
“ A AREA XXI OPTIMITZEM 
LA GESTIÓ DE RISCOS 

DELS NOSTRES CLIENTS ”



CONTEXT DE MERCAT

1. 227 companyies de les quals 10 tenen 60% de les primes.

2. Importants canvis POLÍTICS, ECONÒMICS, SOCIALS i TECNOLÒGICS.

3. Irrupció de Nous Players.

4. Canvis en el Model de Departament Financer i Actuarial de les Asseguradores, així com al Model de Negoci de les

Consultores:

✓ Demanda de Professionals experts en Riscos – sobretot Actuaris – amb perfils multidisciplinaris.

✓ Visió Departamental, no d’empresa.

✓ Mercats y productes que superen el marc nacional.

5. A més de les ASSEGURADORES, la Gestió de Riscos es trasllada a d’altres sectors.

6. I el que ve:

▪ IFRS 17

▪ LOPD / PRIIPS / IDD

▪ MANTENIMENT DE TIPUS D’INTERÈS BAIXOS/NEGATIUS

▪ M&A

▪ NOUS MODELS DE PRICING

▪ CIBER RISCOS / DIGITALITZACIÓ

▪ INTERNACIONALITZACIÓ…AMÈRICA LLATINA

▪ …
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DEMANDA: OFERTA:

Sector 
assegurances, 
principalment 
entitats mitjanes i 
petites

Orientació al client 
amb professionals 
qualificats d’alta 
especialització i 
compromesos
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És una Companyia formada per un equip de consultors sèniors,

multidisciplinaris, que desenvolupa projectes d’Anàlisi i Gestió de

Riscos en l’àmbit del Mercat Assegurador, incloent-hi entre els seus

clients a Asseguradores, Reasseguradores, Corredories, tant líders
internacionals, com petites Mútues, etc.

El nom de l’Empresa està format per dues parts, i és molt revelador de qui

és i quina vocació té.

La primera part és un acrònim, i descriu qui és: Anàlisi de Riscos per a

Entitats Asseguradores i Proposta de Millores per a pal·liar-los,

repercutint addicionalment en un eventual estalvi de costos.

L’altra part del nom i el logotip, són els que marquen la vocació: el XXI,

com a relació amb el segle actual, amb pretensió d’estar formats i

informats de tota novetat relativa al Mercat Assegurador; el logotip reforça

l’experiència i aptitud no sols nacional sinó també internacional.

L’Empresa està organitzada conforme als paràmetres que marquen la seva

vocació, el que delimita també el seu caràcter d’Organització Àgil, Modular,

Adaptada als Projectes i Necessitats dels Clients, amb Experiència Tècnica,

i Eficient.
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✓46 Col·laboradors Actius, havent passat més de 100 per la firma.

✓52 Partners de Negoci.

✓34 Províncies espanyoles on hem treballat.

✓36 Països on hem realitzat Projectes. És important destacar Amèrica Llatina.

✓250 Clients

✓2.300 Gestions Comercials, derivant en 33% de Transformació. 1/5 fora d’Espanya.

✓Al voltant de 1.000 Alumnes, gràcies ICEA pel suport constant.

✓Premi Venture Day de l’IE en 2009 com a model de gestió empresarial.

✓Més de 200.000 visites a la web.

✓3 Consellers.

✓Club AREA XXI, Amics amb forta presència sectorial que des de fa anys sopem cada mes.

✓Una Fundació que en 5 anys ha col·laborat a inserir 16 joves en el mercat laboral. Elegida per formar

part del PLA D’EDUCACIÓ FINANCERA pel Banc d’Espanya, CNMV i DGSyFP.



CONEIXEMENT: 

Som professionals 
qualificats, 

permanentment 
actualitzats i amb 

experiència en la gestió 
quantitativa i qualitativa 
de riscos empresarials. VISIÓ DE CLIENT: 

Oferim als nostres clients el 
millor servei possible. 

Escoltem i entenem als 
nostres clients i les seves 

necessitats i cuidem del seu 
negoci com si fos el nostre.

CONFIANÇA: 

Practiquem i  cultivem la 
confiança entre qui 

formem part de l’equip, 
donant-nos suport uns als 

altres  i generant la màxima 
confiança dels clients en 

AREA XXI.

COMPROMÍS: 

Ens esforcem a fer les coses el millor 
possible, amb la màxima cura fins en 

el més mínim detall. Resolutius, 
prenent decisions dins del nostre 
àmbit d’actuació i de les nostres 

responsabilitats.

TRANSPARÈNCIA: 

Fem el que s’ha de fer, 
sense consideracions 

addicionals ni excuses. Ens 
adaptem a l’entorn, al 

client i a les circumstàncies 
per a poder donar el millor 

de nosaltres mateixos.
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VALORES
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Moltes gràcies.

Contacta'ns

+34 649 26 04 84
atencioncliente@area-xxi.com

C/ Segovia 11
Pozuelo de Alarcón, 28223 Madrid

www.area-xxi.com

mailto:atencioncliente@area-xxi.com

