Comunicat de presă

Asirom Vienna Insurance Group anunță schimbări la nivelul structurii organizaționale


Directoratul va fi format din 3 membri, ce își vor împărți responsabilitățile de coordonare
a structurilor și implementarea strategiei companiei.

Bucuresti, 01 octombrie 2018 - Începând din data de 1 octombrie a.c., Directoratul Asirom îi va
avea în componență pe Cristian Ionescu – Președinte și CEO, Octavian Bazon – Vicepreședinte
și Bogdan Zamfirescu - Membru. Cei trei vor avea noi responsabilități – extinse – în ceea ce
privește coordonarea activităților companiei.

Cristian Ionescu, numit în funcția de Președinte Directorat și CEO la data de 1 iulie a.c., urmează
să coordoneze activitatea Financiar-Contabilă și de Administrare a activelor companiei,
structurile de IT, Resurse Umane, Market Management și Comunicare, precum și activitățile de
Asigurări de Viață și de Sănătate.
Ionescu are o experiență de aproape 20 an ani în asigurări, activând în acest domeniu din anul
1999. El a avut de-a lungul timpului responsabilități de coordonare a structurilor financiarcontabile și de investiții și, ulterior, a activat ca Director Executiv Operațiuni (Chief Operațional
Officer) în cadrul unei alte companii de asigurări, în această calitate conducând ariile
operaționale, respectiv diviziile de daune, IT și operațiuni de back-office.

Octavian Bazon va prelua funcția de Vicepreședinte al Directoratului. El va continua să se ocupe
de activitățile de Subsciere, de administrare a Daunelor și de Reasigurări aferente segmentului
de asigurări generale. În plus, el va coordona departamentele Juridic, Logistică și Administrativ,
precum și Control intern.
Bogdan Zamfirescu, care ocupă funcția de Membru al Directoratului Asirom din luna iulie a
anului curent, este responsabil cu activitățile de Vânzări, preluând de asemenea coordonarea
ariei de Operațiuni privind managementul polițelor și al intermediarilor.

„Ne-am propus simplificarea procesului decizional, folosind la maximum experiența membrilor
top managementului”, a declarat Cristian Ionescu, CEO al Asirom VIG. „În plus, vom oferi echipei
de middle management posibilitatea de a se implica activ în transformarea modelului de

business, mai multă libertate de mișcare, dar și un plus de responsabilitate în ceea ce privește
coordonarea activităților de zi cu zi. În cele din urmă, urmărim să punem accent pe creșterea
eficienței operaționale și o mai bună interacțiune cu clienții și cu partenerii noștri, prin creșterea
vitezei de răspuns la solicitările și nevoile lor. Este un nou început pentru Asirom VIG.”, a
concluzionat Ionescu.

***
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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