
Asigurarile de locuinte in topul cresterilor la Carpatica Asig
Asigurarile de garantii si cele de locuinte au inregistrat cea mai mare crestere in primul trimestru al
anului, in categoriile de asigrari oferite de catre Carpatica Asig, potrivit datelor financiare prezentate de
companie. 
  
  Asigurarea de credite si garantii, in primele luni ale anului 2007, a inregistrat un total al primelor brute
subscrise de 591.000 de lei, aproape dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand volumul total a
fost de 257.000 mii lei. Carpatica Asig a inregistrat o crestere substantiala si la asigurarea locuintelor, de
la 732.000 lei, in 2006, la 1,5 mil. de lei, in 2007. 
" Putem spune ca aceasta crestere a venit in urma educarii indivizilor in legatura cu asigurarea bunurilor
si importanta existentei unui fond care sa vina in ajutorul asiguratului in caz de nevoie ",  arata compania 
Carpatica Asig a subscris in primele trei luni ale anului 2007 prime brute in valoare de aproximativ 45
mii lei, in crestere cu 44,32 % fata de primul trimstru al anului 2006. 
  
" Cresterea s-a resimti in segmentul auto, cel al accidentelor si boala si cel al asigurarilor de incendiu si
calamitati naturale pentru care s-au subscris prime in valoare de 37,4 mil. de lei (CASO + RCA), 2,4 mil.
lei, respectiv 1,5 mil. lei ",  arata societatea de asigurari   Carpatica Asig preconizeaza o crestere
semnificativa, in urmatoarea perioada, a asigurarile de bunuri in transit, datorita sporirii investitiilor din
Romania si a cresterii transportului de persoane. 
  
  Cresteri si la alte categorii
  
  Categoria asigurarilor civile generale a cunoscut si ea crester, potrivit datelor Carpatica Asig, ajungand
la 581.000 lei, cu 72,55% mai mult fata de anul trecut. 
" Asigurarile agricole si-au marit sumele incasate, datorita viabilitatii preturilor si constentizarea
imprevizibilului natural si necesitatea unui fond care sa acopere eventualele pierderi., astfel in prima
decada a anului 2007, acest tip de asigurari a inregistrat prime brute subscrise in valoare de 1000 lei,
asteptandu-se cresteri in viitorele decade ",  se mai arata in raportul pentru primele patru luni ale anului.  
Daune mai mari
  
  in acelasi timp, Carpatica Asig a platit daune in valoare de 13,4 mil. lei in primul trimestru din anul
2007, cu 1,42% mai mari fata anul trecut, in aceeasi perioada. Compania explica aceasta crestere prin
marirea numarului celor care apeleaza la serviciile de asigurare si diversificare produselor pe piata de
profil. " Cresterea inregistrata de Carpatica Asig este direct proportionala cu cea a pietei de profil pe
segmentul asigurarilor generale si egala cu investitiile pe care compania le preconizeaza pentru acest an.
Politica teritoriala de dezvoltare va cauta sa raspandeasca calitatea serviciilor Carpatica Asig indreptate
catre client si create in urma diversificarii pietei de asigurari ", mai spune compania. 
  Pentru anul in curs, Carpatica Asig si-a propus crestera cotei de piata si rentabilizarea activitatii. 
" Mediul concurential de pe piata de asigurari, in contextul integrarii europene, impulsioneaza Carpatica
Asig la dezvoltarea pietei si a serviciilor, la cresterea flexibilitatii si a competitivitatii produselor,
continuarea politicii de dezvoltare la nivelul structurilor regionale regionale si implicit promovarea
imaginii societitii si a grupului financiar din care face parte ",  sustine Carpatica Asig  Polita RCA II
2007
  
  Carpatica Asig a lansat recent campania RCA II 2007, care se deruleaza pana in 31 iulie 2007, timp in
care societatea ofera mai multe facilitati pentru incheierea unei polite de raspundere civila. Potrivit
ofertei Carpatica Asig, oricine incheie in aceasta perioada o polita de raspundere civila auto pe sase luni
sau un an de zile, beneficiaza de o oferta speciala, care consta in asigurarea locuintei la jumatate de pret
si incheierea gratuita a asigurarii de asistenta rutiera pentru doua luni. 
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" Prin pachetul oferit clientilor nostri, acestia isi pot proteja valorile materiale prin incheierea unei
asigurari facultative a locuintei care include o gama larga de riscuri si, de asemenea, pot beneficia de
servicii prompte in cazul evenimentelor rutiere care pot cauza imposibilitatea deplasarii autovehiculului
",  arata un comunicat al institutiei de asigurare  
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