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ASIGURĂTORI
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CLIMAT DE RISC
• NatCat
• Cyber

REGLEMENTĂRI
• Solvency II
• GDPR
• Protecția consumatorilor

SOCIETATE
• Îmbătrânirea populației
• DIGITALIZARE
• Stil de viață în schimbare PIEȚE

• Dobânzi scăzute
• Noi competitori
• Economia de schimb

TEHNOLOGIE
• DIGITALIZARE
• Automatizare
• Mobilitate

POLITICĂ
• Incertitudine geopolitică
• Schimbări climatice
• Reforme fiscale

Cum arată viitorul asigurărilor?



Primavară în
ASIGUROPOLIS

Campanie
Asiguropedia

14.02 - 21.03

CÂT DE BINE 
ÎȚI CUNOȘTI 

CASA?

Campanie
Asiguropedia
20.03 - 14.04

Fii smart: 
ASIGURĂ-TE CĂ 

ȘTII!

Campanie
Asiguropedia
24.04 – 10.05

Fuga din 
ASIGUROPOLIS

Campanie
Asiguropedia

20.06 - 17.07

Asigură-te că
știi: VERIFICĂ 
ÎNAINTE DE A 

CĂLĂTORI!

Campanie
Asiguropedia
08.08 - 02.09

Campanie
comunicare

ASIGURĂRI DE 
LOCUINȚE 

(studiul IRES)
oct.-nov. 2018

Campania

ATENT ÎN 
TRAFIC

ASIGUROPEDIA

9.371 fani;

- Peste 100 postari
pentru educația

publicului;

- Peste 55.000 de 
interacțiuni.

UNSAR 2018



UNSAR 2019
• Poziționarea UNSAR ca think tank și centru de competență în asigurări

• Trecerea la un model de comunicare proactivă

• Prima campanie de imagine a industriei de asigurări din România

• Dezvoltarea canalelor de comunicare UNSAR (LinkedIn, Asiguropedia.ro, Facebook)

• Lansarea proiectului Black Box

• Participarea activă la evenimente și reprezentarea industriei.

PROPERTY & CASUALTY
✓ Campanie de comunicare media dedicată 

asigurărilor de locuințe vizând conștientizarea 
riscurilor de către populație

✓ Proiecte pilot cu stakeholderi precum Asociația 
Municipiilor din România pentru promovarea 
rolului asigurărilor de locuințe

✓ Creșterea nivelului de încredere în industrie și a 
gradului de penetrare a asigurărilor.

AUTO

✓ Continuarea Campaniei de educație 

și prevenție rutieră ATENT ÎN TRAFIC

✓ Creșterea gradului de cuprindere în 

asigurare prin conștientizarea riscurilor.

LIFE&HEALTH
✓ Campanie de awareness dedicată 

asigurărilor de viață #gatapentruVIATA

✓ Campanie de comunicare asupra 

percepției clienților privind sistemul de 

sănătate în vederea creșterii gradului de 

conștientizare a nevoilor.





Obiectiv: educarea în legătură cu riscurile în trafic, rolul și
importanța asigurărilor și diminuarea numărului de accidente
rutiere:

• 17-18 & 24-25 noiembrie 2018;
• 1.368 de studenți înscrişi; 100 de cursanţi;

Rezultate media:
- Postari FB: 44.514 persoane atinse;
- Website Clicks Ads: 111.175 persoane atinse;
- Video views ad: 26.666 persoane atinse și 9.067 

vizualizari;   

Concluziile studiului realizat în rândul cursanților:
- 93% spun că au primit informații noi;
- 99% au afirmat că noțiunile abordate îi ajută să

conștientizeze mai bine situațiile de risc din trafic;
- 94% au apreciat utilitatea expunerilor privind asigurările.







#GATAPENTRUVIATA



Implicare în acțiuni / proiecte:

• Academia de Studii Economice

• Universitatea București

• Global Money Week

• Dezvoltare content Asiguropedia.ro

• Susținere cursuri ISF

Educația financiară = prioritate






