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In peisajul asigurãrilor autohtone, numele companiei ASIROM este consacrat deja ca
sinonim al garanþiei depline, renume binemeritat ºi confirmat în timp, inclusiv la acest
început de an, când revista “PRIMM -A
Asigurãri & Pensii”, principala publicaþie de profil din România, a atribuit ASIROM trofeul pentru “Compania Anului”, la secþiunea
Asigurãri Generale. Încã o recunoaºtere, deci, la cel mai înalt nivel, pe fondul cãreia am
solicitat un interviu doamnei Mariana Diaconescu, Preºedintele Directoratului
ASIROM.
- Doamnã Preºedinte, odatã cu felicitãrile noastre pentru noul trofeu adus
în vitrina companiei, întrebarea legitimã: cum aþi reuºit sã duceþi compania
în fruntea topului, chiar ºi în condiþiile
crizei internaþionale ºi ale recesiunii
care a afectat ºi þara noastrã?
- Poate cã secretul reuºitei noastre, care
nu mai e de multã vreme un secret, stã în
convingerile pe care le avem ºi pe care ,
fãcându-le publice, le-am respectat cu
stricteþe. Vorbim despre respectul pentru
individ ºi pentru comunitate, despre servicii de calitate pentru clienþi ºi despre
efortul nostru pentru excelenþã. Cu alte
cuvinte, în activitatea noastrã, ne-am
asumat filosofia modernã a ceea ce se
numeºte Corporate Social Responsability
(CSR), racordând politicile companiei la
aceastã tipologie, de la marketingul social,
la acþiunile filantropice ºi la voluntariatul
în comunitate, corelate cu practica unei
afaceri responsabile social. Am încercat
astfel sã înþelegem aºteptãrile comunitãþii
ºi sã le rãspundem întocmai, în termeni de
valori ºi obligaþii etice.
- Cum se traduc aceste frumoase
comandamente în relaþiile directe, cu
clienþii ASIROM?
- Managementul raporturilor cu clienþii
este esenþial pentru noi, iar el presupune
nu numai avansarea unor oferte de produse ºi servicii cât mai atractive, direct
proporþionale cu nevoile personale ºi
sociale, ci ºi o asistenþã promptã, adecvatã
ºi, bineînþeles, o deplinã transparenþã. Aºa
se ºi explicã de ce numãrul clienþilor noºtri
este în continuã creºtere, iar gradul de
fidelizare a lor este de notorietate. Vã
repet, conteazã decisiv implicarea noastrã
socialã, pentru cã, este dovedit, majoritatea consumatorilor de produse financiare
sunt tot mai receptivi la mesajele companiilor implicate concret în rezolvarea
problemelor societãþii.
- Foarte interesant ºi instructiv, inclusiv
pentru cei care nu au adoptat încã
filosofia CSR. Dar cum au fost primite
aceste concepþii moderne în interiorul
companiei, în raporturile cu partenerii
dumnevoastrã?
- Vorbim despre relaþia cu cei care numesc
stakeholderii, termen care însumeazã,
deopotrivã, atât acþionarii companiei, cât
ºi partenerii ºi angajaþii noºtri. Cu salariaþii promovãm înþelegerea ºi încrederea
reciprocã pentru îndeplinirea unor obiective sociale, cãutând sã asigurãm un
echilibru între activitatea profesionalã ºi
timpul lor liber, sã le susþinem sãnãtatea ºi
siguranþa, agrenându-i ºi în proiecte de
CSR. În raport cu partenerii noºtri, promovãm colaborarea corectã ºi echitabilã,
transparenþã în oportunitatea afacerilor ºi

în soluþionarea tuturor problemelor
apãrute, angrenându-i ºi în susþinerea unor
programe de CSR. Iar în ceea ce priveºte
acþionarii noºtri, cu care promovãm o
relaþie activã, deplina transparenþã ºi eforturile de maximizare a valorii companiei
sunt comandamentele esenþiale.
- Nu pot sã nu exclam impresionat de
toate aceste prioritãþi ºi sã nu regãsesc
la dumnevoastrã, doamnã preºedinte,
vasta experienþã a bancherului profesionist, de elitã, cu experienþa ºefului de
bancã!
- Fireºte cã viaþa ºi activitatea mea din
mediul bancar mã ajutã ºi ne ajutã, dar ºi

ASIGURÃRI
aici sau mai ales aici, la ASIROM, decisive sunt echipa în ansamblul ei ºi felul în
care gestionãm relaþia cu stakeholderii,
inclusiv la nivelul comunitãþilor locale,
unde ne implicãm în proiecte sociale,
colaborând cu autoritãþile ºi cu ONGurile, sub semnul aceleiaºi filosofii a CSR.
- ªtiþi ce se întâmplã? De unde mã
pregãtisem sã vã întreb despre asigurãri de viaþã, de sãnãtate, de bunuri, se
culturi agricole, de animale de companie chiar, m-aþi fãcut atât de curios
încât chiar vã rog sa-mi vorbiþi despre
acþiunile din domeniul CSR în care s-a
implicat compania ASIROM . În domeniul sãnãtãþii, bunãoarã...
- Avem multe lucruri cu care ne putem
mândri. Sã încep, totuºi, cu Fundaþia
CARITASIROM, înfiinþatã încã din 2002,
având ca membri fondatori angajaþii
Asirom. Este o organizaþie de caritate,
angajatã în ajutorarea celor aflaþi în suferinþã, de la copii la bãtrâni ºi persoane sin-
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