
Site-ul BCR Asigurari de Viata VIG – o
noua imagine, mai multe informatii
pentru publicul nostru!

Incepand de luni, 23 ianuarie, publicul are la dispozitie o noua versiune a site-

uluiwww.bcrasigviata.ro, ca parte a strategiei companiei de a-si imbunatati serviciile si de a fi tot mai

aproape de clientii sai.

Site-ul ofera informatii detaliate despre produsele si serviciile companiei, dar si sfaturi legate de alegerea

unei asigurari de viata, oportunitatea si momentul la care aceasta trebuie achizitionata, formulare de contact

rapid, raspunsuri la intrebari frecvente si link-uri utile.

Au fost dezvoltate sectiuni noi, cum este cea dedicata implicarii sociale a angajatilor si colaboratorilor

companiei in problemele comunitati, un centru de presa, detalii privind accesarea aplicatiilor destinate

clientilor nostri utilizatori de smartphone si tableta cu sisteme de operare IOS Apple si Android.

In general, intreaga informatie a fost dezvoltata si restructurata astfel incat sa furnizeze informatii relevante

si usor de accesat despre serviciile si produsele noastre.

„Noul site face parte din strategia companiei de a fi tot mai aproape de clientii nostri si de a raspunde

nevoilor acestora. Ne dorim ca publicul nostru sa gaseasca rapid informatia de care are nevoie si mai ales

sa o aprecieze ca fiind utila pentru fundamentarea deciziei de a achizitiona o asigurare de

viata.”spune Florina Vizinteanu, Presedinte Directorat BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance

Group.

BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group ofera clientilor sai expertiza necesara atingerii obiectivelor

de planificarea financiara si protectie beneficiind de un portofoliu complex de produse: produse

bancassurance, planuri de economisire si protectie, planuri de economisire pentru copii, planuri de

economisire in vederea pensionarii, programele investitionale unit-linked si index linked, asigurari de

sanatate, programe de asigurari de viata pentru grupuri de angajati.

BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group este o companie membra a Grupului Vienna Insurance

Group.

Vienna Insurance Group este, cu un rating acordat de Standard & Poor´s de A+ (cu previziuni pozitive), cea

mai bine clasată companie conform indicelui bursier ATX al bursei din Viena. Vienna Insurance Group 

(VIG), cu sediul în Viena, este unul din principalele grupuri de asigurări din Europa Centrală şi de Est. În 

afara pieţei de origine Austria,  Vienna Insurance Group este activă prin participaţiuni în Albania, Bulgaria, 

Germania, Estonia, Georgia, Croaţia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, 

România, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Cehă, Turcia, Ungaria, Ucraina şi Belorusia. Pe lângă acestea 

există filiale ale Wiener Städtische Versicherung în Italia şi Slovenia, precum şi ale Donau Versicherung în 

Italia.

Vienna Insurance Group (VIG) este prezentă pe piaţa austriacă împreună cu Wiener Städtische 

Versicherung, cu Donau Versicherung şi cu Sparkassen Versicherung. 

http://www.bcrasigviata.ro/

