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ASIGURÃRI
studiu care reprezintã cel mai de valoare
indicator - din perspectiva clienþilor ºi al
companiilor - al calitãþilor pe care aceºtia
le urmãresc în momentul când achizi þioneazã un produs sau un serviciu. Ce
înseamnã obþinerea acestui vot de
încredere din partea românilor ?
- Acest vot demonstreazã cã într-adevãr
ASIROM este pentru români “compania tradiþionalã”. Cu o istorie care
începe în 1923, putem spune cã
tradiþia ºi stabilitatea reprezintã principalele atuuri ale companiei. Începând
din anul 2007, ASIROM s-a alãturat
liderului pieþei de asigurãri din Europa
Centralã ºi de Est – Vienna Insurance
Group – ceea ce a adus beneficii semnificative de imagine pentru companie.
Votul de care aminteaþi, acordat de
peste trei milioane de români, confirmã
cã produsele ºi serviciile oferite de
ASIROM au reuºit sã câºtige încrederea clienþilor noºtri.

investiþie în obligaþiuni de stat pe o
perioada de doi ani ºi RENTA MASTER, un produs de asigurare de viaþã
de rentã de studii pentru copii.
- Cum apreciaþi cã va evolua în perioada
urmãtoare distribuþia on-lline?
- În condiþiile în care timpul liber al
fiecãruia dintre noi este din ce în ce
mai scurt ºi vânzarea multor categorii
de produse a luat avânt prin intermediul internetului, vânzarea ºi distribuþia
on-line a poliþelor de asigurare este de

bun augur.
Vânzãrile vor înregistra creºteri mult
mai mari în momentul implementãrii
vânzãrii de poliþe on-line destinate persoanelor juridice. Totodatã, ca urmare
a politicii companiei, ce a cuprins ºi
dezvoltarea vânzãrii electronice,
ASIROM s-a ridicat douã poziþii în
topul companiilor de asigurare din
punct de vedere al cotei de piaþã deþinutã, acum ocupând locul patru.
Lucia Ivãnescu

- Care este cea mai mare sumã asiguratã
pe o poliþã de asigurare de viaþã
încheiatã de compania dumneavostrã ºi
care este valoarea primei anuale plãtitã
de asigurat pentru poliþa respectivã?
- Valoarea cea mai mare a unui contract din portofoliul ASIROM este de
500.000 euro, iar prima anualã a
acestuia este de 1.134 EURO.
- Puteþi sã ne precizaþi ºi sã ne detaliaþi
sub ce formã oferã compania dumneavostrã „asigurãri instant”: on-lline, callcenter, curier etc.
- ASIROM oferã intermediarilor în asigurari douã metode de încheiere a
asigurãrilor în sistem electronic: platforma de subscriere Partenerii ASIROM
on-line (prin intermediul unui token) ºi
web ASIROM, serviciu oferit intermediarilor în asigurãri, dispun de propriile
aplicaþii de emitere. Se intenþioneazã
ca, într-un viitor apropiat, sã oferim
direct clienþilor companiei asigurãri online: RCA, CASCO, asigurare medicalã
ºi a locuinþei. Vrem sã oferim clienþilor
noºtri cât mai multe posibilitãþi care sãi determine sã-ºi aducã aminte proverbul strãvechi: “paza bunã trece primejdia rea”. De altfel spiritul lor de
prevedere îi face sã-ºi asigure liniºtea ºi
viaþa la compania noastrã, recunoscutã
, repet, ºi pentru tradiþia ei în domeniu.
- Care sunt cele mai solicitate forme de
asigurare, mai ales în aceastã perioadã
de varã?
- În aceast sezon, putem spune cã,
firesc, a crescut numãrul asigurãrilor
de locuinþã. De asemenea, un fapt
care ne bucurã, se înregistreazã un
numãr semnificativ de clienþi care au
încheiat asigurãri medicale de cãlãtorie, asigurãri RCA ºi CASCO. Totodatã,
ASIROM oferã douã noi produse de
asigurare de viaþã: INVESTA PLUS,
asigurare de tip Unit Linked, cu
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