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Comunicat de pres
PROTECT Romania

PROTECT

cea PROTECT reduc
primele de asigurare pentru efrac ie i jaf
Implementarea de m suri de securitate adecvate cuplate cu protec ia prin asigurare sunt
componente vitale în managementul riscurilor
Conducerea unei afaceri înseamn s înv m s ne a tept m la evenimente nea teptate. Cu
toate acestea, atunci când apar evenimente care nu fac parte din mersul normal al afacerii, în
cazul în care nu suntem preg ti i, prejudiciul rezultat poate fi semnificativ. Infrac iunile
împotriva persoanelor, împotriva bunurilor i valorilor pot majora semnificativ costul derul rii
unei afaceri. Atacurile asupra proprietarilor de afaceri, angaja ilor i clien ilor din casele de
amanet sau magazinele de bijuterii sunt tragice i traumatice atunci când se întâmpl .
Spargerile din magazine alimentare, magazine de echipamente electronice i IT, case de schimb
valutar sau depozite sunt frecvente i costisitoare.
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În timp ce niciodat nu vom fi complet proteja i de tentativele de infrac iuni împotriva afacerii
noastre, exist decizii pe care le putem lua în ceea ce prive te reducerea probabilit ii i
impactului acestora asupra afacerii. În primul rând, acestea se refer la implementarea de
sisteme de securitate corespunz toare.
De asemenea, alegerea tipului corect de asigurare, precum i primele de plat corecte pot face
diferen a între o afacere de succes i una care sufer din cauza pierderilor neasigurate sau
subasigurate. Asigurarea poate fi destul de costisitoare, astfel pentru a evita cheltuirea banilor
pentru o acoperire de care nu avem nevoie, înainte de a încheia o poli de asigurare, se
recomand s purt m o discu ie cu un broker de asigurare, care ne poate recomanda diferite
tipuri de asigurare disponibile pentru afaceri i ob ine aprobarea companiei de asigurare în ceea
ce prive te reducerea primelor pentru m surile de securitate propuse, înainte de a investi în
sisteme noi de securitate, care în majoritatea cazurilor nu duc la reducerea semnificativ a
riscurilor de securitate i implicit la reducerea primelor de asigurare.
Din analiza m surilor de securitate obligatoriu a fi implementate conform legisla iei în vigoare
de c tre afacerile din România pentru protec ia persoanelor, bunurilor i valorilor din obiective,
urm rind reportajele televiziunilor na ionale care prezint multitudinea de evenimente de
efrac ie i jaf care se întâmpl din p cate zilnic i în care infractorii au câ tig de cauz , rezult
c sistemele conven ionale de securitate, sistemele de alarmare la efrac ie respectiv cele de
supraveghere video, nu mai fac fa valurilor de infrac iuni, astfel este necesar implementarea
i de sisteme active de securitate, pentru a se asigura reducerea corespunz toare a riscului de
securitate, riscul rezidual fiind în cel mai r u caz asumat sau ideal, acoperit de poli a de
asigurare.
Brokerii de asigurare interna ionali recomand sistemele de securitate cu cea PROTECT
În Spania, speciali tii în asigur ri Grupo Galilea, au o colaborare foarte bun cu produc torul
danez PROTECT, liderul mondial din industria sistemelor de securitate cu cea . Aceast
colaborare a început ca urmare a necesit ii de a reduce riscurile din sectorul magazinelor de
tutun, inând cont c furturile reprezint 80% din incidentele de securitate din aceste magazine.
De asemenea, în Spania se fur anual 20% din aceste magazine, ceea ce face ca acest sector s
fie prea pu in interesant pentru companiile de asigurare. În acest sens, s-a creat un produs de
asigurare specific pentru magazinele de tutun, în colaborare cu Uniunea Comercian ilor de Tutun
din Spania i sus inut de o companie de asigur ri cu prezen na ional .
Dup trei ani experien a este în mod clar pozitiv , în cele peste 1.000 de magazine de tutun
protejate cu tunuri de cea PROTECT, inciden a de furt a fost foarte sc zut . Procentul de
furturi finalizate cu succes a fost de 0%, au existat doar câteva tentative în care s-au acoperit
prin poli a de asigurare pagubele ocazionate (geamuri sparte, u i for ate, repararea sp rturilor,
etc.) iar simpla semnalizare a prezen ei sistemului de securitate cu cea a fost de ajuns pentru
a-i face pe intru i s renun e înainte de efrac ie.
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Astfel s-a reu it reducerea semnificativ a tentativelor de furt din poli ele de asigurare a
magazinelor de tutun, în a a fel încât valoarea primelor a sc zut la 50% din costul oric rei alte
poli e de pe pia
i dac aceast tendin continu , va continua i sc derea costului primelor în
viitor.
În România, brokerul de asigurare interna ional GrECo JLT a fost cel care a sesizat
oportunitatea oferit de
cea PROTECT. Odat cu instalarea acestor
sisteme de securitate active, se reduce semnificativ riscul de finalizare cu succes a tentativelor
de efrac ie i jaf i astfel companiile de asigur ri sunt dispuse s ofere reduceri importante ale
primelor de asigurare, cu condi ia ca instalarea acestor echipamente s se realizeze exclusiv de
c tre parteneri autoriza i PROTECT, care au preg tirea tehnic corespunz toare.
Solu iile de securitate oferite de PROTECT Romania mi-au stârnit interesul înc de la prima
întâlnire. Scopul unei asigur ri este de a oferi protec ie în cazurile în care m surile existente de
securitate nu au rezultatul scontat. Tunul de cea este o solu ie activ de securitate care
alung imediat infractorii, iar instalarea acestuia poate reduce spre zero probabilitatea
pierderilor datorate furturilor i jafurilor. Prin urmare poli ele de asigurare trebuie s reflecte o
reducere semnificativ a costului aferent riscului de furt i jaf i în orice caz mai însemnat
decât atunci când clientul posed numai solu ii pasive cum ar fi sisteme de alarm i
supraveghere video. În aceste cazuri de obicei furtul se întâmpl chiar dac se declan eaz
alarma, deci pierderea s-a produs, iar firma de asigur ri va desp gubi urmând eventual s
încerce s recupereze daunele de la infractori, dac ace tia vor fi prin i de poli ie. Un broker
trebuie s fie i un consultant pentru clien ii s i în materie de management al riscurilor.
Brokerul trebuie s educe i s informeze clien ii cu privire la riscurile care îi pot afecta
afacerea. Tunul de cea este o tehnologie care controleaz i reduce semnificativ expunerea la
riscul de efrac ie i jaf spune încântat Eduard Simionescu, General Manager GrECo JLT.
Re eaua de 12 case de schimb valutar MACROGROUP i-a redus cu 20% prima de asigurare,
odat cu instalarea de tunuri de cea PROTECT
Re eaua de case de schimb valutar MACROGROUP din Cluj Napoca a
experimentat cu câ iva ani în urm o efrac ie, ocazie cu care s-a
sustras o cantitate însemnat de valut , cu toate c casa de schimb
valutar era conectat la un dispecerat de monitorizare-interven ie i
dispunea de sistemele de securitate obligatorii în conformitate cu
legisla ia în vigoare, sistem de alarm la efrac ie, acces control i
supraveghere video.
Dup acest eveniment nedorit, directorul societ ii a încheiat o poli de asigurare, dar datorit
riscului ridicat la securitate pe care îl prezint casele de schimb valutar, costul aferent poli ei
de asigurare a fost destul de mare, iar pân acum nu a g sit o modalitate de reducere a
acesteia.
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Sistemele de securitate cu cea produse de liderul mondial PROTECT reprezint o solu ie de
securitate viabil i eficient la efrac ie, în special datorit reducerii pân la eliminare a riscului
aferent timpilor de interven ie a echipajului de securitate. Astfel riscul global se diminueaz , iar
PROTECT Romania ne-a recomandat brokerul de asigurare GrECo JLT prin intermediul c ruia am
încheiat asigurarea i suplimentar am instalat i tunuri de cea , la un cost total identic i în
acelea i condi ii ca în anii preceden i!
Sistemele de securitate cu cea PROTECT sunt conforme cu legisla ia UE, sunt certificate i
testate de laboratoare interna ionale independente pentru conformitatea cu standardul din
domeniul securit ii cu cea SR EN 50131-8, a adar recomand tuturor caselor de schimb valutar
instalarea acestora, chiar dac ele respect deja cerin ele legislative în ceea ce prive te
sistemele de securitate, odat cu instalarea tunurilor de cea PROTECT se pot ob ine reduceri
semnificative ale costului poli ei de asigurare. spune mul umit Botar Iosif, directorul societ ii.
Tunurile de cea

PROTECT sunt disponibile în România

Sub brandul PROTECT Romania, ATC SYSTEMS este unic importator i distribuitor al sistemelor de
securitate cu cea produse de compania danez PROTECT A/S. Instalarea tunurilor de cea
este asigurat de re eaua în continu cre tere de parteneri autoriza i din toat ara, companii
instalatoare de sisteme de alarm .
 Sunt încântat de colaborarea cu brokerul de asigurare GrECo JLT, prin efectul de sinergie al
acestui parteneriat, demonstr m clien ilor c sistemele de securitate cu cea PROTECT
reprezint o investi ie rentabil , pe lâng avantajul protec iei active pentru continuarea
afacerii, ace tia au posibilitatea s beneficieze i de reducerea primelor de asigurare pentru
acoperirea eventualelor pierderi datorate tentativelor de efrac ie i jaf.  concluzioneaz
Dan Belâi,
PROTECT Romania.

#####

Mai multe informa ii:
GrECo JLT Romania GmbH Viena  Sucursala Bucure ti
030203 Bucure ti str. Sfânta Vineri nr.29 et.1 corp B sector 3
Telefon +40 21 319 49 54, fax +40 21 319 49 53
e.simionescu@ro.greco.eu  www.greco-jlt.com/ro/
PROTECT Romania
535500 Gheorgheni cart. Florilor nr.23/3 jud. Harghita
Telefon +40 266 364 069, fax +40 366 814 288
info@protectromania.ro  www.protect
.ro
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Despre GrECo JLT
Grupul GrECo JLT cu sediul central în Viena, este reprezentat în 16 ri, având 825 de angaja i în
51 de birouri. Ca partener în JLT International Network, grupul are acces la o re ea global de
servicii.
GrECo JLT este partenerul pentru furnizarea solu iilor personalizate în managementul riscului i al
asigur rii. GrECo JLT se preocup de siguran a companiilor i angaja ilor acestora, securitatea
cl dirilor, instala iilor i capitalului financiar.
Despre PROTECT A/S
PROTECT A/S dezvolt i produce tunuri de cea pentru protec ia bunurilor i valorilor împotriva
efrac iilor i jafurilor. Facilit ile de produc ie ale companiei sunt în
i
este
prezent în peste 50 de ri. Tunurile de cea sunt instalate integrat împreun cu sistemele de
alarm la efrac ie conven ionale. Când este activat alarma, spa iul protejat se umple cu cea ,
descurajând infractorul s intre. În cazul în care infractorul este în interiorul spa iului protejat
atunci când cea a este eliberat , îi este imposibil s localizeze obiectele de valoare, în vederea
sustragerii lor.
Gama de echipamente de securitate PROTECT cuprinde în prezent
modele de baz :
FOQUS, QUMULUS®, PROTECT 600i, PROTECT 1100i i PROTECT 2200i, care sunt
concepute pentru înc peri având diferite dimensiuni. Gama de produse include, de asemenea,
PROTECT Security Strobe, o lamp stroboscopic care înt re te efectul de cea , precum i
PROTECT Security Sounder, care este o siren asurzitoare.

