Pornește la drum
cu încredere și siguranță.
Groupama Asigurări este unul dintre liderii pieței de asigurări, de 10 ani în România. Suntem parte a
unui grup internațional de asigurări și servicii financiar bancare din Europa, cu peste 13 milioane de
clienți și prezență extinsă la nivel internațional, în 11 țări din Europa, Africa și Asia.
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FLEET CONTROL
O mai bună gestionare a
parcurilor auto cu autovehicule
de până la 3.5 t
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PLATA ONLINE A RATELOR
O mai bună gestionare a timpului
tău prin plata online a ratele pentru
mai multe tipuri de asigurări

90% SATISFACȚIE CLIENȚI
Clienţi satisfăcuţi și foarte satisfăcuţi

VIDEO ASIST
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Constatări daune auto
Inspecții de risc
Posibilitatea efectuării
constatărilor de către
reprezentanți ai service-urilor

ASIGURĂTOR DE TOP
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Loc 1 Asigurări agricole
Loc 1 Asigurări de locuințe
Top 3 CASCO
Top 3 Asigurări pentru IMM
Top 3 Asigurări de sănătate

Transportul de mărfuri și persoane implică multe riscuri, din momentul plecării până la destinație. Evenimentele
rutiere, aeriene, maritime sau feroviare ne pot lua oricând prin surprindere, transporturile efectuate fiind expuse
riscurilor. Groupama Asigurări preia grijile provocate de riscuri și îți oferă suport și continuitate prin produse
flexibile și prin servicii simple, rapide și oneste.
Îți poți asigura atât marfa, angajații cât și mijloacele de transport (rutiere, feroviare, navale) proprietate, închiriate
sau în operare printr-o gamă largă de asigurări pentru activități de transport:
 Asigurarea de răspundere a cărăușului rutier (CMR)
 Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (CARGO)
 Asigurarea banilor și a altor valori
 Asigurarea navelor maritime sau fluviale și a ambarcațiunilor de agrement
 Asigurări feroviare
 Asigurări de răspunderi pentru activități conexe transporturilor
 Asigurarea pentru călătorii în străinătate
 Asigurări pentru persoane
Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Ce e nou?
Groupama Asigurări, în contextual social și economic actual mai dificil îți oferă două noi acoperiri care vin în
sprijinul transportatorilor.

Acoperirea cheltuielilor suplimentare ale asiguratului în legătură cu evenimente excepționale.
Clauza vine în completarea poliței CMR și acoperă cheltuielile suplimenatre ale transportatorului de marfă în
legătură cu:
1 conducătorul autovehiculului de transport marfă (șoferul),
exemplu: costurile cu diurna aferentă acestuia
2 autovehiculul de transport marfă,
exemplu: costurile cu combustibilul
pentru funcţionarea instalaţiei
frigorifice sau pentru menţinerea
temperaturii optime în cabina
autovehiculului
3 cheltuieli cu dezinfectarea interiorului
cabinei autovehiculului, ca urmare a unei urgenţe de sănătate
cauzată de epidemie/pandemie, urgenţă de sănătate naţională
sau globală declarate de autorităţi

Cheltuielile de la 1 și 2 sunt
acoperite dacă sunt apărute în urma
unor evenimente ca:
• Epidemie/pandemie, urgenţă de
sănătate naţională sau globală
declarate de autorităţi
• Calamităţi naturale: cutremur,
inundaţie, alunecare de teren,
furtună urmare a cărora este
întreruptă circulaţia pe anumite
secţiuni de drum
• Erori ale sistemelor electronice
vamale

Asigurarea suplimentară pentru înlocuirea asiguratului
Vine în completarea poliței de asigurare de grup pentru călătorii în străinătate.
Transportatorul va primi indemnizația de asigurare, în limita a 500 euro dacă, pe parcursul călătoriei în
străinătate, după trecerea graniței României, asiguratul angajat al transportatorului, este în una dintre situațiile
de mai jos:
1 Persoana asigurată este nevoită să întrerupă călătoria și să se reîntoarcă în
țară ca urmare a:
• decesului, accidentării sau îmbolnăvirii grave a unei rude aflate în România
• nașterii premature a soției aflate în România, cu mai mult de 60 de zile
calendaristice decât termenul apreciat de medic
• daune materiale grave (incendiu, vandalism, inundații, cutremur, trăsnet,
explozii, alunecări de teren, furtuni, căderi de copaci, accident aviatic, furt prin
efracție), produse locuinței proprietate personală, domiciliului sau sediului
principal al firmei iar în urma acestor evenimente prezenţa persoanei
asigurate este indispensabilă
2. Asiguratul se află spitalizat, pentru mai mult de 3 zile consecutive, ca urmare a unui eveniment acoperit
prin asigurarea pentru călătorii în străinatate
Cuantumul indemnizației de asigurare depinde de volumul cheltuielilor necesare pentru ca un salariat al
companiei de transport să se deplaseze în străinătate în vederea înlocuirii asiguratului care se află în una
din situațiile de mai sus.
În caz de accident, îmbolnăvire subită sau la producerea oricărui eveniment asigurat, apelează
Alo Groupama: 0374-110-110, pentru a afla pașii de urmat și documentele de care ai nevoie.
Pentru mai multe detalii accesează www.groupama.ro sau sună la Alo Groupama: 0374 110 110.

