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Un nou competitor pe piața brokerajului corporate: Obsidian Broker de
Asigurare-Reasigurare
Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare este cel mai nou jucator din piața intermedierilor de asigurari și
reasigurari din România. Echipa Obsidian Broker este condusa de Valentin Tuca, profesionist cu
experiența executiva îndelungata, atât în piața româneasca de asigurari, cât și în cea internaționala,
fondator și lider al mai multor firme de brokeraj de asigurari și fost director general al unei companii de
asigurari.
Deținut de compania elvețiana Obsidian AG, Obsidian Broker a primit autorizarea de funcționare ca intermediar
principal de asigurari în ultima sedința a Consiliului Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) de anul trecut.
Compania de brokeraj Obsidian are în vedere oferirea de servicii profesionale de management de risc și
consultanța de asigurari pe segmentul corporate, adresându-se în principal întreprinderilor mici și mijlocii care
doresc soluții personalizate de gestiune a riscurilor și optimizarea programelor de asigurari.
Ma bucur sa fructific experiența acumulata în companii de brokeraj lideri de piața într-un proiect antreprenorial,
prin care venim în sprijinul companiilor românești cu servicii profesionale de consultanța pe zona riscurilor cu care
acestea se confrunta. Asistându-le în conștientizarea, controlul și minimizarea acestor riscuri, contribuim direct la
asigurarea unei dezvoltari sustenabile și la maximizarea performanței lor financiare, pentru ca riscurile
conștientizate și bine gestionate înseamna de fapt oportunitați câștigate și afaceri durabile” a declarat Valentin
Tuca, CEO Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare.
Obiectiv în România: dezvoltare agila și accelerata
Obsidian Broker vizeaza dezvoltarea agila și accelerata pe piața din România, prin consolidarea echipei și/sau
achiziția de portofolii de la jucatori activi deja în piața locala.
„Obsidian Broker este un start-up cu abordare agila, care activeaza pe o piața înca emergenta, cu un potențial uriaș
de creștere și diferențiere. Consider ca exista loc pentru multa inovație, mai ales in ceea ce priveste asigurarile
aferente riscurilor agenților economici, fie ele operaționale, financiare sau de hazard” – a adaugat Valentin Tuca.
În prezent Obisidan Broker recruteaza specialiști în asigurari corporate pentru poziții diverse, de la brokeri juniori,
la seniori cu specializari pe anumite categorii de riscuri și asigurari sau cu profil de lideri în dezvoltarea afacerilor
și vânzari.
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