
 

 
C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

 

Fenomenele meteo extreme și incendiile ne vulnerabilizează proprietățile. 
Groupama Asigurări a înregistrat o creștere cu 50% a numărului de daune 

property în această perioadă 

București, 26 august 2020 – Groupama Asigurări, unul dintre liderii pieței de asigurări din România, 
a înregistrat o creștere de 50% a numărului de dosare de daună pe linia Property în această 
perioadă, comparativ cu anul trecut. Majoritatea daunelor au avut loc pe perioada verii, având ca 
motiv cauze naturale și incendii. 

„Să nu cădem în capcana de a ne gândi că statul acasă mai mult în perioada martie-august, pe 
fondul stării de urgență și apoi al celei de alertă, ne aduce siguranța deplină. De fapt, un aport 
major la creștere l-au avut lunile de vară, cauzele fiind fenomenele meteorologice extreme și 
incendiile. Incidența mare a fenomenelor și pagubele înregistrate în această perioadă ne arată clar 
că asigurarea proprietăților și bunurilor ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți. Este rolul nostru 
să aducem continuitate în viața clienților noștri, indiferent că vorbim despre persoane fizice sau 
companii”, a declarat Călin Matei, Director General Adjunct, Groupama Asigurări. 

Cele mai mari două daune în perioada martie-august a acestui an au fost înregistrate la clienți 
persoane juridice și au fost cauzate de incendii. Acestea s-au ridicat la suma de peste 2,8 milioane 
euro, respectiv 860.000 euro. Având în vedere amplitudinea pagubelor, Groupama Asigurări se 
concentrează pe suportul menit să ajute societatea să refacă locația pentru a-și relua cât mai 
curând activitatea economică. 

Majoritatea pagubelor pe linia Property au fost înregistrate la clienți persoane fizice care au 
proprietăți asigurate în mediul rural. Conform datelor Groupama Asigurări, zonele rurale tind să 
fie afectate disproporționat comparativ cu cele urbane de fenomene meteorologice extreme, 
precum ploi torențiale, dar și viituri provenite de pe versanți. În perioada menționată, cele mai 
afectate zone au fost județele Mureș, Alba, Hunedoara și Suceava, din cauza incidenței ridicate a 
evenimentelor naturale. 

Groupama Asigurări a înregistrat anul trecut o creștere de 7% comparativ cu anul precedent a 
subscrierilor pentru Asigurarea locuinței cu extra acoperiri (ALExA), produs de referință în 
portofoliul Groupama Asigurări pe linia Property, adresat persoanelor fizice. Clienții acestei 
asigurări solicită cel mai des Clauzele suplimentare pentru avarii accidentale la instalațiile de 



 

 

încălzire, pentru  Daune electrice produse bunurilor electrice/electrocasnice, dar și  cea pentru 
Bunuri casabile, preponderența acestor cereri dezvăluind principalele lor griji. De asemenea, anul 
2019 a reprezentat o creștere cu 12% a portofoliului de prime brute subscrise pentru polițele 
Property adresate persoanelor juridice, iar compania preconizează creșteri în continuare pe acest 
segment. 

Groupama Asigurări a plătit anul trecut daune în valoare de aproape 16,5 milioane RON, aferente 
Asigurării locuinței cu extra acoperiri,  asta în timp ce, în cazul produsului de asigurare Property 
pentru persoane juridice, în același an, Groupama Asigurări a plătit daune în valoare de 44,2 
milioane RON.  

Mai multe informații despre produsele Groupama Asigurări pe linia Property pot fi găsite la 
următoarele adrese: https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurari-pentru-locuinta și 
https://www.groupama.ro/persoane-juridice/asigurari-pentru-cladiri-si-alte-bunuri. 

 

Despre Groupama Asigurări:  

Groupama Asigurări, lider pe piaţa de asigurări din România, este recunoscut pentru calitatea serviciilor şi 
soluţiile flexibile de asigurare oferite celor peste 1 milion de clienţi individuali şi peste 80,000 de companii. 
Parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, mutualist si cu o istorie de peste 100 de 
ani, cu 32.600 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 apar evenimente neprevăzute.Mai multe informatii pe www.groupama.ro. 

Contact Groupama Asigurări: Diana Negulescu / 0746 198 397/ diana.negulescu@groupama.ro  
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