EVENIMENT

„Clienţii şi calitatea serviciilor
noastre sunt prioritare
pentru ASIROM-Vig”

l Interviu cu doamna MARIANA DIACONESCU, Preşedintele ASIROM-Vig l

C

u prilejul ceremoniei de
decorare a domnului
Dr. Günter Geyer, cu
“Ordinul pentru Industrie şi Comerţ”
în rang de Mare Ofiţer, desfăşurată la
Ambasada României la Viena,am
solicitat un interviu doamnei
MARIANA DIACONESCU, pre
şedintele ASIROM VIG.

programe cu ajutorul comunităţii din
care facem parte, pentru dezvoltarea
educaţiei populaţiei în domeniul
asigurărilor. Este cunoscut faptul
că în Romînia există unul dintre
cele mai mici grade de penentrare
a asigurărilor din Europa. Acest
lucru se datoarează în mare masură
nivelului de trai, dar şi nivelului de
educaţie în domeniu.

-Cum apreciaţi acest eve
niment şi ce reprezintă el pentru
România?
-Distinctia acordată domnului
Dr. Günter Geyer este un semn
de înaltă apreciere pentru întreaga
activitate pusă de domnia sa în slujba
cooperării economice românoaustriece, Dr. Geyer fiind unul dintre
artizanii intrării grupului VIENNA
Insurance în România, în prezent cel
mai mare investitor străin în domeniul
asigurărilor pe plan local. Acest lucru
nu poate decât să ne bucure, fiind o
recunoaştere a valorilor investiţiei
austrice în România.
-Ce a însemnat venirea
Grupului VIG pentru ASI
ROM?
-VIG este grupul de asigurări cu
cea mai mare dezvoltare în CEE,
iar pe piaţa din România este cel
mai mare investitor in domeniul
asigurărilor. Evident, faptul că în
România acest grup deţine în
momentul de faţă trei dintre cele mai
importante societăţi de asigurare este
un fapt deosebit şi edificator. Tradiţia
românească şi expertiza pe care acest
grup a adus-o s-au întâlnit în mod
fericit şi au format această forţă de
necontestat în domeniul asigurărilor.
-Care sunt principalele
beneficii
ale
companiei
ASIROM prin apartenenţa la
grupul austriac VIG?
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-După cum spuneam, apartenenţa
la grupul VIG a companiei ASIROM
a fost, de la bun început , un semn
pentru piaţă, clienţi şi angajaţi că
suntem o companie românească
puternică, parte a unei mari familii
europene. Aderarea la acest grup
a adus o multitudine de beneficii
de imagine şi a crescut încrederea
românilor în resursele noastre. De
asemenea, având în vedere poziţia
VIG în Europa, se face constant
un transfer de know-how între
companii, care ne ajută să evoluăm.
-Ce măsuri ar putea fi luate
pentru stimularea asigurărilor

din România?
-Acest moment este unul de
cumpănă, deoarece criza economică
şi financiară încă nu se lasa dusă de
pe aceste meleaguri, iar cei din sfera
asigurarilor nu pot să o ducă mai
bine decât economia. De aceea,
este necesar ca un set de măsuri de
sprijinire a acestei industrii să fie
aplicate, fie cu sprijinul autorităţilor
guvernamentale, fie prin intermediul
comunităţii. Mă refer, în primul rând,
la măsurile de ordin fiscal care ar
putea fi luate în sprijinul asigurărilor şi
mai ales în ceea ce priveşte asigurările
de viaţă şi de sănătate. În al doilea
rând, mă refer la organizarea unor

-În discurul domnului Dr.
Günter Geyer s-a putut observa
afinitatea pe care acesta o are
faţă de ţara noastră.Am fost cu
adevarat impresionat!...
-Într-adevăr, domnul Dr. Günter
Geyer este unul dintre marii
sustinători ai României, unul dintre
marii prieteni ai acestei ţări. Investiţia
grupului în România este una de
mare valoare, mai mult de o jumatate
de miliard de euro numai capital
social, dar ,în acelaşi timp, pe lângă
faptul că valoarea investiţiei e foarte
mare, şi efortul pe care acest investitor
l-a făcut pentru a dezvolta companiile
din România şi pentru a menţine
un nivel foarte ridicat al calităţii
serviciilor pe care le oferă aici este pe
măsură. De aceea, aşa cum spunea şi
domnul Dr. Geyer, este o investiţie
deosebit de serioasă, care va rezista în
timp, chiar în pofida crizei prin care
trecem în momentul de faţă.
-Domnul Doctor Günter
Geyer a declarat in discursul
său că doreşte să modeleze
investiţia VIG în România ca
un parteneriat şi o instituţie
contractuală de durată. Care
sunt obiectivele companiei
pe care o conduceţi în ceea ce
priveşte grupul din care faceţi
parte?
-Noi sperăm ca România să
devină una dintre pieţele cele mai

