Управление на риска, оптимизиране
и управление на застрахователния процес

За Аон България
Аон България е част от Аон Корпорация и е водеща
компания в областта на управлението на риска,
застрахователното,
презастрахователно
и
осигурителното посредничество, специализирана в
обслужването на средни и големи корпорации. Като
глобален лидер в областта на структуриране на риска,
нашият стремеж е да предлагаме индивидуални и
иновативни застрахователни решения, които да
отговарят на Вашите конкретни нужди.

Като част от международна корпорация, ние предлагаме
възможност за качествено обслужване в световен мащаб:

В работата си с клиенти, основната цел на нашия екип
е:

Комбинираме познанията
световните бизнес практики;

Оптимизиране на застрахователните покрития

Неизменно качество на услугите и консултациите от
Вашата най-значима до най-дребната Ви операция или
дейност;

Намаляване на риска
Постигане на оптимални премии
Разработваме цялостна програма за комплексно
обслужване, която обхваща всички процеси – от
събирането
на
предварителна
информация
и
договаряне на най-добрите условия, до последващото
обслужване на всеки един служител.

Aon Global Client Network – уникална интегрирана система
в целия свят, предназначена да удовлетвори потребностите
на клиентите ни, свързани с управление на риска във всяка
точка на света;
Единни високи стандарти на обслужване в целия свят;
Всички дружества на Аон са свързани в единна мрежа;
за

местния

пазар

със

Достъп до световните застрахователни пазари;
Международни специализирани екипи за всяка индустрия.

Аон – застрахователни решения, предоставени от
професионалисти в комплексното управление на риска

Отговорност на работодателя

Застраховки на имущество – сгради, машини, оборудване, стоки на склад

Професионална отговорност на директорите

Загуби от прекъсване на дейността

Защита от действията на нелоялни служители

Автомобилни застраховки – КАСКО

Застраховки “Живот”, Злополука на персонала и др.

Гражданска отговорност

Доброволни здравноосигурителни програми

Карго/Морско карго и стоки по време на превоз

Обща и Професионална отговорност (вкл. за клинични проучвания)

Финансови рискове

Отговорност на продукта

Застраховане на търговски кредити и събиране на вземания

Добавената стойност в работата с Aон България
• Анализ на риска и съществуващите покрития
• Анализ на финансовата стабилност на застрахователните компании

• Структуриране и съгласуване на цялостно решение от пакети и услуги
• Събиране на оферти
• Анализ на предложенията
• Пласиране на риска
• Изготвяне и проверка на документацията
• Административно обслужване на сключените договори
• Администриране на възникнали претенции, включително събирането им от адрес на клиента на регулярна база
• Следене на срокове при изплащане на обезщетения
• Водене на статистика за щетимост и предоставяне на регулярни справки, използвайки специално разработен за Аон България
софтуер
• Изготвяне на подробна справка за използваните пакети и услуги от служителите на компанията
• Проучване на удовлетвореността на служителите от сключения договор за здравна застраховка или други застрахователни програми
• Индивидуално консултиране на служителите

• Съдействие при уреждане на спорни претенции

Здравни застраховки и придобивки за служителите

Застраховка Помощ при пътуване в чужбина

Рискови застраховки Живот и Злополука
•Осигурява финансова защита на служителите, в случай че
пострадат при злополука или се сблъскат с по-сериозен проблем

•

Осигурява финансова защита на служителите, в случай че претърпят злополука или
се разболеят, докато са командировани извън България

•Минимализира риска от съдебни искове срещу работодателя в
случай на претърпяна трудова злополука от служител или развитие
на професионално заболяване

•

Минимализира риска от извънредни разходи за работодателя, в случай че
командирован в чужбина служител претърпи инцидент или трябва да плати за
лечение

•Осигурява покритие на задължителни рискове по препоръка на
Службата по трудова медицина

Застраховка Заболяване

Финансово осигурителни планове

•Улеснен достъп до специалисти и лечебни заведения

•

Специално разработен план за мотивиране на служителите

•Превенция на заболяванията

•

•Безкасово ползване на медицински услуги, включително и в частни
лечебни заведения

Създава дългосрочни лоялни взаимоотношения с мениджърите и ключовите
служители

•

Средство за дългосрочно управление на човешките ресурси

Доброволно Пенсионно осигуряване
•Право на допълнителна лична пенсия за старост
•Юридически преференции за осигуряващия и / или осигурените лица
•Дтрог контрол и регулиране на дейността на пенсионните дружества, управляващи пенсионните фондове

Ангажираност и удовлетвореност на
служителите

Какво е ангажираност на служителите …
В Aon Hewitt вярваме, че АНГАЖИРАНОСТТА на служителите е наука за човека.
Независимо от големина, индустрия или географско местоположение, всяка организация прави значителни инвестиции в
своите таланти. Успехът изисква лидери-мечтатели, изключителен талант на всички нива в организацията и правилните
стратегии, за да се запази този талант ангажиран и фокусиран.
Ние помагаме на нашите клиенти да изградят цялостни и подредени стратегии за управление и развитие на таланта, с
които да ангажират своите служители и да постигнат отлични резултати, независимо от границите на компанията.

От проучване към действия, които правят
ангажираността действителна в компанията.
Ние предлагаме далновидни решения, за да помогнем, като:
•

Събираме и анализираме необходимите данни, за
да формираме историята на ангажираността в организация ви

•

Създаваме индивидуален план, който да задържи и повиши
ангажираността на служителите във вашата компания

•

Насърчаваме желаните поведения на служителите

•

Създаваме лидерския талант, който е необходим за успеха на
вашия бизнес
Risk. Reinsurance. Human Resources.

Нашият опит…
Глобалната база данни на Aon Hewitt
разполага с мненията на:
• +8 милиона служители
• 164 държави
• 1,000 компании
•

68 индустрии

Най-голямата база данни в България е
съставена от мнението на:
• 95 000 служители
•

400 компании

• 15 индустрии
• 450 Топ мениджъри
Aon Hewitt има повече от 30 годишен опит в провеждането на проучвания сред служителите. С течение на времето
нашият подход се промени от проучване на удовлетвореността на служителите към изследване на ангажираността.
Ние ще ви помогнем да повишите нивото на ангажираност на вашите служители, като ви предложим задълбочени
анализи, доклади и информация. Те ще ви дадат възможност да повлияете на поведението на служителите, а с това
и на положителните резултати на компанията.
Имаме задълбочен опит с различни по големина компании, вариращи от големи глобални корпорации, които
изискват адаптиран многоезичен подход, до малки организации, които имат необходимост от стандартизирани и
рентабилни решения.

Ползите от участието в проучването Най-добрите работодатели…

СИГУРНО ПРИЗНАНИЕ
Работодателите се оценяват от
своите служители. По този начин
никакви субективни критерии не
взимат участие в измерването на
признанието

РЕАЛНИ ДАННИ
Подробни анализи, които подпомагат
планирането на конкретни бъдещи
действия

ПОКАЗАТЕЛНИ ДАННИ ЗА
СРАВНИМОСТ
Сравняване резултатите на
компанията с пазара в България,
сектора, в който оперирате и Найдобрите работодатели

ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ
ОБЛАСТИТЕ, КОИТО ИМАТ НАЙЗНАЧИМ ПРИНОС ЗА БИЗНЕС
РЕЗУЛТАТИТЕ
Познати теми и нови въпроси, базирани на
утвърдена методология

КОНСУЛТАНТСКИ ПОЗНАНИЯ
10-годишен опит в България в
областта на консултирането

ПОЛЗИТЕ ОТ
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА
Идентифицираните силни страни на
компанията подпомагат да се
популяризира името на работодателя,
като по-добро място за работа

За Аон
Aon plc (NYSE:AON)

е водещ доставчик в световен мащаб на решения за

управление на риска, застрахователно и презастрахователно посредничество и

решения, консултантски и аутсорсинг услуги в областта на човешките ресурси.
Благодарение на своите повече от 69,000 служители по света Aon се
обединява, за да генерира резултати за клиенти в повече от 120 страни чрез
иновативни решения за управление на риска и хората.
За по-подробна информация относно нашите способности и предложения и за
да научите как повишаваме ефективността на резултатите на нашите клиенти,
моля посетете: http://aon.mediaroom.com/.

За допълнителна информация, свържете се:
bestemployersbulgaria@aon.bg
+359 2 9337835

© Aon plc 2016. Всичи права запазени.
Информацията, съдържаща се тук и изразените становища, са от общ характер и не са предназначени за справяне с обстоятелствата на всеки отделен индивид
или организация. Въпреки че ние се стремим да предоставим точна и навременна информация и да използваме източници, които считаме за надеждни, не
можем да гарантираме, че тази информация е точна към датата, на която е получена или че тя ще продължи да бъде точна и в бъдеще.
Никой не трябва да предприема действия, водейки се от тази информация без подходяща професионална консултация, получена след задълбочено проучване
на конкретната ситуация.

