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Entitatea Generali Global Corporate &
Commercial (GC&C) deserveşte companiile
germane din România
 Entitatea Generali Global Corporate&Commercial (GC&C) va oferi servicii de asigurări
personalizate companiilor germane de dimensiuni medii şi mari, atât la nivel
internaţional, cât şi în România

Bucureşti – Grupul Generali îşi extinde pe piaţa din Germania oferta de asigurări
pentru riscuri corporate. Prin unitatea de business Global Corporate &
Commercial (GC&C), Generali îşi dezvoltă businessul de asigurări generale
corporate şi oferă servicii de asigurări personalizate în funcţie de nevoile
companiilor de dimensiuni medii şi mari.
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Împreună cu Generali România, unitatea GC&C va oferi şi în România servicii
personalizate companiilor germane şi subsidiarelor acestora.
Adrian Marin, CEO Generali România: “Această initiaţivă pentru businessul
corporate în România reprezintă un alt pas important în completarea ofertei
Generali pe piaţă. În acest fel, facem uz de sinergiile şi competenţele
internaţionale ale Grupului. Multumiţă unităţii GC&C putem oferi companiilor
germane cu o cifră semnificativă de afaceri pachete de asigurări personalizate.
Împreună cu serviciile remarcabile ale celorlalte entităţi ale Grupului Generali,
construim o abordare holistică şi unică a clienţilor corporate germani din ţara
noastră.”
În România, Generali, împreună cu unitatea Global Corporate & Commercial a
Grupului îşi va completa oferta de asigurări şi îşi va extinde businessul de
asigurări pentru riscuri corporate pentru a cuprinde şi companiile germane de
dimensiuni medii şi mari, precum şi subsidiarele şi operaţiunile acestora.
Mario Carini, Directorul Global Corporate & Commercial Generali în
Regiunea Europei Centrale şi de Est, a declarat: “Lansarea GC&C în Germania
este deosebit de importantă pentru România şi pentru întreaga Regiune a
Europei Centrale şi de Est (ECE), având în vedere prezenţa considerabilă şi
vizibilă în această zonă a subsidiarelor companiilor germane – atât a marilor
corporaţii, cât şi a celor de nivel mediu. Echipele GC&C din ECE vor lucra
îndeaproape cu GC&C Germania pentru a dezvolta şi finaliza o ofertă de
asigurări care, prin valoare adăugată, să facă diferenţa pe acest segment de
piaţă.”
Unitatea Global Corporate&Commercial Generali acţionează la scară globală şi
foloseşte o abordare integrată. La momentul actual, mai mult de 1.000 de
profesionişti lucrează în nouă birouri principale ale GC&C pe întregul glob, iar
GC&C este, de asemenea, prezentă prin specialişti dedicaţi în Bucureşti şi în
fiecare din ţările ECE. GC&C deserveşte clienţi şi brokeri în mai mult de 100 de
ţări.
DESPRE GENERALI
Generali România este o companie de asigurări importantă în România şi este parte a
Grupului Generali, care este unul dintre cei mai mari furnizori de asigurări la nivel global,
cu venituri totale din prime de 74 de miliarde de euro în 2015. Cu 76.000 de angajaţi la
nivel global, prezent în peste 60 de țări, Grupul ocupă o poziţie de lider pe pieţele vesteuropene şi un loc tot mai important pe piețele din Europa Centrală și de Est şi în Asia. În
2015, Generali a fost unicul asigurător inclus în topul celor mai inteligente 50 de companii
din lume de către MIT Technology Review. În ECE, Grupul operează în 10 ţări prin
Generali CEE Holding, unul dintre liderii în asigurări din regiune.

GENERALI GLOBAL CORPORATE & COMMERCIAL (GC&C)
GC&C este o entitate a Grupului Generali care dezvoltă businessul de asigurări generale
şi serviciile de asigurari pentru companii medii şi mari. Această entitate acţionează la scara
globală și implementează o abordare integrată la nivel de grup, cu o echipă de conducere
centrală și echipe specializate care activează în diferite țări. GC&C se bazează pe o rețea
mondială de profesioniști pentru a oferi o abordare constantă față de riscurile complexe și
a livra ceea ce contează pentru clienți. Cu o abordare concentrata pe client, GC&C oferă
în întreaga lume o gamă completă de asigurari pentru proprietăţi, răspundere și riscuri
speciale pentru clienții corporate și brokerii acestora.

