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OMNIASIG lansează noua secțiune ”Contul meu” pe 
website-ul companiei 

 
 
 
 
București, 25 noiembrie 2021 
 
 

OMNIASIG Vienna Insurance Group face demersuri permanente pentru a-și îmbunătăți 

calitatea serviciilor oferite, precum și pentru a face ca experiența clienților cu produsele 

companiei să fie una cât mai plăcută, rapidă și eficientă. Astfel, compania a lansat pe 

website-ul său, www.omniasig.ro, noua secțiune ”Contul meu”, adresată clienților, în care 

aceștia, după logarea în deplină siguranță, își pot cumpăra o asigurare de locuință, 

facultativă și/sau obligatorie, simplu și rapid. 

În această primă etapă de dezvoltare a acestei secțiuni, clienții pot achiziționa prin 

www.omniasig.ro polițe de asigurare a locuinței: polița obligatorie PAD, polița de asigurare 

facultativă a locuinței sau un pachet ce le include pe ambele. OMNIASIG va include treptat 

în această secțiune o gamă din ce în ce mai largă de produse și servicii. Un avantaj pentru 

cei care și-au descărcat deja aplicația de mobil OMNIASIG și au cont în ea, este că pot 

folosi aceleași date de logare pentru a se conecta și în secțiunea ”Contul meu” de pe 

www.omniasig.ro.  

În linie cu obiectivul strategic de digitalizare și inovație pe care OMNIASIG îl urmărește 
constant, compania își aduce contribuția la susținerea unei industrii mai solide a asigurărilor, 
pregătite pentru viitor. Astfel, OMNIASIG urmărește permanent implementarea unor 
tehnologii noi, astfel încât experiența clientului să fie una cât mai plăcută și mai eficientă, iar 
procesul de achiziționare a polițelor de asigurare să poată fi făcut și din confortul propriei 
case, atât de pe laptop/PC, cât și de pe telefon. 

 
OMNIASIG Vienna Insurance Group este prezentă din 1995 pe piața asigurărilor din România, 

menținându-se constant în topul celor mai mari asigurători din țară. Compania are un portofoliu de 

peste 100 produse de asigurare și o rețea de sucursale și agenții extinsă la nivel național. Cei peste 

1.100 de angajați oferă constant clienților și partenerilor companiei serviciile de calitate care ne-au 

consacrat de-a lungul celor peste 25 de ani. Prin apartenența la Vienna Insurance Group, OMNIASIG 

oferă clienților și partenerilor săi stabilitate și putere financiară, precum și expertiză complexă pe toate 

liniile de asigurări generale. 

OMNIASIG promovează excelența, responsabilitatea și integritatea în tot ceea întreprinde, cu 

obiectivul principal de a contribui la dezvoltarea societății și a comunității în care își desfășoară 

activitatea.  
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Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piața asigurărilor 

în Austria precum şi în Europa Centrală şi de Est. Grupul are o tradiţie îndelungată, branduri 

puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii, și este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. 

Cei peste 25.000 de angajaţi 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 din 1994. Compania beneficiază de rating A+ cu perspectivă stabilă din partea 

reputatei agenții internaționale de rating Standard & Poor's. Acesta este cel mai bun rating al unei 

companii 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.  

 

Contact: 
OMNIASIG Vienna Insurance Group  
Mădălina Constantin, Director PR & Marketing  
PR @ omniasig.ro  
Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, Bucureşti  
Tel. 021.405.74.20, 0372.187.420 / www.omniasig.ro 
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