COMUNICAT DE PRESĂ

București, 25 martie 2014

Preia controlul cu RCA și Arotrans Forte de la ASIROM

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 si RCA. Cei dragi din mașina
ta vor călători în siguranță și tu beneficiezi de reducere de până la 10% la RCA de la ASIROM.
Cu mai puțin de 10 lei pe loc, îți asigurăm pasagerii din mașină și, în plus, ai până la 10%
reducere la RCA.
Avem obligația legală să protejăm terții, obligație pe care o onorăm cu polița de asigurare
obligatorie de răspundere civilă auto RCA. Avem obligația morală să protejăm persoanele care
se urcă în mașina pe care o conducem. ASIROM vine în întâmpinarea acestei obligații cu soluția
Arotrans Forte – Asigurarea facultativă de accidente a pasagerilor și călătorilor. Pachetul
Arotrans Forte și RCA aduce deci:
-

Protecție față de terți;

-

Protecție pentru cei care călătoresc în mașina asigurată;

-

Protecția bagajelor și a bunurilor aflate în mașina asigurată;

-

Acoperire suplimentară pentru la un preț convenabil.

Astfel, persoanele responsabile pot preveni neplăcerile unor evenimente imprevizibile printr-un
pachet convenabil. Orice călătorie cu mașina și cu cei dragi va deveni liniștită!

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.

