Comunicat de presă

Asirom Vienna Insurance Group pregătită pentru IDD


ASIROM VIG a implementat o serie de modificări în sistemele operaționale ca urmare
a transpunerii directivei europene privind Distribuția în Asigurări

București, 02 octombrie 2018 - În cadrul ASIROM Vienna Insurance Group s-a lucrat constant
pentru transpunerea directivei IDD în toate procesele companiei. Astfel, au fost implementate
o serie de schimbări în sistemele operaționale și a fost dezvoltată o aplicație ce are ca scop
evaluarea nevoilor clientului.
Legea privind Distribuția în Asigurări - IDD (Insurance Distribution Directive) reglementeză
modul în care produsele de asigurare sunt distribuite și are ca principal scop creșterea gradului
de protecție pentru consumatori.
Folosind expertiza grupului Vienna Insurance Group și suportul intern din partea tuturor
departamentelor implicate în procesul de implementare IDD, ASIROM va folosi în procesul de
vânzare o nouă aplicație, cu rolul de a indentifica nevoile consumatorului și produsele potrivite
din portofoliul ASIROM, care servesc cel mai bine interesele și cerințelor clientului.
“Atât la nivel local, cât și la nivel de grup, am urmărit transpunerea cerințelor IDD în toate
procesele. Beneficînd de expertiza grupului VIG, am dezvoltat procese prin care să reușim să
identificăm cât mai bine nevoile consumatorului pentru a veni în sprijinul acestuia cu pachetele
de asigurare potrivite”, explică Bogdan Zamfirescu, Membru al Directoratului ASIROM.
De asemenea, la nivel de companie se derulează un program de training privind noile
funcționalități ale aplicației și modul de analiză și identificare a nevoilor clientului.

Legea privind distribuția de asigurări (IDD - Insurance Distribution Directive) a fost adoptată pe
12 septembrie 2018, în plenul Camerei Deputaților, urmând a fi promulgată de către
Presedenție.
Grupul de lucru privind implementarea IDD din cadrul ASIROM urmărește permanent
dezbaterile pe acest subiect și suntem pregătiți ca la momentul intrării în vigoare a legii să
punem în producție toate modificările.

***

Despre Asirom VIG
Asirom VIG este una dintre cele mai importante companii de asigurări de pe piață, cu experiență
de peste 25 de ani în România. Compania are o rețea națională de 138 de agenții, 1.700 de
agenți activi și numerosi parteneri externi.
Asirom face parte din Vienna Insurance Group (VIG), companie cu peste 190 de ani de
experiență în domeniul financiar și lider pe piața asigurărilor, atât în Austria, cât și în Europa
Centrală și de Est. VIG gestionează 50 de companii de asigurări din 25 de țări și are peste 24.000
de angajați. Grupul are cel mai bun rating în indicele ATX pe piața bursieră austriacă și este, de
asemenea, listat la Bursa de Valori din Praga.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.asirom.ro.
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