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Groupama Asigurări lansează asigurarea agricolă ce acoperă toate riscurile climatice

Groupama Asigurări, lider pe linia asigurărilor agricole din România, oferă din ianuarie 2017
produsul ce acoperă toate riscurile climatice pentru culturile de floarea soarelui și de porumb.
Grindina, furtuna sau uraganul, ploaia torențială, băltirea, excesul de umiditate, inundațiile,
seceta, arșița și incendiul din cauze naturale se numără printre riscurile de care se pot proteja
fermierii recurgând la noul produs de asigurare.
Conform barometrului riscurilor realizat de companie în rândul fermierilor din portofoliu în anul
2015, 95% dintre respondenți au desemnat seceta drept riscul cu cel mai mare impact asupra
afacerii lor, iar jumătate dintre aceștia constată că frecvența sau violența fenomenelor climatice
a crescut în zona în care își desfășoară activitatea. Astfel, noul produs al Groupama Asigurări a
fost creat pornind de la nevoile reale ale fermierilor și le pune la dispoziție o soluție completă și
flexibilă, care cuprinde toate riscurile climatice și acoperă pierderile pe care le provoacă
culturilor, asigurând-le astfel continuitatea investiției.
”Prin acoperirea tuturor riscurilor climatice ne reconfirmăm proactivitatea în relația cu fermierii și
parteneriatul solid pe care l-am construit alături de ei și în baza căruia funcționăm. Ne dorim ca
fermierii să se poată concentra pe creșterea propriilor afaceri, iar grijile legate de riscurile
climatice să rămână în seama noastră, principala misiune a companiei fiind aceea de a asigura
continuitatea investiției lor în cazul producerii unui eveniment neprevăzut. Am dovedit că suntem
atenți la nevoile lor și că le venim în întâmpinare, așa cum am făcut-o în anul agricol 2015-2016
când ne-am mobilizat, plătind despăgubirile rapid astfel încât fermierii să poată înființa la timp
noile culturi pentru anul 2016-2017”, a declarat Călin Matei, Director General Adjunct Groupama
Asigurări.
Noul produs de asigurare va putea fi achiziționat prin toate canalele puse la dispoziția clienților
de către Groupama Asigurări. Ajungând la aproximativ un milion de hectare ca suprafață de
culturi agricole asigurate în anul agricol 2015 – 2016, Groupama Asigurări are un portofoliu de
peste 3.100 de clienți fermieri. Compania își are originile în mutualism, fiind creată de agricultorii

francezi la începutul secolului XIX și este încă de atunci lider al acestui segment în Franța, cu o
tradiție de peste 100 de ani în domeniul agricol.

Despre Groupama Asigurări:
Groupama Asigurări este unul dintre liderii pieţei de asigurări din România, recunoscut pentru
calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de asigurare oferite celor peste 1,1 milion de clienţi
individuali şi 67.000 de companii.
Parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, cu 34.500 de angajaţi deservind
peste 13 milioane de clienţi la nivel global, Groupama Asigurări îşi orientează strategia de
dezvoltare în jurul celui mai important partener al său, clientul, pentru care dezvoltă produse şi
servicii simple şi flexibile, adaptabile nevoilor acestuia, care să îi asigure continuitatea planurilor
atunci când evenimente neprevăzute apar. Mai multe informatii pe www.groupama.ro.
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