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Povestea Aon
sau cum sa devii
lider mondial
la 25 de ani

mai mare broker de retail din Spania – Gil y
Carvajal. Totodata infiinteaza Aon Coreea,
primul broker strain din Coreea de Sud.

In 1999 cumpara brokerul Nikols
Sedgwick, apoi in 2000 portofoliul de
asigurari de accidente si sanatate de
la Reliance Group, precum si firma de
A fost odata ca niciodata... o mica agentie
consultanta pe zona de beneficii angajati,
de asigurari in Detroit, pe care mama lui
Actuarial Sciences Associates. In acelasi
W. Clement Stone a cumparat-o. In 1918 a
an, compania realizeaza un process amplu
decis sa-l atraga si pe fiul ei ca sa o ajute si
de restructurare, iar in 2002 compania se
astfel tanarul Stone a inceput sa vanda polite listeaza la bursa.
ieftine de accidente. Vazand ca lucrurile
Procesul de achizitii continua, dar cele
merg bine, in urmatorul an a hotarat sa
mai semnificative vin in 2008, cand Aon
isi infiinteze propria agentie, numita The
cumpara brokerul de reasigurari Benfield
Combined Registry Co.
intr-o tranzactie de 1.75 miliarde de dolari,
Odata cu aparitia marii crize, Stone
iar in 2010 achizitioneaza firma Hewitt
si-a restructurat afacerea si, fortat de
Associates, specializata in consultanta in
niste probleme de sanatate ale fiului sau
domeniul resurselor umane, pentru un pret
sa petreaca iernile mai spre sud, Stone s-a
de 4.9 miliarde dolari.
mutat in Arkansas si apoi Texas, cumparand
In prezent, la numai 25 ani de la
compania American Casualty Insurance Co.
infiintare, Aon este lider mondial in domeniul
din Dallas. Alaturi de alte achizitii, aceasta
brokerajului de asigurari, reasigurari si al
a devenit Combined Insurance Co. of
consultantei pentru angajati, fiind una dintre
America in 1947. In anii ‘70, Combined vindea
cele mai premiate companii din domeniu,
asigurari de sanatate si de viata, extinzanducontinua inovare a produselor si serviciilor
si operatiunile in afara Americii.
sale fiind recunoscuta in fiecare an de
In 1982, dupa 10 ani de stagnare sub
publicatii de prestigiu din intreaga lume,
conducerea lui Stone junior, seniorul Stone
iar din iunie 2010 este sponsorul oficial al
- la varsta de 79 de ani - preia din nou fraiele echipei de fotbal Manchester United, cu
afacerii, in scopul realizarii unei fuziuni
care impartaseste valori comune precum
cu Ryan Insurance Co. Dupa finalizarea
leadership-ul, munca in echipa si pasiunea
fuziunii, conducerea noii companii este
pentru excelenta. ♦
incredintata lui Patrick Ryan, proprietarul si
fondatorul lui Ryan Insurance Co. Ryan, fiul
unei dealer Ford din Wisconsin, infiinteaza in
1964 propria firma pentru a vinde asigurari
pentru creditele auto. In 1976, compania
cumpara firma de brokeraj a marelui grup
industrial Esmark, Ryan concentrandu-se
apoi pe activitatea de brokeraj de asigurari si
dezvoltand gama de servicii si produse.
Restructurand operatiunea, Ryan
schimba in 1987 denumirea companiei
in Aon, cuvant care in vechea Galeza are
semnificatia de “unitate”, nume sub care
incepe sa fie cunoscuta pe Wall Street, iar in
1992 cumpara cel mai mare broker olandez,
Hudig-Langeveldt.
In 1995, compania a vandut partea
de asigurari directe de viata, pentru a
se concentra pe consultanta de risc.
Expansiunea companiei continua apoi prin
achizitii. In 1997 Aon cumpara brokerii
Minet si Alexander & Alexander si devine
temporar cel mai mare broker de asigurari
din lume. In 1998 nu face nici o achizitie pe
piata americana, dar isi dubleaza numarul
de angajati prin alte achizitii, printre care cel
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UMBRELA PENTRU LIDERI

Asigurarea D&O:
asigurare pentru
profesie sau chiar
pentru afacere?
Principalul scop al acestei asigurari este sa garanteze buna
executie a mandatului de catre manager
Succesul oricarei companii depinde de
profesionalismul managementului sau.
Aparent, se poate vorbi de un conflict
intre termenii de profesie si functie cand
discutam despre calitatile cautate la
un manager si despre sarcinile pe care
acesta le are de indeplinit. In realitate
insa, asteptarile sunt ca persoana care
ocupa functia de manager sa fie un lider
adevarat si un profesionist desavarsit
in gestionarea afacerilor companiei
respective.
In baza actelor constitutive ale unei
companii, managerii au urmatoarele
indatoriri principale:
• obligatii de natura fiduciara, de a
actiona cu onestitate si buna credinta
in interesul companiei
• datoria de a utiliza toata expertiza si
cunostintele acumulate in interesul
companiei
• datoria legala, de a asigura
conformitatea activitatii companiei cu
prevederile legislative in vigoare
• respectarea limitelor de competenta
si autoritate acordate de consiliul de
administratie
• datoria de a superviza eficient
activitatea celorlalti directori si
purtarea raspunderii pentru faptele
acestora
In baza legislatiei in vigoare
(Legea 441/2006 si OUG 82/2007),
conducatorul unei societati comerciale
apare ca un furnizor de servicii
de administrare pentru compania
respectiva. Suplimentar, prevederea ca
managerul unei societati comerciale
pe actiuni trebuie sa detina o asigurare
de raspundere profesionala fata de
companie a contribuit la ideea ca
managementul ar fi o profesie. Compania
apare ca beneficiara a serviciilor de
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administrare furnizate de manager, iar
asigurarea de raspundere profesionala a
managerului ar functiona strict in relatia
dintre companie si manager.
Totusi, asteptarile sunt ca managerii
sa traseze si directiile de urmat pentru
performanta companiilor pe care le
administreaza stiind ca provocarile
carora companiile trebuie sa le faca fata
pentru a avea succes si a se dezvolta
in contextul economic actual sunt din
ce in ce mai sofisticate. Sub presiunea
acestora, managerii se pot confrunta cu
diverse dispute si litigii, iar echipa de
conducere poate fi chemata sa raspunda
pentru incalcarea vreuneia sau mai
multora dintre indatoririle mentionate
mai sus.
Recrutarea atenta a directorilor
este o solutie care ofera companiei
garantii pentru calitatea deciziilor
de conducere si supervizare ale
managerului respectiv. Daca managerul
respectiv beneficiaza si de o asigurare
de raspundere pentru erori si omisiuni
in exercitarea functiei de conducere,
atunci faptele si deciziile acestuia se
pot ridica la acel nivel necesar pentru a
face diferenta intre succes si pierdere
in activitatea companiei. In acest caz,
asigurarea de raspundere a managerilor
(engl- Directors & Officers liability, D&O)
este privita de multi manageri de risc
sau manageri de asigurari ca o metoda
esentiala de protejare impotriva riscului
operational- risc decurgand din natura
activitatii companiei.
Asigurarea D&O exista inca din anul
1934, cand piata londoneza de asigurari
a lansat acest produs pentru a raspunde
cerintelor de acoperire in baza legii
privind titlurile de valoare din Marea
Britanie din anul 1933 si in baza legii
similare promulgate in SUA anul urmator.

Abia in jurul anilor ‘50 asigurarea D&O a
devenit cu adevarat importanta, pe masura ce
s-au inmultit cazurile in care managerii erau
chemati sa dea socoteala pentru actiunile lor
si pe masura ce procesele impotriva lor s-au
inmultit. In prezent, asigurarea D&O a ajuns
chiar sa faca parte din pachetul standard de
beneficii oferit unui manager pentru a accepta sa
preia conducerea unei companii.
Asigurarea de raspundere profesionala a
managerului, solicitata prin legislatia noastra,
acopera in principal reclamatiile formulate
de companie impotriva managerului pentru
fapte si actiuni care ar fi condus la o incalcare a
mandatului, in timp ce asigurarea de raspundere
a managerilor in varianta cunoscuta pe piata
internationala (D&O) protejeaza managerul in
cazul cererilor de despagubire care pot proveni
din diverse surse: de la compania insasi, de la
actionari-direct sau prin actiuni derivative, de la
angajati, de la lichidatori-cand compania ajunge
in insolventa, de la autoritati-pentru practici
anticoncurentiale, etc.
In situatia in care compania este cea care
il apara pe manager, ea devine indreptatita sa
primeasca ulterior despagubiri de la asigurator.
Daca societatea respectiva este si listata la
bursa, atunci polita de asigurare ofera protectie
direct companiei, pentru, de exemplu, reclamatii
legate de scaderea valorii titlurilor detinute de
actionari ca urmare a acuzatiei aduse

managementului de manipulare a rezultatelor
financiare. Un caz foarte recent si notoriu din
aceasta categorie il constituie oferta publica
initiala de listare a companiei Facebook, unde
reclamatiile facute de unii investitori vizeaza
faptul ca informatii financiare importante nu ar
fi fost facute publice inainte de listare iar pretul
actiunilor cumparate de ei a avut de suferit.
Exista o serie de clauze sau acoperiri speciale
care pot fi atasate la textul standard al politei de
asigurare D&O, astfel incat sa raspunda unor
cerinte diverse decurgand din particularitatile
afacerii clientilor. Iata cateva exemple:
• acoperire pentru raspunderea decurgand din
practicile in domeniul angajarii, referitor la acte
de hartuire, nepromovare conform criteriilor
prestabilite
• retroactivitatea acoperirii pe masura ce
asigurarea este continuata an de an
• directorii pensionati raman acoperiti de polita
• cheltuieli de investigare a daunelor de poluare
• reprezentatii legali ai managerilor sunt
acoperiti de polita
Rolul managerilor este unul complex,
astfel ca acestia se confrunta la fiecare pas cu
riscurile. Insa modul in care ei le percep si se
pregatesc pentru gestionarea lor prin programe
de risk management si asigurari poate face in
final diferenta. ♦
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Ca si client Aon, beneficiati de plasament integral al riscului pe piete cu capacitati de
retinere mare, in cazul unei daune despagubirile platindu-se in cuantum real. Aon are
acces la plasamente cu limite mergand pana la 100.000.000 USD/aeronava pentru
componenta CASCO si pana la 1.000.000.000 USD pentru raspunderea fata de terti
• INDUSTRIA DE AVIATIE

Riscul de
deasupra norilor

Industria aviatica ramane in continuare un domeniu sensibil
in ceea ce priveste pierderile materiale si de vieti omenesti
desi turbulentele financiare par sa fi luat locul turbulentelor
din spatiul aerian in actualul context economic
Turbulentele financiare din ultimii ani au
creat dificultati serioase antreprenorilor
din industria aviatica. Diminuarea
afacerilor ca urmare a scaderii numarului
de pasageri, coroborata cu mentinerea
in limite acceptabile a cheltuielilor de
exploatare a flotelor aeriene au fost cele
mai mari provocari pentru operatorii din
industrie. Desi anul 2011 a adus primele
semne ale revenirii economice, pericolele
producerii de evenimente cu impact
major in planul daunelor materiale si a
pierderilor de vieti omenesti au ramas.
Pentru multe companii aeriene,
costurile cu transferul riscurilor catre
societatile de asigurare reprezinta doar
o mica parte din totalul cheltuielilor
dintr-un an financiar. Printre costurile cu
ponderea cea mai mare, in comparatie cu
pretul platit pentru politele de asigurare,
se numara cheltuielile cu carburantii
sau taxele de aeroport. De asemenea, in
ceea ce priveste flexibilitatea, ajustarea
costurilor cu asigurarile s-a dovedit in
timp a fi mult mai la indemana decat
optimizarea celorlalte tipuri de cheltuieli.
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Contextul crizei economice globale
a dus la o modificare a capacitatilor
de negociere si de obtinere de facilitati
in privinta costurilor. Detinatorii de
aeroporturi sau de spatii de inchiriat
pentru activitati desfasurate de
companiile din industria aviatica au
devenit mult mai flexibili in negocierea
taxelor impuse pentru serviciile oferite,
in scopul de a pastra portofoliul de
clienti menit sa aduca sau sa mentina
veniturile intr-o marja care sa asigure
profitabilitatea. Totodata, asiguratorii
sunt tot mai putin dispusi sa scada
primele de asigurare care au ajuns in 2011
la un nivel ce pare a fi minimul acceptabil
pentru a asigura pastrarea serviciilor si
onorarea obligatiilor catre clienti.

UN MINIM ISTORIC AL DAUNALITATII
PE PLAN GLOBAL – PRINCIPALUL
ARGUMENT DE NEGOCIERE
Anul 2011 a fost anul cu cele mai
putine evenimente aviatice care au
necesitat despagubiri din partea
companiilor de asigurari, precedentele
minime istorice fiind in 2002 si 1995.

cauze minore (1%).

ISTORIA RECENTA A AVIATIEI IN ROMANIA –
DRAMELE NU NE SUNT STRAINE
Ultimii 20 de ani au fost marcati de o multime
de accidente aviatice in care au fost implicate
diferite aparate de zbor. O parte din aceste
evenimente au reprezentat repere atat in ceea ce
priveste impactul dramatic al accidentului cat si
in volumul de pierderi financiare.
Printre accidentele aviatice cu gradul cel mai
mare de complexitate, care au implicat pierderi
majore si care au ridicat reale provocari pentru
asiguratori, ar fi prabusirea aeronavei Airbus
A310 la Balotesti (Martie, 1995), eveniment
in care au decedat 59 de persoane, incidentul
din Decembrie 2007 de pe pista Aeroportului
International Henri Coanda, in care o aeronava
Boeing 737 a acrosat un utilaj uitat pe pista,
impactul rezultat conducand la dauna totala a
aeronavei intr-un cuantum de 10.000.000 USD,
sau avarierea serioasa (evaluata la 4.200.000
USD) a unei aeronave Bae 146 la Bucuresti
in Aprilie 2008, ca urmare a rularii pe o pista
inundata la aterizare.

Raportat la statistica pe termen lung,
aceasta s-a tradus printr-un numar de incidente
reprezentand jumatate din media anuala a
perioadei 1995-2011, conform unui studiu al
Aon Risk Solutions, Divizia Aviatie. Acest minim
de evenimente (37) este chiar mai mic decat
precedenta valoare istorica (53) inregistrata
in 2002, si cu 50 mil. USD mai putin in volumul
despagubirilor fata de 1995. In 2011 s-au
consemnat 175 de decese, in comparatie cu
media de 623 anual.
Partea mai putin placuta a acestei statistici
este faptul ca ea arata ca ciclurile de evolutie
a daunalitatii se repeta cu o periodicitate de
7-9 ani, astfel ca ne putem astepta ca numarul
evenimentelor si volumul pagubelor sa inceapa
sa creasca usor in 2012. In ce priveste primele
de asigurare, acestea au fost aduse la un nivel
considerat minim de siguranta acceptat in 2011,
nemaiexistand loc pentru scaderi sub acest
plafon, conform aceluiasi studiu al Aon care
sumarizeaza opiniile asiguratorilor din piata.
Este de asteptat ca o reluare a cresterii
volumului si frecventei daunelor sa atraga o
modificare ascendenta a primelor de asigurare
in urmatorii ani. Atat companiile aviatice
cat si asiguratorii acorda o atentie tot mai
sporita factorilor de imbunatatire a riscului:
eficientizarea activitatii, cresterea solida
a afacerii companiei aviatice, optimizarea
costurilor in ansamblu si cel mai important, un
grad sporit de satisfactie al clientilor serviciilor
oferite de operatorii aerieni. Aceste puncte
de interes si eforturi se concentreaza cu
preponderenta in implementarea de standarde
de siguranta si calitate in industrie, investitii
in tehnologie si pregatirea profesionala a
personalului, in special a pilotilor.
Conform statisticilor furnizate de Plane
Crash, cele mai frecvente cauze ale accidentelor
aviatice sunt erorile de pilotaj (53%), defectiunile
tehnice (20%), vremea nefavorabila (11%),
sabotajele si actele de terorism (8%), alte erori
umane: incarcatura necorespunzatoare, erori de
comunicare, intretinere defectuoasa (7%) si alte

La acestea se adauga mai multe alte
evenimente de proportii mai mici, in care au fost
implicate aeronave militare sau private, precum
si elicoptere apartinand serviciului de urgenta
SMURD. Pierderii fizice a aeronavei i se adauga
costurile foarte mari de formare profesionala a
pilotilor (de ordinul zecilor de mii de EUR uneori),
dar si pierderile de vieti omenesti.

CE RISCURI ACOPERA O POLITA DE ASIGURARE
PENTRU AVIATIE ?
Riscurile care ameninta activitatea unei
companii din industria aviatiei nu sunt cu
nimic mai prejos decat riscurile ce afecteaza
organizatiile din alte industrii. O polita de
asigurare nu ne va putea proteja de absolut toate
riscurile la care suntem expusi. Insa o atitudine
pasiva fata de masurile ce se pot intreprinde
de fiecare organizatie in vederea diminuarii sau
eliminarii anumitor riscuri reprezinta un risc in
sine pentru acea organizatie si de multe ori este
sursa unor viitoare daune majore.
Exista o serie de riscuri ce pot fi transferate
in schimbul primei de asigurare catre companiile
de asigurari:
• riscuri legate de activitatea de zbor
• riscuri la sol
• riscuri ca urmare a utilizarii aparatului de zbor
• disparitia aparatului de zbor
• aterizarea in caz de forta majora in alte locuri
decat cele special amenajate
• riscuri de razboi, sabotaj, terorism, piraterie
• nationalizare, expropriere, confiscare
• deces, invaliditate permanenta a pasagerilor
(tertilor)
• daune produse bunurilor pasagerilor si tertilor
aflati in afara aeronavei
• accidente suferite de personalul navigant ♦
Rolul Aon, ca si consultant de asigurari, este
de a crea o punte intre potentialii cumparatori
de asigurari de aviatie si pietele specializate in
preluarea in asigurare a riscurilor solicitate
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HR Barometer
Parcursul lent si “dureros” al revenirii economice nu a
descurajat companiile internationale sa investeasca in
capitalul uman si sa demonstreze ca oamenii raman cea mai
importanta resursa a unei companii, resursa care poate sa
genereze dezvoltarea organizatiei si sa stimuleze inovatia
Participantii la cel de-al 7-lea studiu
European HR Barometer realizat de Aon
Hewitt prevad rezultate financiare mai
bune pentru organizatiile lor in 2012
si mentioneaza ca directii principale
dezvoltarea profesionala angajatilor si
crearea de noi locuri de munca.
Ponderea companiilor care estimeaza
ca vor crea noi locuri de munca a crescut
la 47%, depasind in acest an ponderea

companiilor care isi vor reduce numarul
de angajati (31%), ceea ce reflecta
in mod clar tendintele de crestere
economica si previziunile pozitive.
Pe termen scurt, cele mai importante
masuri ce se doresc implementate
in politicile de resurse umane pentru
anul 2012 sunt educarea si pregatirea
profesionala, urmate de masuri de
recompensare a performantelor.

Actiuni planificate in anul 2012
69%

Dezvoltare / educare
Extinderea politicilor de recunoastere

48%

Recompensarea performantei individuale

40%

Recompensarea performantei companiei

37%

Echilibrarea raportului barbati / femei

35%

Incurajarea si rasplatirea ideilor inovative

33%
31%

Protectia muncii si promovarea sanatatii
Incurajarea spiritului anteprenorial

27%

Cresterea autonomiei angajatilor

23%

Implicarea financiara a angajatilor

21%

Oferirea de asistenta medicala suplimentara

19%

Oferirea de scheme de pensii

13%

Nici o masura suplimentara pentru 2012

8%

Reducerea diferentelor salariale

0%
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O mare parte din respondenti considera ca
managementul talentelor si dezvoltarea liderilor
sunt activitatile care pot influenta semnificativ
performantele companiei si, conform graficului
de mai jos se poate observa o creste a ponderilor

acestor activitati comparativ cu anii trecuti.
Indicatorul cu cea mai mare crestere a fost
comunicarea cu angajatii care a crescut de la
15% la 38%.

Activitatile departamentului de resurse umane cu cel mai mare impact in
rezultatele companiei
Managementul talentelor
Dezvoltarea liderilor
Eficentizarea proceselor
Comunicarea cu angajatii
Evaluarea performantelor

2012

Planurile de educare/dezvoltare

2011

Planurile de succesiune

2010

Evaluarea implicarii angajatilor
Relatiile cu piata
Politica de compensatii
Planificarea fortei de munca

Printre instrumentele disponibile pentru
masurarea performantei si impactul in
activitatile de resurse umane au fost identificate

ca instrumente esentiale: masurarea implicarii si
trainingul angajatilor.

Cei mai folositi indicatori in departamentul de resurse umane
Masurarea implicarii angajatilor

40%

Numar de zile de training per angajat

38%

Chestionar de satisfactie intern

35%

Costurile de angajare

31%

Atragerea de talente

29%

Diversitatea angajatilor

23%

Diversi indicatori stabiliti de organizatie

23%

Diversitatea managementului

21%

Nu monitorizam

12%

Unificarea sistemului de indicatori si standarde

12%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

In acest an sensibilitatea companiilor
cu privire la costuri a castigat primul loc
in raspunsurile executivilor din resurse
umane, 38% dintre participanti mentionand
ca presiunea reducerii costurilor este unul
dintre cei mai importanti factori in acest an,
comparativ cu doar 10% care nu au considerat
costurile o problema. Topul celor mai influenti
factori continua cu lipsa talentelor (21%),
tintele ambitioase pentru rezultatele financiare
si productivitate (19%), reorganizarea si
schimbarile din politicile companiei (15%),
dezvoltarea de noi competente (15%), cresterea
concurentei (13%) si volatilitatea pietelor si frica
de recesiune (13%).
Companiile care au participat la acest

studiu genereaza venituri de aproximativ 517
miliarde EUR si au un numar de aproximativ 2.4
milioane de angajati. 62% din companiile care au
raspuns intrebarilor din acest studiu sunt listate
la bursa, iar 71% din respondenti fac parte din
management cu responsabilitati in zona de HR.
Departamentul de beneficii pentru angajati
din cadrul Aon Romania a purtat discutii cu
subsidiarele din Romania ale companiilor
internationale cu privire la intrebarile din acest
studiu si au putut fi identificate tendinte si
preocupari comune, ceea ce ne demonstreaza
inca o data ca subiectele abordate se afla pe
agenda departamentelor de resurse umane
indiferent de tara sau situatia economica. ♦
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Calatorind prin lume
Cele mai bune patru
recomandari pentru a
gestiona eficient riscurile
unei calatorii in strainatate

CONSTIENTIZAREA RISCURILOR

Ca si minima cerinta, fiecare persoana
care calatoreste in strainatate ar trebui sa
fie constienta de riscurile pe care le implica
o anumita calatorie si de masurile de
siguranta care se impun.
In functie de locurile care urmeaza sa
Calatoriile in strainatate nu mai reprezinta
fie vizitate, persoana care efectueaza o
de multa vreme o provocare pentru
calatorie poate avea nevoie de informatii
oamenii de afaceri, insa, odata cu
suplimentare referitoare la mediile cu risc
evenimentele tragice din septembrie 2001
ridicat, cum ar fi tulburarile civile sau de
si cu amenintarile teroriste, a crescut din
alte activitati care le-ar putea perturba
nou interesul acestora pentru siguranta
activitatea, astfel ca sa previna o eventuala
calatoriei. Aceste riscuri, precum si
rapire si sa asigure securitatea informatiilor
instabilitatea politica din anumite regiuni
pe care le detine. In plus, ar trebui sa fie
ale lumii, au fortat companiile sa gaseasca
informata cu privire la masurile de urgenta
solutii cat mai bune pentru a-si proteja
necesar a fi luate si sa aiba informatii
operatiunile si personalul care calatoreste in despre persoanele de contact/institutiile
interes de serviciu.
cheie carora ar trebui sa se adreseze
Mass-media furnizeaza informatii
pentru orice dificultate cu care s-ar putea
in timp real despre activitatile
confrunta.
Un program
teroriste din intreaga lume,
ASIGURAREA DE CALATORIE
optim
existenta unor asemenea situatii
O asigurare de calatorie este
de
gestiune
determinand oameni de afaceri sa
esentiala in cazul aparitiei unei
a
riscurilor
de
reconsidere necesitatea de a mai
imbolnaviri sau a unei urgente
calatori in tarile vizate. In realitate, calatorie poate medicale in strainatate, astfel ca
ajuta
compania
riscurile cu care ne confruntam
orice companie ar trebui sa-si
sa faca fata
cel mai des atunci cand calatorim
asigure angajatii atunci cand
unor
situatii
de
in strainatate sunt legate in primul
calatoresc. Asigurarea poate
urgenta
rand de problemele de sanatate si
fi una simpla, care sa asigure
de siguranta stradala, si abia apoi
doar imbolnavirea, sau poate fi una care
de rapire sau de evenimentele teroriste.
sa includa asigurarea storno (extrem de
Cu toate acestea, sa gestionam corect
utila daca nu mai poti pleca in calatorie
riscurile unei calatorii inseamna mai mult
datorita unor probleme grave si usor de
decat simplul fapt de a fi constienti de
dovedit). Asigurarile de calatorie complexe
“focarele” care ar periclita desfasurarea
pot include acoperirea mai multor riscuri,
acesteia.
cum ar fi pierderea sau intarzierea
bagajelor, pierderea avionului sau pierderea
Iata patru factori importanti care ar
trebui luati in calcul atunci cand planificati o documentelor.
calatorie pentru angajatii companiei:

PROCESUL DE EVALUARE A CALATORIEI

PLANUL DE URGENTA SI MONITORIZAREA
CALATORIEI IN TIMP REAL

In faza de pregatire a unei calatorii,
managerul de risc sau responsabilul cu
securitatea evalueaza riscurile care ar
putea afecta calatoria.
Riscurile pot fi impartite intr-un numar
mare de categorii, cele mai importante fiind
legate de starea de sanatate a persoanei
care calatoreste si de securitatea calatoriei.
De asemenea, ar trebui sa fim constienti
de legile si de cultura locala, precum si de
regulile de intrare / iesire sau de cerintele
vamale ale tarii respective.

Coordonatorul calatoriei ar trebui
sa dispuna de resurse adecvate gata sa
raspunda oricarei situatii de urgenta:
evacuarea, urgentele medicale sau juridice,
rapirea persoanei care calatoreste.
De asemenea ar trebui monitorizate
site-urile care ofera informatii cu privire
la sistemul sanitar al tarii respective,
criminalitatea, politica monetara sau de
intrare in tara, orice instabilitate politica,
precum si amplasarea ambasadei sau a
consulatului tarii de provenienta. ♦
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„Atasamentul nostru fata de comunitatea
locala nu putea fi mai bine exprimat altfel
decat printr-un gest care sa aduca o sclipire
de bucurie in ochii copiilor. Aon Romania este
un partener la fel de responsabil in business
sau in societate”, a declarat dl Valentin Tuca,
CEO Aon Romania.
La nivel global, actiunile intreprinse de
angajatii Aon au mai constat si in activitati
de voluntariat la bancile de alimente si la
cantinele pentru saraci, in crearea a unor
facilitati si intreprinderea de activitati
sociale pentru tinerii de la casele de copii,
construirea de case pentru persoanele
fara adapost, organizarea de centre pentru
donare de sange in birourile Aon, vizite
copiilor bolnavi de cancer din sectiile de
In luna iunie, Aon a aniversat
pediatrie, precum si in ingrijirea orfanilor
25 de ani de la infiintare prin Ziua
bolnavi de SIDA.
Odata cu Ziua Mondiala a Serviciilor
Mondiala a Serviciilor de Voluntariat
de Voluntariat, Aon a lansat si Raportul
si prin lansarea Raportului Global de Global de Implicare Civica pe 2012, care
prezinta dezideratul companiei de a spori
Implicare Civica pe 2012
eficacitatea actiunilor sale fata de clienti,
Pentru a sarbatori cea de-a 25-a aniversare de colegi si de comunitatile din intreaga lume.
la lansarea sa ca brand international, Aon plc Raportul prezinta modul in care colegii
nostri actioneaza uniti in ceea ce priveste
(NYSE: AON), lider mondial in furnizarea de
solutii de management al riscului, consultanta activitatile, principiile si valorile companiei.
Prin ajutorul oferit clientilor in gestionarea a
in resurse umane si outsourcing, s-a angajat
doua dintre cele mai importante probleme ale
sa ofere 25.000 de ore de munca voluntara
economiei globale astazi – riscul si oamenii
in folosul comunitatilor in care angajatii sai
– Aon are zilnic un impact pozitiv si continuu
isi desfasoara activitatea. Ziua Mondiala a
asupra comunitatilor carora apartine si
Serviciilor de Voluntariat Aon, in care colegii
din peste 120 de tari printre care si Romania, asupra societatii in ansamblul sau. ♦
si-au unit eforturile in actiuni de voluntariat,
este rodul angajamentului continuu al
Pentru a descarca
companiei de a actiona in mod responsabil la
Raportul Global de Implicare Civica al Aon
nivel global.
pe 2012, sau pentru mai multe informatii
Aceste activitati si programe s-au
cu privire la activitatile de voluntariat
axat in principal pe furnizarea de
asistenta organizatiilor locale care acorda
ale companiei noastre, accesati:
ajutor semenilor aflati in dificultate sau
www.aon.com/globalcitizenship
comunitatilor aflate in pericol. Aon a mai
intreprins actiuni similare in 2007 cand a
sarbatorit cea de-a 20-a aniversare, dar si
in 2010 atunci cand
a devenit partener
si sponsor principal
al echipei de fotbal
Manchester United.
Cu prilejul acestei
aniversari, joi, 21
iunie, Aon Romania
s-a implicat activ in
infrumusetarea si
reamenajarea spatiului
de joaca al unei crese
de copii din Bucuresti,
astfel ca acestia sa
aiba la dispozitie un loc
de joaca mai placut si
mai curat. Lucrarile de
amenajare a spatiilor
de joaca efectuate de
echipa Aon Romania
au constat in pavarea
zonei cu placi din
cauciuc special antisoc,
precum si in activitati de
curatenie si gradinarit
pentru a crea un spatiu
adecvat celor mici.

• ANIVERSARE AON

25 ani de
excelenta in
slujba clientilor
nostri

AON FOCUS - NR.3 - TRIMESTRUL 2 - 2012

11

Nr.3
Trimestrul 2

2012

www.aon.ro

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
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Bucuresti -010072
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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.

