON/ 
 acțiune);

# profitul rămas după repartizarea dividendelor, 
 cu o valoare însumată de 6.352.337,25 RON, repartizat  
 la rezultatul reportat.

RESPECTAREA CERINȚELOR DE CAPITAL 
CONFORM REGIMULUI SOLVABILITATE II

Începând cu 1 ianuarie 2016, au intrat în vigoare prevederile 
Legii 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității 
de asigurare și reasigurare, care transpune cerințele regimului 
Solvabilitate II în legislația locală, precum și principiile Directivei 
2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 
noiembrie 2009 și Actele Delegate publicate de EC în 10 octom-
brie 2014, ca bază pentru punerea în aplicare a Solvabilității II. 
La 31 decembrie 2020, în baza calculelor și estimărilor efectuate 
a Cerinței de Capital de Solvabilitate (SCR) și a Cerinței Minime 
de Capital (MCR) determinate în conformitate cu cerințele 
regimului de Solvabilitate II, Compania respectă cerințele de 
capital conform cu Solvabilitate II și are fonduri suficiente pentru 
următoarele 12 luni, în baza bugetului previzionat. 
Valoarea coeficientului de lichiditate la 31 decembrie 2020 este 
de 2,28 (la 31 decembrie 2019 a fost 2,09).
Cu privire la cadrul de reglementare contabilă, Ordinul 
Președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 
3129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme 
cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu 
modificările ulterioare, a fost înlocuit de Norma 41 din 4 ianuarie 
2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile. 

Pentru OMNIASIG, 2020 a fost un an cu o evoluție pozitivă, contrar evoluțiilor macro-
economice europene și locale. Atât în ceea ce privește primele brute subscrise, cât și 
profitul brut realizat, Compania a înregistrat o creștere față de anul 2019, principalii 
vectori de creștere fiind Asigurările de tip CASCO și Asigurările de tip Property.

REZULTATE FINANCIARE 2020

Prime Brute subscrise în 2020 
1.383,9 MILIOANE LEI 

Profit net în 2020
26.546.170 LEI
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2020

TOPUL DESPĂGUBIRILOR
PLĂTITE DE OMNIASIG ÎN

Valorea totală a despăgubirilor plătite de OMNIASIG în 
2020 a fost de peste 850 milioane lei
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ASIGURĂRI DE LOCUINȚE
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ASIGURĂRI PROPERTY
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ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE
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Politica de responsabilitate față de mediu și comunitate reprezintă un 
sistem integrat al strategiei, priorităților și obiectivelor privind mediul 
și comunitatea în care Compania își desfașoară activitatea. Metodele 
și instrumentele tuturor obiectivelor de CSR ale Companiei sunt 
direcționate spre asigurarea sustenabilității activității Companiei, a 
utilizării durabile a resurselor naturale de către Companie și angajații 
săi, prevenirea degradării calității mediului, precum și implicarea și 
susținerea comunității în care Compania își desfășoară activitatea.

OMNIASIG se implică activ în acțiuni din sfera responsabilității 
față de mediu și comunitate, derulând o gamă foarte largă de 
activități ce vizează:

* Promovarea educației, în general, și a educației financiare, 
 în special;

* Susținerea activităților sportive și a unui mod de viață 
 sănătos;

* Susținerea activităților culturale;

* Voluntariatul în proiecte ce vizează sprijinul activ al 
 categoriilor dezavantajate social;

* Activități ce aduc un plus calității vieții tuturor, prin implicarea 
 activă în protecția mediului.

O parte dintre obiectivele majore pe care OMNIASIG le urmărește 
prin strategia sa de CSR sunt:

# Sprijinirea copiilor și tinerilor dezavantajați social;

# Susținerea și promovarea educației școlare 
 și financiare;

# Promovarea siguranței rutiere și a unui comportament 
 responsabil la volan;

# Protejarea mediului înconjurător;

# Informarea principalelor categorii de public-țintă cu 
 privire la prevenția și pregătirea reacției în cazul unor 
 incidente majore.

În 2020, acțiunile de CSR ale OMNIASIG au avut în prim-plan:

* Donații financiare pentru sprijinirea medicilor din prima linie 
 în lupta împotriva COVID-19;

* Donații de echipamente electronice pentru elevii din medii 
 defavorizate, prin intermediul programului „OMNIASIG pentru 
 MAI BINE”. Aceste echipamente (tablete și abonamente 
 de internet) au ajutat la susținerea cursurilor online de către  
 copiii care nu își permiteau altă soluție;

* Donații de cărți, jucării și articole de îmbrăcăminte 
 pentru copiii din orfelinate, prin intermediul campaniei ,,Hrană  
 pentru suflete, Hrană pentru zâmbete”, desfășurate împreună  
 cu Crucea Roșie Română;

* Protejarea mediului înconjurător prin implicarea și 
 desfășurarea de acțiuni și campanii dedicate acestui obiectiv.

OMNIASIG este o companie responsabilă, care promovează excelența, responsa-
bilitatea față de toate părțile interesate (stakeholderi) și urmărește cu prioritate 
dezvoltarea durabilă și sustenabilă, atât a activității sale, cât și a comunității și 
societății din care face parte. 

RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ
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RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

BUNĂSTARE PENTRU SOCIETATE

OMNIASIG a demonstrat și în 2020 prezența și implicarea 
activă în proiecte sociale, ce presupun promovarea educației, 
activităților sportive și a unui stil de viață sănătos, precum și în 
susținerea unor acțiuni culturale, de voluntariat, în proiecte ce 
vizează sprijinul categoriilor sociale dezavantajate și vulnerabile. 

SUPORT COVID-19

În 2020, OMNIASIG s-a alăturat Asociației Dăruiește Viață cu o 
donație de 50.000 euro, pentru a susține demersul de dotare a 
spitalelor de stat cu echipament medical și crearea unor condiții 
optime de tratament pentru persoanele afectate de COVID-19.
Totodată, OMNIASIG a sprijinit și Spitalul Universitar de Urgență 
Militar Central „Dr. Carol Davila” din București printr-o donație 
în valoare de 2.500 euro și a oferit aranjamente florale cu oca-
zia zilei de 8 martie, în semn de recunoștință pentru cadrele 
medicale din Spitalul Matei Balș.

HRANĂ PENTRU SUFLETE, 
HRANĂ PENTRU ZÂMBETE 

OMNIASIG a continuat în 2020 campania anuală ,,Hrană pentru 
suflete, Hrană pentru zâmbete”, organizată începând din 2015, 
alături de Crucea Roșie, prin programul Banca de alimente, în linie 
cu strategia sa de implicare în societate și comunitate. Astfel, 
Compania și angajații din toată țara au donat bani și bonuri de 
masă, precum și îmbrăcăminte, jucării și cărți, celor aproximativ 
150 de copii din patru centre sociale din țară. Din banii donați 
de către Companie și angajații săi, au fost achiziționate alimente 
și produse de igienă necesare în această perioadă. Respectând 
normele de siguranță impuse de situația actuală, pachetele 
cu alimente neperisabile și obiecte igienice de bază au ajuns 
în centrele sociale din Babadag (Tulcea), Botoșani (Botoșani), 
Craiova (Dolj) și Lupeni (Hunedoara), prin intermediul echipelor 
de voluntari OMNIASIG și Crucea Roșie Română. 

OMNIASIG PENTRU MAI BINE

OMNIASIG a continuat și în 2020 campania „OMNIASIG pentru 
MAI BINE” ( ), cu scopul de a sprijini dezvoltarea și îmbunătățirea 
educației generațiilor viitoare, în conformitate cu strategia Com-
paniei de responsabilitate socială și implicare în comunitate. Prin 
parteneriatul încheiat cu World Vision România, OMNIASIG a 
oferit sprijin pentru copiii din satul Malu Roșu, comuna Armășești, 
județul Ialomița. Beneficiarii campaniei din acest an au fost 34 
de copii din clasele V-VIII, care au primit din partea OMNIASIG 
tablete cu abonament la internet inclus pentru următorii doi ani. 
Această acțiune le-a oferit copiilor posibilitatea de a participa 
la cursurile școlare online, în contextul generat de pandemia de 
COVID-19. Educația copiilor și tinerilor este un pilon important 
pentru OMNIASIG, iar Compania este conștientă de necesitatea 
susținerii educației în zonele rurale, deoarece în multe cazuri 
copiii nu se pot bucura de oportunitățile oferite de zonele urbane.

Pentru acțiunile derulate în 2020 prin intermediul progra-
mului „OMNIASIG pentru MAI BINE”, precum și pentru toate 
eforturile depuse de echipa de voluntari OMNIASIG încă de la 
începutul acestuia, din 2019, OMNIASIG a primit din partea 
Vienna Insurance Group 
premiul cel mare, The 
Golden Award, în cadrul 
premiilor Günter Geyer 
pentru Conștiință Socială 
(Günter Geyer Awards for 
Social Conscience). Pre-
miul, constând în suma de 
50.000 euro, va putea fi 
alocat către un viitor pro-
iect de responsabilitate 
socială.

THE GOLDEN AWARD 
PENTRU RESPONSABILITATE SOCIALĂ

https://youtu.be/Pki6F2GJlNg
https://youtu.be/Pki6F2GJlNg
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RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

RESPONSABILITATE 
FAȚĂ DE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

Ne dorim ca implicarea noastră în activitățile privind respon-
sabilitatea față de mediul înconjurător să aibă un impact cât 
mai puternic asupra comunității. La fel ca în anii trecuți, am 
continuat să dezvoltăm diverse activități și campanii privind 
protejarea mediului.

Asigurarea unui viitor mai curat și mai verde face parte din 
filosofia de brand a OMNIASIG. Suntem conștienți că planeta 
are nevoie de noi mai mult ca niciodată, iar în cadrul Companiei 
noastre s-a format în mod organic o cultură bazată pe valori și 
principii solide, prin care ne concentrăm să reducem impactul 
negativ asupra planetei și să asigurăm un mediu cât mai curat 
și sustenabil.

În 2020, una dintre direcțiile avute în vedere – accelerată fiind 
și de contextul pandemic – a fost reducerea consumului de 
hârtie prin introducerea dosarelor electronice de daună ( ), 
utilizarea semnăturii digitale și distribuirea condițiilor contrac-
tuale în format PDF.
De asemenea, colectăm selectiv deșeurile în anumite sedii, acolo 
unde infrastructura locală dezvoltată în acest sens ne permite.  

STANDARDIZAREA SUCURSALELOR

Am continuat și în 2020 proiectul „Standardizarea sucursalelor”, 
prin intermediul căruia sediile aflate în proprietatea OMNIASIG 
beneficiază de echipamente, dispozitive și instalații noi, ce în-
registrează consum redus de energie și apă. De asemenea, am 
pus accentul pe reabilitarea termică a sediilor și o parte dintre 
acestea au fost decorate cu „pereți verzi” – plante decorative 
naturale. Totodată, pentru sucursalele ale căror sedii nu se află 
în proprietatea OMNIASIG, ne-am orientat către închirierea de 
imobile de birouri cu un nivel bun al performanței energetice 
și al colectării selective. 

GHIDUL RESPECTULUI ȘI 
RESPONSABILITĂȚII FAȚĂ DE MEDIU 

Încă din anul 2017, am început să promovăm în mediile online  
și offline materiale dedicate protecției mediului, cu scopul de 
a oferi utilizatorilor idei și recomandări cu privire la un consum 
responsabil de resurse, de reciclare și reutilizare a deșeurilor. 
Am pregătit în acest sens „Ghidul Respectului și Responsabilității 
față de mediu”, adresat tuturor angajaților Companiei, precum 
și publicului extern – atât în varianta video, cât și tipărit pe 
hârtie reciclată. 
Dând click pe titlurile de mai jos, puteți viziona clipurile video 
din seria #GhidulDeMediu:

* Modalități simple de protecție a mediului ( )
* 8 modalități alternative de consum electric ( )
* Idei de reciclare sau refolosire a lucrurilor vechi ( )

ASIGURĂ-ȚI ENERGIA

În cursul anulul 2020, OMNIASIG 
a desfășurat în mediul online, 
pe paginile sale de Facebook și 
Instagram, campania-concurs 
„Asigură-ți energia”. Aceasta 
a avut ca scop conștientizarea 
importanței consumului respon-
sabil de energie. Ne-am propus 
să îi premiem pe cei care și-au 
dezvoltat un stil de viață eco-
friendly, invitându-i să ne spună care sunt metodele lor de a 
diminua consumul de energie electrică. Au avut astfel șansa de 
a câștiga unul dintre cele 4 premii eco-friendly: 

# un sistem mobil de purificare a apei;
# o lampă LED inteligentă de birou;
# o lampă LED inteligentă de cameră;
# un purificator de aer.

https://www.youtube.com/watch?v=YFQNX5up7Ac
https://www.youtube.com/watch?v=OupqI9v8tb8
https://www.youtube.com/watch?v=XkKSJLGLjI4
https://www.youtube.com/watch?v=W5O0zuljN0E
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RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

ecoPILOȚI PE 2 ROȚI 

Din dorința de a-i implica pe angajații noștri în acțiuni concrete 
de protejare a mediului înconjurător și de menținere a unei 
vieți sănătoase, am organizat și anul acesta o nouă ediție a 
proiectului „ecoPILOȚI pe 2 ROȚI”. Acesta se desfășoară sub 
forma unei campanii interne anuale, în care angajații sunt 
încurajați să vină zilnic la birou cu bicicleta sau cu orice alt 
mijloc de transport pe două roți, în locul mașinii. În 2020, peste 
40 de angajați, atât din București, cât și din țară, s-au alăturat 
acestei inițiative și au venit la birou cu biciclete, trotinete sau 
scutere electrice. Primii trei câștigători, respectiv cei care au 
venit cele mai multe zile la birou pe două roți, au fost premiați 
cu câte o bicicletă de oraș premium. Angajatul de pe locul 
întâi a adunat 67 de zile de venit la birou pe două roți în timpul 
campaniei, cel de pe locul al doilea, 66 de zile, iar al treilea, 
64 de zile. În susținerea aceluiași demers, OMNIASIG a pus 
la dispoziția angajaților trotinete electrice pentru deplasări în 
interes de serviciu.  

CAR SHARING

Încă din 2017 OMNIASIG pune la dispoziția angajaților săi două 
mașini 100% electrice, marca BMW i3. Aceste mașini pot fi 
utilizate zilnic, în timpul programului de lucru, pentru întâlniri în 
interes de serviciu, de către angajații din București. Totodată, au 
fost instalate prize de încărcare pentru automobile electrice la 
sediile din Aleea Alexandru 51 și Rabat 21. Așa cum reiese din 
graficul de mai sus, am reușit să reducem consumul de emisii 
de dioxid de carbon pe parcusul anului 2020.  

PARTENERIAT 
CU ASOCIAȚIA VIITOR PLUS – RECICLETA  

Încă din anul 2014, OMNIASIG Vienna Insurance Group a dez-
voltat un parteneriat cu Asociația Viitor Plus pentru consumul 
responsabil de hârtie și carton. În cadrul acestui program, hârtia 
și cartonul folosite din mai multe sedii OMNIASIG din București 
sunt colectate pentru reciclare de către reprezentanții asociației 
cu ajutorul unui mijloc de transport nepoluant – o cargo-tricicletă. 
În anul 2020, angajații OMNIASIG au colectat 1.831 kg de hârtie 
și carton, echivalentul a 27 de copaci exploatați. 
În aceeași direcție, de protejare și conservare a mediului încon-
jurător, OMNIASIG se implică periodic în acțiuni prin interme-
diul cărora voluntari din cadrul Companiei plantează copaci în 
diverse zone din țară.

PROIECTE PENTRU 2021

Și în anul 2021, vom derula acțiuni dedicate mediului înconju-
rător, atât în cadrul Companiei, cât și în mediul online, pentru a 
atrage atenția unui public cât mai larg asupra acestor aspecte. 
Vom continua să promovăm în rândul angajaților un stil de viață 
sănătos printr-o nouă ediție a campaniei „ecoPILOȚI pe 2 ROȚI”. 
Totodată, ne vom menține atenția îndreptată către comunitățile 
defavorizate, axându-ne cu precădere pe susținerea educației 
în aceste comunități, prin programul „OMNIASIG pentru MAI 
BINE”– o nouă ediție, o nouă comunitate. De asemenea, vom 
continua proiectul „Hrană pentru suflete, Hrană pentru zâmbete” 
în parteneriat cu Crucea Roșie Română. 
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LINII STRATEGICE 
PENTRU 2021
Având în vedere contextul de business din 2020 și reziliența 
de care am dat dovadă, suntem încrezători că putem contura 
planuri îndrăznețe pentru anul 2021. 
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LINII STRATEGICE PENTRU 2021

Ne vom concentra resursele pe îndeplinirea obiectivelor 
strategice, dintre care menționăm:

# dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a portofoliului de 
produse de asigurare, astfel încât acestea să fie competitive 
și să răspundă solicitărilor și nevoilor specifice ale clienților;

# monitorizarea continuă și îmbunătățirea portofoliului, cu 
accent pe subscrierea prudentă și un management corespun-
zător al riscurilor;

# monitorizarea permanentă și menținerea la un nivel ridicat 
și sigur al indicatorilor financiari de lichiditate și solvabilitate ai 
Companiei, pentru asigurarea unei creșteri organice și durabile;

# realizarea unei protecții reale a clienților, prin intermediul 
unor programe optime de reasigurare încheiate cu Reasigurători 
recunoscuți din piața internațională;

# dezvoltarea continuă a sistemului proactiv de abordare 
comercială a clienților prin modalități specifice segmentelor 
Retail & SME – produse standard implementate în sistemele 
digitalizate, respectiv segmentelor Corporate – produse „tai-
lor-made” adaptate solicitărilor speciale ale clienților;

# dezvoltarea colaborării cu brokerii de asigurare și 
materializarea oportunităților oferite de folosirea sinergiei 
Grupului;

# oferirea de servicii post-vânzare într-o gamă diversificată 
și cu un grad ridicat de calitate, servicii modelate în funcție 
de nevoile, dorințele și așteptările clienților;

# menținerea poziției pe care o avem în piață prin adaptarea 
rapidă la evoluția factorilor socio-economici și prin valorifi-
carea oportunităților de business ce vor apărea în perioada 
post-pandemie;

# continuarea și dezvoltarea procesului de digitalizare inițiat 
la nivelul tuturor proceselor din Companie; prin intermediul 
acestuia se urmărește în principal automatizarea procese-
lor operaționale și financiare, folosirea unor modele noi de 
distribuție (virtuale și digitale) și crearea unor soluții inovatoare 
în dezvoltarea portofoliului de produse și servicii oferite.

Tehnologia și inovația vor juca și în 2021 un rol vital în modul în care OMNIASIG își 
va dezvolta și îmbunătăţi oferta de produse și servicii, cu accent pe dezvoltarea 
digitală a tuturor proceselor din cadrul Companiei.
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PRINCIPALELE
ȚINTE PENTRU 

2021

Obținerea unei cote de piață 
cât mai mari pe segmentul de asigurări 
generale, menținând ritmul de creștere, 

sub imperativul profitabilității;

1

Menținerea și confirmarea OMNIASIG ca un adevărat 
reper în piața de asigurări pe segmentul non-life, 

prin construirea unor relații puternice cu clienții și 
partenerii noștri, prin oferirea unor servicii la nivel de 

excelență și a unei game complete de produse;

2

Abordarea tuturor canalelor de distribuție 
și dezvoltarea segmentului bancassurance;

3

Dezvoltarea segmentului non-auto, cu precădere 
a liniilor de asigurări de sănătate și locuințe.

4
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REGIUNEA BUCUREȘTI

Sucursala Aviatorilor
Str. Lascăr Catargiu nr. 36, 
sector 1, București

Agenția Aviatorilor
B-dul Aviatorilor nr. 28, 
corp B, parter și mezanin, 
sector 1, București

Agenția Dorobanți
Str. Grigore Mora nr. 23, 
sector 1, București, 

Agenția Catargiu
Str. Lascăr Catargiu nr. 36, 
sector 1, București

Sucursala Unirea
Str. Bibescu Vodă nr. 2,  
bl. P5, sector 4, București

Agenția Baba Novac
Str. Baba Novac nr. 15A, bl. 
3, sector 3, București

Agenția Olteniței
Șos. Olteniței nr. 8, bl. 2B, 
parter, sector 4, București

Agenția Bibescu Vodă
Str. Bibescu Vodă nr. 2,  
bl. P5, sector 4, București

Sucursala București
Str. Rabat nr. 21, parter, 
sector 1, București

Agenția Calea Moșilor
Calea Moșilor nr. 292, 
bl. 38, parter, ap. Fn, 
sector 2, București

Agenția Plevnei
B-dul Tudor Vladimirescu 
nr. 82, bl. 133, parter, 
sector 5, București

Agenția Pantelimon
Șos. Iancului nr. 59, bl. 101A, 
parter, Unitatea 21, sector 2, 
București

Agenția Iuliu Maniu
B-dul Mărășești nr. 2B,
bl. B, scara 2, parter, spațiul 
3, sector 4, București

Agenția Titulescu
Șos. Nicolae Titulescu 
nr. 119, bl. 3, parter, 
sector 1, București

REGIUNEA ARGEȘ

REGIONALA ARGEȘ 
B-dul Eroilor nr. 7, etaj. 2, 
Pitești, județul Argeș

Sucursala Argeș
B-dul Eroilor nr. 7, Pitești,  
județul Argeș

Agenția Brătianu
B-dul I. C. Brătianu, 
bl. A5-A7, parter, Pitești, 
județul Argeș

Agenția Curtea de Argeș
B-dul Basarabilor, Punct 
Bulevard, Complex Sf. 
Gheorghe, Curtea de Argeș, 
județul Argeș

Sucursala Dâmbovița
B-dul Mircea cel Bătrân 
nr. 3A, bl A1, scara A, etaj P, 
Târgoviște, 
județul Dâmbovița

Agenția Mircea cel Bătrân
Str. Mircea cel Bătrân nr. 1, 
mezanin, Târgoviște, 
județul Dâmbovița

Sucursala Dolj
Str. Ion Maiorescu, bl. 2, 
parter, Craiova, județul Dolj

Agenția Mercur
Str. Ion Maiorescu, bl. 2, 
parter, Craiova, județul Dolj

Agenția Filiași
Str. Pieții, bl. G2, parter, 
Filiași, județul Dolj

Agenția Craiova
Str. Ion Maiorescu, bl. 2, 
parter, Craiova, județul Dolj

Sucursala Gorj
Str. Traian nr. 6A, Târgu Jiu, 
județul Gorj

Agenția 
Drobeta Turnu Severin
B-dul Tudor Vladimirescu 
nr. 129, Drobeta Turnu Seve-
rin, județul Mehedinți

Sucursala Olt
Str. Crișan nr. 2A, Slatina, 
județul Olt

Agenția Caracal
Str. Antonius Caracalla,  
bl. 7, sc. 1, parter, Caracal, 
județul Olt

Sucursala Vâlcea
Str. General Magheru nr. 
8, bl. S1, parter, Râmnicu 
Vâlcea, județul Vâlcea

Agenția Brezoi
Str. Unirii, bl. 12/2, sc. D, 
ap. 2, parter, Brezoi,  
județul Vâlcea

REGIUNEA CLUJ

REGIONALA CLUJ 
B-dul 1 Decembrie 1918 
nr. 19, etaj 2, Cluj Napoca,  
județul Cluj

Sucursala Alba
Str. Henri Coandă nr. 2, Alba 
Iulia, județul Alba

Agenția Blaj
B-dul Republicii nr. 29, Blaj, 
județul Alba

Agenția Sebeș
Str. Călărași nr. 2D, parter, 
Sebeș, județul Alba

Sucursala Cluj
B-dul 1 Decembrie 1918  
nr. 19, parter și etaj 1,  
Cluj-Napoca, județul Cluj

Agenția Mărăști
Str. Dorobanților nr. 78,  
sc. 2, ap. 25, parter, Cluj 
Napoca, județul Cluj

Agenția Dej
Str. Regina Maria nr. 5, scara 
1, ap. 4, parter, Dej, județul 
Cluj

Agenția Turda
Str. Sterca-Șuluțiu nr. 3, 
Turda, județul Cluj

Agenția Zalău
Str. 22 Decembrie 1989 
nr. 7, Zalău, județul Salaj

Sucursala Maramureș
B-dul Unirii nr. 11, parter, 
Baia Mare, județul 
Maramureș

Agenția Sighetu Marmației
Str. Iuliu Maniu nr. 1, 
Sighetu Marmației, județul 
Maramureș

Sucursala Mureș
Str. Piața Trandafirilor nr. 48, 
etaj 1, Târgu Mureș, județul 
Mureș

Agenția Sovata
Str. Principală nr. 174, 
Sovata, județul Mureș

Agenția Reghin
Str. Petru Maior nr. 39, et. 1, 
Reghin, județul Mureș

Agenția Bistrița
Str. Andrei Mureșanu nr. 11, 
Bistrița, județul Bistrița-
Năsăud

Sucursala Satu Mare
P-ța 25 octombrie, bl. T8, 
Satu Mare, județul Satu 
Mare

Agenția Carei
Str. Ignisului nr. 4, ap. 3, 
Carei, județul Satu Mare

REGIUNEA CONSTANȚA

REGIONALA 
CONSTANȚA 
Str. Tudor Vladimirescu 
nr. 21, Constanța, 
județul Constanța

Sucursala Călărași
Str. Prelungirea București, 
bl. E24, sc. 1, parter, ap. 1, 
Călărași, județul Călărași

Agenția Slobozia
Str. Ștefan Cel Mare, bloc 
M2, scara A, parter, ap. 1, 
Slobozia, județul Ialomița

Sucursala Constanța
Str. Tudor Vladimirescu 
nr. 21, Constanța, județul 
Constanța

Agenția Constanța
Aleea Garofiței nr. 9, bl. L61, 
parter, Constanța, județul 
Constanța

Agenția Tulcea
Str. Frumoasă nr. 2, bl. 
Belvedere, parter, Tulcea, 
județul Tulcea

Sucursala Galați
Str. Domnească nr. 15, 
Galați, județul Galați

Agenția Brăila
B-dul Independenței nr. 57, 
bl. C1, parter, Brăila, 
județul Brăila

REGIUNEA PRAHOVA

REGIONALA PRAHOVA 
Str. Rahovei nr. 2, Ploiești, 
județul Prahova

Sucursala Brașov
Str. Mihail Kogalniceanu nr. 
15 - Centru Civic, parter, 
Brașov, județul Brașov

Agenția Kronstadt
Str. 15 Noiembrie nr. 100, 
sc. A, ap. 1, Brașov, județul 
Brașov

Sucursala Giurgiu
Șos. București, bl. 47/3D1, 
parter, Giurgiu, județul 
Giurgiu

Sucursala Harghita
Str. Insulei nr. 24, Odorheiu 
Secuiesc, județul Harghita

Agenția Miercurea Ciuc
Str. Revoluției din Decembrie 
nr. 15, bl. 50, sc. IVZ-C,  
parter, Miercurea Ciuc, 
județul Harghita

Agenția Gheorgheni
B-dul Florilor, Bl 21, sc. 2, 
ap. 42, Gheorgheni, județul 
Harghita

Agenția Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918,  
bl. 15, Sfântu Gheorghe, 
județul Covasna

Agenția Târgu Secuiesc
Str. Dozsa Gyorgy nr. 41, 
Târgu Secuiesc, județul 
Covasna

Sucursala Prahova
Str. Rahovei nr. 2, Ploiești, 
județul Prahova

Agenția Ploiești
B-dul Republicii nr. 163,  
bl. 27E, parter, Ploiești, 
județul Prahova

Agenția Câmpina
B-dul Carol I nr. 4, bl. 1A, sc. 
A, Câmpina, județul Prahova

Agenția Buzău
Str. Ostrovului nr. 5, Buzău, 
județul Buzău

Sucursala Teleorman
Str. Dunării, bl. BM1, sc. A, 
parter, Alexandria, județul 
Teleorman

Agenția Turnu Măgurele
Str. Mihai Bravu, bl. G1,  
sc. 1, ap. 14, parter, Turnu 
Măgurele, județul Teleorman

Agenția Carpați
Str. Carpați, bl. D2, sc. A, 
parter, Ap. 2, Alexandria, 
județul Teleorman

REȚEAUA OMNIASIG
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REȚEAUA OMNIASIG

REGIUNEA TIMIȘ

REGIONALA TIMIȘ 
Timișoara, B-dul Take  
Ionescu nr. 53, județul Timiș

Sucursala Arad
Arad, Str. General Dragalina 
nr. 9, județul Arad

Agenția Arad
Arad, Str. Corneliu Coposu 
nr. 10, sc. A, ap. 2, parter, 
județul Arad

Sucursala Bihor
Oradea, Piața Emanuil Gojdu 
nr. 29, bl. A9, parter, județul 
Bihor

Agenția Cantemir (Oradea)
Oradea, Str. Dimitrie  
Cantemir nr. 2/C, etaj 1, 
județul Bihor

Agenția Stei
Stei, Str. Cuza-Vodă nr. 9, 
județul Bihor

Sucursala Hunedoara
Deva, Aleea Transilvaniei, bl. 
7, parter, județul Hunedoara

Agenția Petroșani
Petroșani, B-dul 1 Decem-
brie 1918, bl. 116, parter, 
județul Hunedoara

Agenția Hațeg
Hațeg, Strada Piața Unirii, 
bloc 48, parter, ap. P4, 
județul Hunedoara

Sucursala Sibiu
Sibiu, B-dul Vasile Milea  
nr. 12, județul Sibiu

Agenția Mediaș
Mediaș, Str. Stefan Ludwig 
Roth nr. 16, ap. 28, județul 
Sibiu

Sucursala Timiș
Timișoara, B-dul Take  
Ionescu nr. 53, județul Timiș

Agenția Lugoj
Lugoj, Str. 20 Decembrie 
1989 nr. 47, județul Timiș

Agenția Timișoara
Timișoara, Calea Aradului  
nr. 11, parter, județul Timiș

Agenția Reșița
Reșița, clădirea  
STAR CENTER REȘIȚA,  
Str. Mihai Eminescu nr. 4, 
parter, Spațiul comercial nr. 
1, județul Caraș Severin

Agenția Caransebeș
Caransebeș, Str. Ardealului 
nr. 1, et. 1, județul Caraș 
Severin

REGIUNEA IAȘI

REGIONALA IAȘI 
Iași, Str. Palas nr. 5B, 
Clădirea D3P1-1, UNITED 
BUSINESS CENTER 2, parter, 
județul Iași

Sucursala Bacău
Bacău, Str. 9 mai nr. 78, 
scara C, mezanin, județul 
Bacău

Agenția Onești
Onești, B-dul Oituz nr. 29, 
bl. 29, sc. B, parter, ap. 19, 
Onești, județul Bacău

Sucursala Botoșani
Botoșani, Calea Națională 
nr. 59, județul Botoșani

Agenția Dorohoi
Dorohoi, B-dul Victoriei  
nr. 31, bl.F10, ap. 9, parter, 
județul Botoșani

Agenția George Enescu
Botoșani, Str. G.Enescu  
nr. 5, bl. 5, sc. F, ap. 2, 
parter, județul Botoșani

Sucursala Iași
Iași, Str. Palas nr. 5B, 
Cladirea D3P1-1, UNITED 
BUSINESS CENTER 2, parter, 
județul Iași

Agenția Târgu Frumos
Târgu Frumos,  
Str. Cuza-Vodă, bl. 7-8, 
parter, județul Iași

Agenția Independenței
Iași, B-dul Independenței  
nr. 9, bl. D1, Mezanin,  
județul Iași

Agenția Pașcani
Pașcani, Str. Moldovei nr. 8, 
bl. Z1, parter, județul Iași

Sucursala Neamț
Piatra Neamț, P-ța Ștefan 
cel Mare nr. 16 M2, județul 
Neamț

Agenția Roman
Roman, Str. Nicolae Titules-
cu nr. 12, județul Neamț

Agenția Republicii Roman
Roman, Bulevardul Republicii 
nr. 11, județul Neamț

Agenția Piatra Neamț
Piatra Neamț, B-dul Traian 
nr. 19, județul Neamț

Agenția Pietricica
Piatra Neamț, Str. Mihail 
Kogălniceanu nr. 6, bl. I 2, 
sc. C, ap. 31, parter, județul 
Neamț

Sucursala Suceava
Suceava, Str. Ana Ipătescu 
nr. 10, județul Suceava

Agenția Gura Humorului
Gura Humorului, Str. Repu-
blicii nr. 13, județul Suceava

Agenția Rădăuți
Rădăuți, Str. Eudoxiu Hurmu-
zachi nr. 1, județul Suceava

Agenția Fălticeni
Fălticeni, Str. Sucevei, bl. 92, 
parter, județul Suceava

Sucursala Vaslui 
Vaslui, Str. Ștefan cel Mare 
nr. 91, bl. T5-T6, parter și 
mezanin, județul Vaslui

Agenția Bârlad
Bârlad, Str. Republicii nr. 75, 
Bl. B4, sc. A, parter, județul 
Vaslui

Agenția Huși
Huși, Str. Alexandru Ioan 
Cuza nr. 3, etaj 1, județul 
Vaslui

Agenția Focșani
Focșani, Str. Brăilei nr. 6, 
bloc 22, scara 3, ap.1 (în 
prezent ap.41), județulul 
Vrancea
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