SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE a primit aprobarea
Autorității de Supraveghere Financiară pentru achiziționarea
ERGO Asigurări și ERGO Asigurări de Viață
București, 16 februarie 2022: Compania de asigurări SIGNAL IDUNA ASIGURARE
REASIGURARE anunță că a primit aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară
(ASF) pentru achiziționarea ERGO Asigurări și ERGO Asigurări de Viață. Astfel,
compania deține două dintre aprobările necesare, respectiv pe cea a Consiliului
Concurenței și pe cea a ASF, pentru finalizarea tranzacției.
SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE va demara procesul de integrare a activităților
ERGO Asigurări de Viață, precum și a portofoliului de clienți și produse, care se estimează că
va fi finalizat până la încheierea acestui an. ERGO Asigurări urmează să continue activitatea ca
societate independentă pe piața de asigurări din România. Cele două entități ERGO vor fi
integrate sub brandul SIGNAL IDUNA.
Managementul ERGO Asigurări S.A. va fi asigurat de către Consiliul de Administrație, cu
următoarea componență: Tiberiu Maier, în calitate de Președinte, Mesut Yetiskul și Mark
Osterloff, în calitate de Membri. Componența Consiliului de Supraveghere ce va asigura
conducerea ERGO Asigurări de Viață S.A. va fi formată din: Tiberiu Maier în calitate de
Președinte, Mihaela Drugă și Mark Osterloff, în calitate de Membri. Preluarea mandatelor va
avea loc după aprobarea acestora de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
„Primirea tuturor aprobărilor pentru achiziționarea ERGO Asigurări și ERGO Asigurări de Viață
din partea organismelor abilitate și ulterior finalizarea tranzacției ne va permite să ne dezvoltăm
în continuare portofoliul, marcând una dintre etapele cu cea mai mare însemnătate în activitatea
SIGNAL IDUNA pe piața de asigurări din România. Am identificat o compatibilitate notabilă cu
cele două companii prin prisma modelului de business, ce va aduce posibilitatea extinderii
operațiunilor noastre în piața locală prin completarea portofoliului cu o gamă extinsă de soluții
pentru nevoile actuale ale clienților. Totodată, apreciem modul în care a decurs întreg procesul
de tranzacționare și colaborare cu reprezentanții ERGO.”, declară Tiberiu Maier, Președinte al
Directoratului SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE.
Finalizarea tranzacției nu va aduce schimbări asupra contractelor de asigurare ERGO deja
existente. Acestea se vor derula în continuare cu respectarea tuturor standardelor de calitate și
profesionalism, clienții ERGO având la dispoziție aceleași canale de comunicare pentru
accesarea asigurărilor sau a celorlalte servicii. Fiecare decizie ce urmează a fi luată pe
parcursul procesului de integrare, va fi menită să sprijine nevoile clienților actuali și potențiali.
Principalul obiectiv pe care SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE îl va avea în
perioada următoare îl reprezintă integrarea companiei ERGO Asigurări de Viață. De asemenea,
obținerea de sinergii cu privire la misiune și valori, alături de extinderea portofoliului de produse
și servicii pentru ERGO Asigurări, vizează alinierea la standardele de calitate oferite deja
clienților de companie. Pe lista planurilor strategice ale companiei se numără și investițiile în
digitalizare, eficientizarea proceselor în cadrul companiilor și între companii, oferirea de servicii

de calitate și produse inovatoare prin parteneriatele cu brokerii de asigurare, direct și prin
intermediul altor parteneriate.
SIGNAL IDUNA este liderul pieței de asigurări private de sănătate la nivel local, conform
raportului Autorității de Supraveghere Financiară aferent trimestrului al treilea din 2021.
Portofoliul companiei include, de asemenea, și polițe de asigurări de viață și de accident. În anul
2020, volumul primelor brute subscrise raportat a depășit 129 milioane de lei, reprezentând o
creștere de 27% față de anul anterior.
La finalul anului 2020, ERGO Asigurări a raportat un volum al primelor brute subscrise de 47,7
milioane lei, iar ERGO Asigurări de Viață a înregistrat o valoare de 14,3 milioane de lei.

***
DESPRE SIGNAL IDUNA
Grupul SIGNAL IDUNA este unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Germania.
Fondat în urmă cu peste 110 ani, Grupul SIGNAL IDUNA și-a câștigat o reputație excelentă ca furnizor
puternic și de încredere pentru asigurări și servicii financiare, oferind o gamă largă de soluții (asigurări,
servicii bancare și investiții) clienților individuali și corporate. Conduita comercială a SIGNAL IDUNA este
orientată către succesul pe termen lung și se bazează pe satisfacerea nevoilor clienților și pe dezvoltarea
pieței, pe inovație și independență financiară.
În prezent, SIGNAL IDUNA este prezentă pe piețele de asigurări din Germania, Polonia, Ungaria și
România.
Pe piața locală, SIGNAL IDUNA și-a început operațiunile în anul 2008. Portofoliul companiei include:
asigurări de sănătate private pentru familie și pentru companii, asigurări de viață, asigurări de accident.
SIGNAL IDUNA oferă soluții de reasigurare, analiză și servicii de consultanță în ceea ce privește
subscrierea riscului pentru gestionarea optimă a asigurărilor de sănătate. Expertiza SIGNAL IDUNA este
susținută de acoperire la nivel național și de o experiență digitală simplificată și atractivă pentru clienți.
Pentru mai multe informații puteți vizita website-ul companiei https://www.signal-iduna.ro/.

