
 

 

Comunicat de presă 

Bucureşti, 23.03.2016 

BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group oferă o nouă protecţie: 
Asigurarea de Accidente, în parteneriat cu Transilvania Broker 

Sunt disponibile două pachete: pentru accidente rutiere şi accidente de orice tip. 

Începând cu Februarie 2016, BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group oferă 
Asigurarea de Accidente, o asigurare cu protecţie extinsă în cazul accidentelor 
rutiere sau a accidentelor de orice tip. În prezent, produsul este distribuit exclusiv prin  
Transilvania Broker. O caracteristică specială a acestui produs este protecţia extinsă 
pentru şoferi,  în completarea asigurării de răspundere civilă auto (RCA). 

‘’Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) nu include protecţie pentru şoferul în culpă. 
Prin urmare, pe piaţa din România există un segment neacoperit, căruia ne putem adresa 
prin acest produs. Credem că o mare parte din cei aproximativ 6 milioane de şoferi din 
România vor fi interesaţi de o astfel de protecţie’’ a declarat Sorin Mititelu, Preşedintele 
Directoratului BCR Asigurări de Viaţă ‘’ 

Conform statisticilor, Romania ocupă locul 2 în Uniunea Europeană privind numărul 
deceselor survenite în urma accidentelor rutiere: peste 3.000 de oameni îşi pierd viaţa 
anual în acest fel, iar peste 75% din accidente se petrec în afara orelor de serviciu, nefiind 
asigurate prin legislatia muncii.’’ Din acest motiv produsul nostru acopera atât accidentele 
rutiere cât şi accidentele de orice tip care se produc în timpul liber la un preţ foarte 
accesibil’’ a adăugat Sorin Mititelu, Preşedintele Directoratului BCR Asigurări de Viaţă. 

Pe baza acestor cifre, BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group şi-a propus să 
ofere o asigurare completă cu costuri reduse comparativ cu valoarea beneficiilor acordate. 
Asigurarea de Accidente oferă protecţie în caz de deces, invaliditate parţială permanentă, 
spitalizare şi intervenţii chirurgicale ca urmare a unui accident sau accident rutier prin cele 
două pachete: Protecţie de bază şi Protecţie completă. 

Sumele asigurate pentru riscul de accident rutier diferă în funcţie de pachetul ales: 

 50.000 şi 100.000 lei pentru deces 

 5.000 si 10.000 lei pentru invaliditate parţială permanentă 

 5.000 si 10.000 lei pentru intervenţii chirurgicale 

 50 lei /zi si 100 lei/ zi pentru spitalizare 

 

 

‘’Preocuparea noastră de a oferi servicii de calitate clienţilor noştri ne determină să 

identificăm produse şi servicii noi. Deoarece asigurarile auto sunt principalele produse 

alese de catre clientii nostri, Asigurarea de Accidente oferită de BCR Asigurări de Viaţă  

 



 

 

 

 

VIG precum şi serviciul nostru de asistenţă reprezintă o bună completare a ofertei noastre’’ 

a declarat Gabriel Login Director Executiv Transilvania Broker. 

 

În prezent, Asigurarea de Accidente este distribuită exclusiv prin Transilvania Broker care 

dispune de o reţea vastă la nivel naţional urmând ca pe viitor, BCR Asigurări de Viaţă să 

extindă  reţeaua de distribuţie prin noi parteneriate. 

 

 

BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group este membră Vienna Insurance Group. 
Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piata asigurărilor în Austria precum şi în Europa 
Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este 
format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are o experienţă de 190 de ani în domeniul 
asigurărilor. Având aproximativ 23.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group este lider incontestabil pe 
principalele pieţe unde îşi desfăşoară activitatea. Grupul se bucură de o poziţionare excelentă, care îi 
permite să valorifice oportunităţile de creştere pe termen lung, într-o regiune cu 180 de milioane de locuitori. 
Vienna Insurance Group este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac parte din ATX, indicele 
principal al Bursei de Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa din Praga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


