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București, 2 aprilie 2014

ASIROM și Best Broker vă întâmpină cu cele mai bune oferte CASCO la Salonul AutoMoto
ASIROM Vienna Insurance Group și Best Broker, furnizorul Casei Regale de servicii de
asigurare, vă invită să preluați controlul cu cele mai bune produse de asigurări și oferte
personalizate chiar în cadrul Salonului Auto-Moto, la standul dedicat.
Astfel, atât persoanele juridice, cât și cele fizice pot beneficia de oferte speciale și consiliere
pentru alegerea unei protecții optime atât a mașinii, cât și a locuinței și, cel mai important, a
propriei vieți și a vieții celor dragi.
Concret, cu ASIROM poți acum să preiei controlul și să oferi un plus de siguranță celor dragi
cu Arotrans Forte, asigurarea facultativă de accidente a pasagerilor și călătorilor și RCA. Cei
dragi din mașina ta vor călători în siguranță și tu beneficiezi de reducere de până la 10% la
RCA de la ASIROM.
Astfel, persoanele responsabile pot preveni neplăcerile unor evenimente imprevizibile printrun pachet convenabil. Orice călătorie cu mașina și cu cei dragi va deveni liniștită!
Vizitatorii Salonului Auto-Moto vor putea, deci, nu doar să se bucure de zecile mașini,
motociclete noi și vehicule unicat expuse, dar se vor putea gândi și la viitor și alege să se
protejeze cu produsele de asigurare oferite de ASIROM în parteneriat cu Best Broker,
condusul devenind un moment complet de relaxare.
SAM Bucureşti are loc între 2 şi 6 aprilie 2014, în Piaţa Constituţiei, pe o suprafaţă de circa
9.000 mp în spaţii interioare şi peste 30.000 mp în spaţii exterioare. Îşi prezintă ofertele
dealeri de automobile, motociclete şi scutere, componente auto-moto, piese de schimb,
accesorii, tuning şi echipamente service auto-moto, precum şi companii de leasing şi
asigurări.

Despre ASIROM Vienna Insurance Group
De peste 20 de ani, ASIROM este compania de asigurări tradițională a românilor, oferindu-le
acestora siguranța și confortul de care au nevoie, definind permanent tendințele pieței locale
a asigurărilor.
ASIROM este în primul rând o companie care oferă soluții viabile clienților săi, adaptându-și
permanent produsele și tarifele la tendințele pieței, respectându-și totodată obligațiile
asumate prin contractele de asigurare.
2007 s-a dovedit a fi un an de schimbări majore, care au adus beneficii notabile pentru
ASIROM, rămânând în istorie drept anul când compania de asigurări s-a alăturat marii familii
a grupului lider pe piața de asigurări din Europa Centrala și de Est, Vienna Insurance Group
(VIG).

Vienna Insurance Group (VIG) este lider în asigurări atât în Austria, cât și în Europa
Centrală și de Est. Aproximativ 50 de companii din 24 de țări formează un Grup cu o tradiție,
brand-uri puternice și relații apropiate cu clienții. VIG are o experiență de 190 de ani în
domeniul asigurărilor. Cu peste 24.000 de angajați, Vienna Insurance Group este liderul
incontenstabil pe piețele cele mai importante din portofoliu. Prin urmare, are o poziționare
excelentă, ce îi permite să profite de oportunitățile de creștere pe termen lung într-o regiune
cu 180 de milioane de locuitori. Vienna Insurance Group (VIG) este compania cu cel mai bun
rating al indicelui ATX de pe piața bursiera austriacă; este de asemenea listat și în Prague
Stock Exchange.

Despre Best Broker Furnizorul Casei Regale a Romaniei – Broker de asigurare
Compania Best Broker Furnizorul Casei Regale a Romaniei - Bro er de asigurare activează
în domeniul intermedierilor de asigurări din anul 2004, moment în care piaţa asigurărilor se
afla la început. Am pornit la drum cu o echipă mică, bazându-ne pe entuziasmul unui nou
început, dar şi pe experienţa acumulată de fiecare membru în anii lucraţi în domeniul
Asigurărilor.
Oferim servicii complete de asigurare pentru posesorii de autovehicule, pentru transport
ferioviar, naval şi aerian, Cargo, CMR şi nu în ultimul rând asigurări Propert şi Răspundere
Civilă. upa 10 ani în domeniul asigurărilor spunem cu mândrie că oferim servicii
personalizate de management al riscului şi consultanţă pentru toate tipurile de asigurări,
echipa noastră având o maturitate şi o bună cunoaştere a pieţei de asigurări.
Clienţii apreciază profesionalismul, experienţa şi flexibilitatea echipei fidelitatea lor fiind o
recunoaştere a bunei colaborări.
Astfel, în anul 2011 Best Bro er a fost primită în cercul select al Furnizorilor Casei Regale a
României, ca o încununare a bunelor relaţii şi recunoaştere a calităţii serviciilor.

Am dezvoltat de-a lungul timpului un parteneriat de calitate cu ASIROM, una din cele mai
importante societăţi de asigurare din România. atorită acestei relaţii durabile, suntem în
măsură să vă oferim cele mai bune soluţii de asigurare:
RCA

CASCO

Asigurarea locuinţei Asigurări de sănătate

Asigurări dedicate pentru companii
asigurări
www.bestbroker.ro

Asigurări pentru participare la licitaţii

Alte tipuri de

