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Parteneriat pentru excelenta!
Sunt unul dintre cei care n-au simtit trecerea timpului de la inceputul
anului si nu cred ca sunt putini in aceasta situatie. Parca pana mai ieri
urmaream ingrijorati codurile “multicolore” ale iernii, ca sa ne trezim
regasind aceleasi culori acum in natura si din ce in ce in ce mai mult in
garderoba strazii.
A venit primavara si, pentru ca acum este anotimpul renasterii si al
pregatirii “numaratorii bobocilor” din toamna, ne-am gandit si noi ca este
timpul potrivit pentru “a sadi” in pepiniera Academiei de Studii Economice
din Bucuresti, ca sa “numaram” mai tarziu “boboci” - tinere talente. Astfel
am pus bazele unui parteneriat cu Senatul Academiei, oferind studentilor
din anii terminali, cu rezultate exceptionale, patru internship-uri pe
perioada verii. Prin aceasta initiativa, ne-am gandit pe de-o parte sa contribuim la motivarea
studentilor pentru a obtine rezultate cat mai bune in sesiunea de vara, iar pe de alta parte sa dam
sansa celor mai buni dintre ei sa vina intr-un mediu de lucru profesionist si sa afle cat mai multe
despre o profesie despre care invata prea putin, spre deloc, in facultate: brokerajul in asigurari
si managementul de risc. Acestea sunt domeniile de excelenta pentru Aon, care, chiar daca este
lider international in aceste servicii, este o companie la fel de tanara ca si studentii pe care ii
avem in vedere, compania fiind lansata pe Wall Street in urma cu 25 de ani sub numele “Aon” cuvant care in limba galeza inseamna “unitate”.
Ca orice tanar dinamic si aflat in cautare de noi oportunitati, Aon a decis la inceputul acestui
an mutarea sediului corporatiei de la Chicago la Londra – “capitala mondiala” a asigurarilor,
unde se si deruleaza peste 60% din volumul industriei mondiale de asigurari. Prin aceasta
miscare inedita, Aon - lider mondial al brokerilor de asigurari - isi asigura accesul mai bun la
pietele emergente, precum si o prezenta strategica in proximitatea sindicatelor Lloyd’s. De altfel,
Londra va fi si gazda aniversarii in luna iunie a celor 25 de ani de existenta, printr-o ceremonie ce
va avea loc in celebra Lloyds of London - situata chiar langa viitoarea cladire Aon, aflata acum in
constructie dar urmand a fi inaugurata in 2014.
Inainte de a face urarile cuvenite de sarbatori, as dori sa precizez ca in acest numar am
decis sa informam asupra etapelor procesului de management de risc, sa aducem argumente
pro si contra programelor auto globale si sa vedem ce trebuie facut pentru a gestiona eficient o
dauna majora la bunuri. Totodata, prezentam succint un risc despre care se vorbeste din pacate
din ce in ce mai mult - riscul de terorism - dar si cum trebuie sa fim pregatiti pentru a-l gestiona
corespunzator.
In speranta ca acest al doilea numar al buletinului nostru informativ va suscita interes astfel
incat sa-l asteptati si pe urmatorul dupa mijlocul anului, imi face placere sa va urez Paste Fericit,
plin de pace, speranta si bucurii!
Valentin Tuca
CEO, Aon Romania
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Aon
Risk Solutions
• CONSOLIDAREA AFACERII PRIN SOLUTII DE MANAGEMENTUL RISCULUI

Cand pamantul
se misca, vantul
sufla, apa curge
si focul arde
O singura intrerupere
a activitatii poate avea
efecte majore in intreaga
organizatie, poate diminua
satisfactia clientilor, afecta
reputatia companiei si scadea
profitabilitatea acesteia
Aon Risk Solutions isi ajuta clientii sa
abordeze aceste aspecte. Lucram cu
clientii nostri pentru a dezvolta o mai buna
intelegere a vulnerabilitatii si expunerii
afacerilor acestora, pentru a-si putea proteja
fluxurile de venituri cheie, a minimiza
intreruperea activitatii si a proteja reputatia
acestora.
Piatra de temelie a serviciilor Aon
Risk Solutions este Analiza de Impact a
Afacerii, un studiu care ii ajuta pe clientii
nostri sa inteleaga si sa evalueze procesele
care le sustin afacerea si care cer o
atenta gestionare. Analiza de Impact a
Afacerii evalueaza, de asemenea, furnizorii
importanti si expunerea pe care acestia o
reprezinta.

Scopul Aon Risk Solutions este de a proteja
activele si a minimiza potentialul de pierderi
pentru clientii nostri din intreaga lume,
prin intermediul unei expertize combinate
de inginerie si consultanta de risc.
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In plus, Aon Risk Solutions ofera
consultanta care variaza de la analiza
valorilor, care ajuta la imbunatatirea
coerentei si acuratetii de colectare a valorii
veniturilor, la analiza expunerii specifice si
suport in scopul continuitatii conducerii
afacerii.
Evolutia managementului de risc in
organizatii a ajuns in prezent la stadiul in
care:
• se face mai putin clar distinctie intre
riscuri pure si riscuri speculative;
• se intelege faptul ca riscurile au,
de regula, atat aspecte pure cat si
speculative;
• s-a evoluat catre solutii de finantare
multi-anuale multi-risc;
• se abordeaza in mod integrat
managementul de risc;
• are loc o abordare de sus in jos, plecand
de la analiza profilului si apetitului total
de risc al organizatiei.

4 CATEGORII DE RISCURI CHEIE ALE UNEI ORGANIZATII
Riscuri
strategice

Marca & Reputatia / Concurenta & Pierderea celor mai importanti clienti /
Responsabilitatea sociala a companiei / Declinul economic / Gestionarea
schimbarilor in cadrul organizatiei / Fuziuni si achizitii / Riscul politic si suveran
/ Politica de pret

Riscuri
operationale

Intreruperea afacerii & Intreruperea sistemului IT / Pierderea de date & Riscurile
informatice / Accidentele de mediu / Nerespectarea normelor de siguranta
& calitate / Siguranta si sanatatea / Recrutarea si pastrarea personalului /
Intrerupereri in relatia cu furnizorii & subcontractorii / Terorismul

Riscuri
financiare

Fluxul de numerar / Pretul materiilor prime / Obligatiile contractuale / Devizele
valutare / Fraudele / Ratele dobanzilor / Pensiile / Creantele & Creditarea

Riscuri de
reglementare

Actiuni ale autoritatii de reglementare a concurentei / Directive ale UE /
Respectarea cadrului legal / Pierderea proprietatii intelectuale / Pierderea
licentei de functionare / Schimbari ale normelor de reglementare / Standarde de
guvernare corporativa

ETAPELE PROCESULUI DE MANAGEMENT
AL RISCULUI
•
•

•

•

adaugata in asigurari
Schimbarile din industria asigurarilor au
stabilirea contextului;
starnit interesul asupra alternativelor de
transfer al riscului. Pentru clientii Aon Risk
evaluarea riscului: identificarea riscului
Solutions aceasta alternativa de transfer al
(prin: chestionare/liste riscuri, inspectii
de risc, brainstorming, analiza scenariilor, riscului prin contracte de asigurari reprezinta
o solutie cu angajament pe termen lung al
studii HAZOP), analiza si estimarea
riscului;
top-management-ului implicat in actiunea
de prevenire a pierderilor, dornic de a imparti
tratarea riscului: evitarea riscurilor,
riscul si concentrat asupra controlului
prevenirea si reducerea pierderilor,
eventualelor pierderi.
transferul, finantarea sau retinerea
riscurilor;
Apelarea la asigurare se justifica
mecanisme de feed-back: comunicare
din cel putin patru motive: interesul
si consultare, monitorizare rezultate si
managerial, sistemul de taxe si impozite,
revizuire, instruire.
costul pierderilor de ordin financiar si
imperfectiunile pietei de capital.

PROCESUL DE TRATARE A RISCURILOR

Identificarea si evaluarea riscurilor
Expertiza Aon Risk Solutions asigura
standarde consistente si actualizate
de prevenire a pierderilor. Evaluarile
periodice la fata locului, combinate cu
experienta noastra in analiza de risc,
ofera o evaluare exacta a pierderilor
potentiale si a impactului acestora.
Evitarea si reducerea riscului
Expertiza noastra in prevenirea si
controlul pierderilor ofera solutii de
incredere, bazate stiintific, care merg
dincolo de asigurare pentru a avea un
impact asupra costului ecuatiei de risc.
Ii ajutam pe clienti sa aleaga cele mai
bune solutii si sa gestioneze corect
schimbarile.
Acceptarea si transferul riscului
O evaluare clara a elementelor ce stau la
baza riscurilor va ajuta la determinarea
fie a acceptarii, fie a transferarii riscului.
In cazul transferului riscului, Aon
Risk Solutions indreapta clientii catre
asiguratorul ideal, luand in considerare
puterea financiara a acestuia,
disponibilitatea de a plati daunele si
abilitatea de a oferi un angajament cu
incredere dovedita in timp.

ALTERNATIVA DE TRANSFER AL RISCULUI
Aversiunea fata de risc. Transferul riscului
prin contracte sau externalizare. Valoarea

Ajutam clientul sa administreze eficient
costurile strategiei de risc management
si acordam prioritate unui program de
prevenire practic si aprofundat, care
ia in considerare o abordare mai larga
a activitatii, precum si principalele
obiective ale companiei in gestionarea
riscului.
Valoarea adaugata din asigurari consta
in efectele favorabile ce se manifesta
asupra bunastarii agentilor economici ori
indivizilor. Aceste efecte benefice se produc
in trei directii:
• asigurarea permite transferul riscului
catre persoanele juridice specializate
care il pot gestiona mai bine;
• constientizarea si intelegerea
riscurilor permite reducerea relativa a
consecintelor;
• existenta asigurarilor permite adoptarea
unor decizii mai riscante, dar totodata, in
medie, mai rentabile.
Fiecarui risc asigurat ii corespund patru
tipuri de costuri aflate in interdependenta si
care formeaza costul global:
• costul de prevenire
• costul primelor de asigurare
• costul pierderilor neacoperite prin
asigurare
• costul de gestiune a riscului. ♦
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In cadrul evenimentului, studentii ASE
au avut ocazia sa participe si la tombola
organizata de Aon Romania, ale carei premii
au fost patru mingi Manchester United
• CAMPANIA PASS IT ON

Aon centreaza,
ASE marcheaza

Pe 22 martie, Aula Magna a Academiei de Studii Economice
din Bucuresti a fost gazda unei ceremonii inedite privind
transferul valorilor Aon, simbolizate de o minge de fotbal
Manchester United, catre comunitatea studentilor din ASE,
eveniment care pune astfel bazele unui parteneriat pentru
excelenta

C

Capitalul uman este poate cel mai
valoros capital al unei companii, intrucat
de activitatea lui depind toate celelalte
elemente implicate in procesul de
business, iar succesul companiei tine mai
ales de capacitatea atragerii celor mai
performanti angajati in domeniul in care
aceasta isi desfasoara activitatea.
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In dorinta de a atrage tinere talente,
noi la Aon am ales sa mizam pe studentii
Academiei de Studii Economice din
Bucuresti, care vor fi liderii de maine ai
economiei romanesti, fie ca ne referim la
mediul de afaceri de stat sau la cel privat,
ori la organismele de reglementare din
zona economica.

Aon din lume, parteneriatele noastre de caritate si
implicarea in sprijinul comunitatii se concentreaza
pe imbunatatirea conditiei umane si a celei
economice.
Aceste angajamente sunt celebrate de fiecare
birou Aon in parte, odata cu sosirea mingii, prin
organizarea de diferite activitati caritabile si de
evenimente cu clientii.
In Romania, noi am optat pentru asocierea
cu comunitatea ASE - o comunitate educationala
de prestigiu - si am ales sa pasam mingea
performantei catre Senatul Studentilor din ASE,
ca un imbold spre excelenta, performanta si
leadership si cu speranta de a oferi astfel, celor
mai buni studenti, oportunitatea de a activa intrun mediu de lucru profesionist si de se alatura,
eventual, echipei Aon in calitate de viitori colegi.
Initiativa Aon Romania a fost primita cu multa
caldura de Senatul Studentior din Academia
de Studii Economice si speram ca aceasta sa
se constituie intr-un parteneriat de succes in
beneficiul ambelor parti.
Traseul mingii de fotbal - simbol al valorilor
Aon - insumeaza aproximativ 200.000 km, de
aproape 5 ori circumferinta Pamantului. Astfel,
mingea va traversa 6 continente, 63 tari si
195 birouri Aon din lume, de-a lungul a 3 rute
intercontinentale, America, Europa si Asia Pacific,
urmand sa ajunga la destinatia finala, Londra, in
luna iunie a acestui an, atunci cand va fi scoasa la
licitatia organizata cu prilejul aniversarii a 25 ani
de la infiintarea Aon.
Gala aniversara se va desfasura in cladirea
Lloyds of London, iar toate fondurile obtinute la
licitatie vor fi donate in scopuri caritabile. ♦

Pentru mai multe detalii
despre programul Pass It On
accesati www.aonpassiton.com

Pe 22 martie, in cadrul unei ceremonii
organizate in Aula Magna a ASE, in prezenta
senior managementului Aon Romania, a
conducerii ASE si a Comisiei de Supraveghere
a Asigurarilor, reprezentantilor mass-media si ai
Senatului Studentilor din ASE, compania noastra
a lansat un program de stagii de lucru pe durata
verii, oferite anual studentilor economisti merituosi
din anii terminali.
Aceasta initiativa inedita face parte din
proiectul “Pass It On” (“Paseaza”), proiect global
lansat de Aon in calitatea sa de sponsor oficial al
echipei de fotbal Manchester United, proiect care
isi propune sa reflecte modul in care cei 61.000
angajati din 600 birouri Aon din intreaga lume se
implica atat in folosul comunitatilor din care fac
parte, cat si fata de proprii clienti.
Simbolul campaniei - o minge de fotbal
Manchester United - reprezinta valorile Aon:
inventivitatea, profesionalismul si excelenta, fiind
totodata mijlocul prin care acestea sunt pasate de
la un birou Aon la altul.
Aon se implica in adresarea celor mai
importante subiecte din economia de azi oamenii si riscurile. De aceea, in intreaga retea

24.04.2012
a 25-a aniversare Aon
MULTUMIM
TUTUROR ANGAJATILOR Aon
care au contribuit la construirea
unei firme lider in industria sa
in decursul ultimilor 25 de ani,
precum si pentru succesele ce vor urma.

61.000
600
120
25
1

Angajati AON la nivel global
Birouri in lume
Numarul tarilor cu prezenta AON
Ani de existenta ca AON
Singura companie axata pe
furnizarea de servicii cu valoare
adaugata clientilor sai
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Programe auto
globale
Programele globale de asigurari sunt des intalnite in
cazul asigurarilor de bunuri si raspundere civila. Insa in
cazul programelor auto globale sau pan-europene, putine
companii au avut o experienta de succes. Aceste programe
tind sa functioneze cel mai bine atunci cand obiectivul lor
este controlul procesului de cumparare a asigurarilor si
aplicarea tehnicilor de management al riscului
O scurta prezentare a avantajelor
implementarii unui program auto global:

MANAGEMENT SI BENEFICII
ADMINISTRATIVE
•

•

•

cu asiguratori instabili din punct de
vedere financiar.
Administrare: de obicei, gestiunea
este redusa la nivel local asa cum
responsabilitatea pentru majoritatea
deciziilor de cumparare a asigurarilor
si logistica sunt transferate la niveluri
corporative. O mai buna coordonare
a creantelor si a serviciilor de control
al daunelor ajuta, de asemenea, la
imbunatatirea zilnica a eficientei.

Acoperire: un program unic ofera
o acoperire consistenta a limitelor
aplicabile pentru toate operatiunile.
A avea o limita comuna in toate
locatiile permite detalierea
programelor in polite globale de
raspundere suplimentara.
BENEFICII FINANCIARE
Transparenta/Control: programele
globale permit o determinare centrala • Cost: in general, companiile se pot
a conditiilor si serviciilor oferite de
astepta la o scadere a primelor totale
un singur broker de asigurare si
cu 10-20%, in functie de numarul de
asigurator, crescand astfel nivelul de
vehicule, nivelul de acoperire si, cel
transparenta al costurilor. In plus,
mai important, experienta daunelor.
scad potentialul pentru plasamentele
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primelor daca experienta daunelor este
mai rea decat s-a preconizat. Ajustarile
pot cauza probleme interne bugetului si
sistemului contabil.

BENEFICII CALITATIVE
•

•
•

•

Controlul pierderilor: managementul de risc
este capabil sa monitorizeze experientele
pierderilor si, daca este necesar, sa actioneze
daca sunt identificate tendinte de pierderi
negative.
Cele mai bune practici: managementul
riscului poate extinde in mod pozitiv tehnicile
de control al pierderilor pentru toate tarile.
Controlul expunerilor daunelor materiale:
ca si frecventa mare/severitate redusa,
acoperirea daunelor materiale este reflectata
de nivelul primelor de asigurare. Consolidarea
expunerilor permite oportunitati de
gestionare a acoperirilor daunelor fizice.
Benchmarking: compararea creantelor
si costurilor de service poate fi facuta cu
usurinta pentru grupuri similare pentru
a stabili obiectivele financiare si a evalua
succesul programului.

PROBLEME CALITATIVE
•

Capacitatile companiilor: pietele
principale de asigurare care doresc sa
incheie asigurari globale auto au capacitati
variate de gestionare a daunelor. In timp
ce inadvertentele unui asigurator pot fi
atenuate prin utilizarea unor societati
terte de management a daunelor, costurile
administrative pot afecta economisirile
asteptate privind primele de asigurare.
• Integrare: in functie de expuneri poate fi mai
avantajos sa incepi cu un numar limitat de
tari, tari cu un numar mai mare de vehicule
sau tari cu cea mai buna/rea experienta in
daune. Costurile administrative in cursul
etapei initiale de integrare pot fi semnificative.
• Acoperire: pietele auto autohtone au
dezvoltat acoperiri specifice pentru a aborda
practicile juridice si
comerciale pe teritoriul
lor. O alta problema
complicata priveste
acoperirea daunelor
fizice. Pentru companiile
cu un numar mare de
autovehicule, asigurarea
poate fi o cheltuiala
semnificativa.
Utilizarea unui program auto global sau paneuropean ajuta risc managerii la consolidarea
expunerilor, dezvoltarea coerenta a informatiilor
privind daunele si la controlarea costurilor totale.
Managerii de risc trebuie sa ia in considerare cu
atentie obiectivele in dezvoltarea unui program
auto si sa se concentreze pe problemele pe
termen lung. ♦

Programele auto globale permit o determinare
centrala a conditiilor si serviciilor oferite de
un singur broker de asigurare si asigurator,
crescand astfel nivelul de transparenta al
costurilor.
In afara beneficiilor programelor auto
consolidate, exista si probleme semnificative
care se cer a fi abordate.

GESTIONAREA PROBLEMELOR
•

•

•

Expuneri/Date privind daunele: expunerea
corecta si datele privind daunele sunt
critice pentru evaluarea riscului si obtinerea
celor mai favorabile conditii din partea
asiguratorilor. Colectarea de date din surse
multiple poate fi o sarcina dificila.
Cooperare interna: angajatii au ajuns sa se
gandeasca la masinile furnizate de companii
ca la un beneficiu si sunt rezistenti la
schimbari in procedurile existente. Managerii
care sunt dispusi sa cedeze autoritatea
asupra expunerilor la nivel corporativ, sunt
adesea reticenti sa procedeze la fel in privinta
expunerilor care ar afecta un numar de
salariati.
Contracte: este obisnuit ca intreprinderile
sa faca contracte de leasing pe termen lung
pentru vehiculele corporative.

PROBLEME FINANCIARE
•

•

Cost: costurile de asigurare auto variaza
semnificativ intre tari. Multi asiguratori locali
sunt dispusi sa subscrie afacerile auto pe
pierdere pentru a sustine cota de piata. In
timp ce programele auto globale vor genera
economii in intregul portofoliu, este posibil
sa creasca costurile in mai multe locatii
individuale.
Variabilitate: majoritatea asiguratorilor
cauta sa includa un anumit tip de facilitate
de ajustare retrospectiva a daunelor care
sa permita transportatorilor redistribuirea
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Cum gestionam
eficient o dauna
majora la bunuri
Un plan eficient de recuperare a pierderilor dupa producerea
unei daune majore protejeaza capacitatea companiei de a
genera venituri

E

Expansiunea business-ului si planurile de
reducere a pierderilor sunt puncte cheie
aflate in atentia managerilor de risc din
cadrul companiilor cu prezenta globala.
In caz de producere a unei daune
majore, un plan solid va ajuta organizatiile
sa faca fata rapid pierderilor suferite si
va recupera in timp real despagubirile de
la societatile de asigurari, astfel ca isi vor
relua activitatea intr-un timp foarte scurt.

PLANIFICAREA

in vederea protejarii bunurilor
companiei
• intalniri cu reprezentatii asiguratorului
pentru estimarea daunei si confirmarea
rezervelor de dauna
Planul general de actiune ar trebui
sa includa un plan de masuri de urgenta
pentru primele 24 ore de la producerea
evenimentului, pentru toate riscurile si
toate locatiile asigurate.

ACCELERAREA RECUPERARILOR
FINANCIARE

Pentru a diminua efectele unei daune
Asigurarea de pierdere de
majore la bunuri, planul de actiune
profit protejeaza companiile
trebuie conceput cu mult timp inainte
impotriva pierderilor financiare
de producerea evenimentului.
Multinationalele ar trebui sa
Este important suferite in perioada de
intrerupere a activitatii si acopera
isi evalueze fiecare locatie de
sa continuam
cheltuielile suplimentare privind
amplasare a activelor si sa prevada
asigurarea
restabilirea activitatii dupa
toate riscurile catastrofice care le-ar
pierderilor
producerea evenimentului. Se
putea afecta activitatea. Un plan de
financiare
intampla ca unele acoperiri sa
actiune eficient defineste si centrii
si dupa ce
se sfarseasca odata cu reluarea
de coordonare pentru toate tarile in
prejudiciul
activitatii, iar unele cheltuieli,
care compania desfasoara activitati,
a fost recuperat cum ar fi cele cu expertiza
sarcina lor fiind implementarea
daunei, pot fi limitate de polita.
eficienta a planul de actiune.
Este
esential
ca organizatia sa
RESURSELE CALIFICATE
constientizeze pierderile financiare la
Este normal sa pui pe primul loc
care se expune, sa-si limiteze potentialele
siguranta personalului imediat ce s-a
pierderi neasigurate si sa aiba toate
produs o dauna. Un mod profesionist de
informatiile necesare in vederea recuperarii
gestionare a daunelor va tine cont intai
la timp a despagubirilor.
de viabilitatea fortei de munca si apoi va
CONCLUZIE
aborda dauna produsa. Astfel, in fiecare
companie ar trebui sa existe persoane
Fara sa fi experimentat o dauna
dedicate care sa se concentreze exclusiv pe semnificativa pe durata mai multor ani,
gestionarea evenimentelor complexe care
multe companii raman impasibile in luarea
urmeaza producerii unei daune, cum ar fi:
acestor masuri, devenind astfel vulnerabile
la orice impact semnificativ pentru
• coordonarea de urgenta
• recomandari privind masurile necesare business-ul lor. Solutia: Fii pregatit sa faci
fata Riscului! ♦
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• RISCURI GLOBALE

Terorismul –
printre riscurile
care reclama
atentie
MAXIMA
Pe masura ce actiunile de stavilire
imping terorismul catre noi fronturi
de actiune, industria de asigurari
si organizatiile globale trebuie sa
evalueze si sa acopere cat mai bine
vulnerabilitatile
Unul dintre riscurile cele mai complexe este
terorismul, mai ales in anumite zone ale lumii.
Daca in trecut atacurile teroriste, rapirile la
nivel inalt, insurgentele politice si amenintarile
de extorcare de fonduri vizau afacerile din
zonele emergente sau mediile instabile, astazi,
aceste riscuri trebuie sa fie o preocupare
pentru organizatiile de pretutindeni.

•

•

•

in conformitate cu guvernanta corporativa,
companiile au responsabilitatea de a se
asigura ca personalul, clientii si vizitatorii
sunt constienti si pregatiti pentru riscurile
cu care se confrunta.
expunerea la riscuri teroriste a unei
societati poate fi mult redusa prin
punerea in aplicare a unor masuri cum
ar fi barierele fizice si o sporire a pazei in
sectoarele cheie.
organizatiile ar trebui sa aiba planuri
robuste de gestionare a situatiilor de
criza, care sa le permita sa reactioneze
la un incident in timp util si organizat,
asigurandu-si astfel increderea publicului
si stabilitatea preturilor.

Companiile ar trebui sa ia in considerare,
de asemenea, implementarea controalelor
de securitate intr-o amplitudine direct
proportionala cu amenintarile la adresa
personalului si a activelor sale.
Organizatiile isi pot identifica si reduce
vulnerabilitatile doar pe baza unei evaluari
profesionale a riscului, iar pentru a reduce
impactul financiar al producerii unui risc
din aceasta categorie, organizatiile il pot
transfera, partial sau integral, printr-o polita
de asigurare corespunzatoare, astfel incat
sa pastreze in rezultate un impact financiar
controlabil – costul primei de asigurare, plus
eventualele fransize. ♦

La sfarsitul lunii aprilie, Aon va lansa
Harta Globala a Riscurilor de Terorism,
pe care o veti putea descarca de pe
site-ul nostru www.aon.ro

Grupurile extremiste actioneaza la nivel
mondial si vizeaza exact producerea acelor
daune care sa provoace o frenezie in masa
si cu ecou global. Iar uneori nici macar nu e
nevoie ca o organizatie sa fie vizata pentru a
fi direct afectata. Un atac terorist produs in
apropiere poate conduce la victime umane,
pagube materiale, intreruperea activitatii,
probleme legate de raspundere si de costuri
de relocare.
Intrucat atacurile teroriste sunt
considerate ca fiind tot mai mult evenimente
previzibile, organizatiile locale si globale ar
trebui sa-si cuantifice expunerea privind
raspunderea pentru a se asigura ca au
implementate proceduri adecvate in scopul
de a reduce riscul. Cele mai bune strategii
de diminuare a riscului sunt focusate pe
colectarea de informatii.
Iata patru masuri-cheie preliminare care
se recomanda a fi avute in vedere pentru o
cat mai buna gestionare a acestor expuneri:
•

este necesar ca organizatiile sa-si
cuantifice riscurile in fiecare teritoriu
din lume unde desfasoara operatiuni,
prin evaluarea amenintarilor si a
vulnerabilitatilor la care sunt expuse,
precum si prin revizuirea intentiilor si
a capabilitatilor extremiste din aceste
regiuni.
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Aon Focus este un buletin informativ trimestrial publicat de
Aon Romania. Varianta electronica este disponibila la adresa
www.aon.ro, inclusiv in limba engleza.
Aon Romania este subsidiara locala a Aon Corporation (SUA)
si furnizeaza servicii profesionale de consultanta in asigurari,
reasigurari, managementul riscurilor si beneficii angajati, atat
pentru sectorul public cat si privat.
Aon Romania este certificata ISO 9001/2000.

Contact Aon Romania: aon.romania@aon.ro
Bucuresti

Cluj Napoca

Timisoara

Victoria Center

Bd. Eroilor, Nr. 16
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Cluj Napoca - 400129
Judetul Cluj
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Judetul Timis
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Aon Corporation (indicativ bursier NYSE: AON) este liderul
mondial in furnizarea de servicii de brokeraj in asigurari si
reasigurari, management de risc si consultanta in domeniul
resurselor umane.
Incepand cu anul 2010, Aon este sponsorul oficial al echipei de
fotbal Manchester United.

Aon Risk Solutions a castigat Premiul pentru Inovatie in 2012.
Aceasta distinctie recunoaste leadership-ul, inventivitatea
si ingeniozitatea in ceea ce priveste produsele si serviciile
destinate managerilor de risc profesionisti.
Aon a castigat premiul “Optiunea Cumparatorului in 2011”,
acordat de revista Business Insurance. Castigatorii sunt selectati
de catre manageri de risc si directori de companie responsabili cu
achizitia asigurarilor si a serviciilor de risc management.

Reaction Global a decernat Aon Benfield premiul pentru Cel mai
Bun Broker de Reasigurare in 2011, precum si premiul pentru
CEO-ul de Reasigurare al Anului.
Aon Hewitt a castigat premiul Actuarul Anului 2011, acordat de
revista Global Pensions.

