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Despre noi

Încă de la fondarea sa în 2010, RECREX a avut viziunea să răspundă la o serie de nevoi neacoperite ale 

pieței de asigurări, într-un climat economic caracterizat prin instabilitate. Printre provocările și problemele 

de zi cu zi, de-a lungul evoluției sale, RECREX a descoperit că obstacolele altora pot deveni obiective 

majore în drumul spre succes.

RECREX a reușit să se impună pe piață într-un timp foarte scurt prin eficiență și dedicare, promovând de 

asemenea cele mai ridicate standarde de calitate pentru serviciile sale.

Profesionalismul nostru a fost recunoscut, RECREX dobândind calitatea de gestionar de daune pe 

teritoriul României în Sistemul Internațional Carte Verde din partea Biroului Asigurătorilor de 

Autovehicule din România (BAAR).

Fondatorul companiei, Doamna Daniela Bădăluță a reușit să construiască un brand prestigios în România 

pentru gestionarea daunelor și consultanță antifraudă, Centrul de Consultanță Antifraudă fiind continuu 

dezvoltat și îmbunătățit la cele mai înalte nivele, pentru a ajuta partenerii și colaboratorii.
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Partenerii noștri

Activitatea Centrului de Consultanță Antifraudă RECREX a fost gândită de la început și
permanent dezvoltată ca un parteneriat în cele mai bune interese pentru companiile de
asigurări din toată Europa.

Până în prezent Centrul de Consultanță Antifraudă RECREX a devenit un partener de
încredere pentru companiile de asigurări de pe întreg continentul european, unul dintre
fundamentele metodologice de referință pe baza căruia își desfășoară activitatea fiind
Ghidul OECD de bune practici pentru Managementul Daunelor adoptat de către
Consiliul OECD în 2004.

Aceste parteneriate puternice sunt rezultatul intensei activități de antifraudă cu scopul
protejării partenerilor noștri împotriva riscurilor.
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Rezultatele noastre

Utilizând cea mai modernă tehnică de calcul, experiența și competențele avansate,
Centrul de Consultanță Antifraudă RECREX a reușit să reducă și să mențină o rată
minimă a pierderilor (sub 50%) pentru partenerii săi, în conformitate cu legea și în
concordanță cu prețurile reale ale pieței.

Prin metodele noastre specifice am reușit să stopăm pentru unul dintre partenerii noștri
plăți nejustificate în cazurile de fraudă în sumă totală de 2,255,482 E, reducând intenția
de fraudare la sub 5%, în condițiile în care media europeană este de 35%.

Această valoare reprezintă despăgubiri totale solicitate de către terțele părți care nu au
trebuit să mai fie plătite. Practic, sunt economii pentru companiile de asigurări.
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Pericolul circuitelor de fraudare

Pe baza principiului liberei circulații, teritoriul României este tranzitat zilnic de către cetățeni români sau
străini cu mașini înregistrate în diverse țări europene. Cetățenii români tranzitează, de asemenea, diverse
țări europene.

Pentru că fiecare accident are particularitățile sale și rar sunt două dosare identice, cazuistica este diversă
și am descoperit adevărate grupuri de fraudă organizată în țările UE. Cea mai mare vulnerabilitate se
înregistrează la dosarele din sistemul Carte Verde.

Uneori, terțele părți utilizează anumite trucuri și prevederi legale ale Uniunii Europene pentru așa numite
accidente, utilizând în special datele de identificare ale autovehiculelor înregistrate în Estul Europei.

De asemenea, din cauza interesului lor financiar, corespondenții au arătat zero interes cu privire la

investigarea fraudelor în cazul dosarelor gestionate de către aceștia.

Într-un final toată răspunderea revine asiguratorului, cu efecte financiare inevitabile.
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Soluția noastră

Având în vedere aceste probleme, Centrul de Consultanță Antifraudă RECREX a 

dezvoltat un set unic de soluții (Serviciul de Claims Buffering) pentru a detecta și preveni 

fraudele. Soluțiile majore au fost:

 RECREX a dezvoltat o bază de date a șoferilor care tranzitează România, având suportul Poliției 

Române în ceea ce privește identificarea și înregistrarea acestora. 

 RECREX a dezvoltat un sistem de monitorizare complet de la accident și până la plata finală. 

 Pentru a oferi servicii înalt calitative RECREX a dezvoltat un pachet complex de servicii pentru 

investigarea fraudelor, expertiză procedurală și tehnică, analiză financiară, consultanță juridică și 

reprezentare, acoperind dosare de daună de pe teritoriul întregului continent european.
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Echipa noastră de experți

Centrul de Consultanță Antifraudă RECREX a adunat împreună un grup de experți 
preluați din structurile antifraudă ale poliției, experți tehnici și juridici, cu o experiență 

de peste 20 de ani, pentru a fi alături de interesele RECREX, în condițiile legii. 

În acest moment, Centrul de Consultanță Antifraudă RECREX are o echipă în plină 

extindere care numără peste 50 de angajați și colaboratori, cu acoperire națională și 
internațională, fiind structurată pe următoarele divizii de lucru: antifraudă, tehnic, 

juridic, financiar și asistență clienți.

Modelul nostru tactic și metodic utilizează următoarele instrumente: declarații, anchete, 

investigații, expertize tehnice, investigații suplimentare în caz de suspiciuni, investigații 
de profunzime.
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Beneficiile dumneavoastră

 Plătiți mai puțin!

 Plătiți pentru daune reale!

 Suntem alături de interesele dumneavoastră!

 Începeți cu regres!

 Lucrați cu informații securizate!

 Declarații în timp real ale șoferilor!

 Veți avea un control dublu!

 Extindeți-vă echipa prin parteneriatul nostru!
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Zonele noastre cheie de lucru
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Protejați-vă banii!



Contact

RECREX SRL

Sediu: Bld. George Enescu 16, Suceava, Romania

Telefon: +40 230 239 933

E-mail: office@recrex.net
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