Asigurarea
de viață
de grup

Împreună
pentru continuitate
Ai grijă de echipa ta prin Asigurarea de viață de grup
oferită de Groupama Asigurări.
Este dificil să faci față evenimentelor negative și neprevăzute, dar suntem
alături de tine pentru a te ajuta să îți continui drumul atunci când acestea se
produc. Cu Asigurarea de viață de grup ai protecție financiară pentru:
angajați și colaboratori;
afacerea ta.

Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110

www.groupama.ro

Știați că în România…

Cum te ajută Asigurarea de viaţă de grup ?

…în fiecare an se înregistrează peste
15.000 de cazuri noi de îmbolnăvire?

îţi poţi asigura angajaţii ataşând asigurării de bază clauzele
suplimentare de boli grave şi/sau boli profesionale.

…peste 60% din decesele înregistrate în
ultimii 3 ani sunt cauzate de bolile grave,
cum ar fi cancerul, infarctul miocardic sau
accidentul vascular cerebral?

îţi poţi asigura angajaţii ataşând asigurării de bază clauzele
suplimentare care acoperă accidentele și îmbolnăvirile.

…un român petrece în medie 7 zile de
spitalizare în decurs de 1 an?

îţi poţi asigura angajaţii ataşând asigurării de bază clauzele
suplimentare puse la dispoziţie: spitalizarea din accident sau
spitalizarea din orice cauză. În cazul unei spitalizări de 7 zile,
Groupama va plăti indemnizaţia zilnică aleasă, înmulţită cu cele 7
zile de spitalizare.

…cheltuielile medicale cu sănătatea au
crescut de peste 7 ori în ultimii 10 ani?

îţi poţi asigura angajaţii ataşând clauzele suplimentare de cheltuieli
medicale din accident sau din orice cauză. Astfel, sunt acoperite
cheltuielile medicale efectuate cu: transportul de urgenţă,
diagnosticare radiologică şi sonografică, tratamentul dentar de
urgenţă, chirurgie plastică şi reparatorie, medicamente etc.

Cine se poate asigura?
Asigurarea poate fi achiziționată de o persoană juridică în calitate de contractant pentru angajații,
clienții, colaboratorii săi, inclusiv membrii familiilor acestora, în calitate de asiguraţi.

Ce oferă asigurarea?
Protecţie financiară în cazul unui eveniment nefericit soldat cu decesul din orice cauză (accident sau
îmbolnăvire) survenit pe parcursul valabilităţii contractului de asigurare.
Suplimentar, în funcție de nevoi, asigurarea vă permite contractarea mai multor acoperiri:
Deces ca urmare a unui accident
Spitalizare din accident
Spitalizare din orice cauză
Intervenţii chirurgicale din accident
Intervenţii chirurgicale din orice cauză
Fracturi din accident
Arsuri din accident
Incapacitate temporară de muncă
din accident

Incapacitate temporară de muncă
din orice cauză
Invaliditate parţială sau totală din accident
Invaliditate parţială sau totală din orice cauză
Boli grave
Boli profesionale
Cheltuieli medicale necesare din accident
Cheltuieli medicale necesare din orice cauză

Asigurarea oferă acoperire pentru evenimentele asigurate în care sunt implicați angajații pe durata
contractului de asigurare:
În timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
În timpul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în străinătate;
În timpul deplasărilor de la domiciliu la locul de muncă şi invers;
În afara orelor de program (opţional).

Asigurarea
de viață
de grup

Exemple de pachete de asigurare
Asigurarea poate fi personalizată în funcţie de necesităţile de protecţie financiară pentru angajaţii
fiecărei companii. Vă prezentăm câteva exemple de acoperiri care vă protejează angajații sau
colaboratorii și care presupun implicare financiară redusă din partea companiei.
ACOPERIRE RISCURI ÎN CAZ DE ACCIDENT PE DURATA ACTIVITĂȚII
Tip de grup asigurat

grupuri de până la
15 persoane

grupuri de până la
1000 persoane

Prima de asigurare/an*

de la 36 lei /asigurat

de la 64 lei /asigurat

Riscuri asigurate

Sume asigurate

Deces din orice cauză

5.000 lei/an

15.000 lei/an

Invaliditate permanentă parţială
sau totală din accident

5.000 lei/an

5.000 lei/an

Spitalizare din accident (30 de zile/an)

20 lei/zi

40 lei/zi

Intervenţii chirurgicale din accident

3.200 lei/an

7.000 lei/an

* Tariful este calculat pentru un grup în care membrii sunt încadraţi în categoria cu risc scăzut.

ACOPERIRE RISCURI DIN ORICE CAUZĂ PE DURATA ACTIVITĂȚII
Tip de grup asigurat

grupuri de până la
15 persoane

grupuri de până la
1000 persoane

Prima de asigurare/an*

de la 84 lei /asigurat

de la144 lei /asigurat

Sume asigurate

Riscuri asigurate
Deces din orice cauză

5.000 lei/an

5.000 lei/an

Invaliditate permanentă parţială
sau totală din orice cauză

5.000 lei/an

5.000 lei/an

Spitalizare din orice cauză (30 de zile/an)

20 lei/zi

40 lei/zi

Intervenţii chirurgicale din orice cauză

2.900 lei/an

7.000 lei/an

* Tariful este calculat pentru un grup în care membrii sunt încadraţi în categoria cu risc scăzut.

Avantaje de care beneficiezi

Pentru companie

Instrument util de motivare şi fidelizare a angajaţilor prin oferirea asigurării în pachetul salarial;
Flexibilitate, prin posibilitatea de a personaliza pachetul de beneficii, prin ataşarea unor acoperiri
suplimentare la asigurarea de bază;
Pachet personalizat de acoperiri, pe categorii de angajaţi/colaboratori;
La achiziționarea asigurării, nu este necesar control medical;
Tarif convenabil pentru asigurarea întregului personal;
Preluare automată în asigurare fără costuri suplimentare dacă
fluctuația grupului nenominal se încadrează într-un anumit procent.
Pentru angajaţi

sau colaboratori

Protecţie financiară în cazul unui eveniment asigurat;
Posibilitatea extinderii protecţiei asupra familiei angajaţilor sau colaboratorilor;
Protecţie extinsă, dobândită opţional pentru acoperire în timpul programului sau 24h/24h;
Posibilitatea de a alege servicii medicale private sau de stat, în ţară sau în străinătate;
Extinderea acoperirii pentru deces din accident, spitalizare şi incapacitate temporară de muncă,
chiar şi după expirarea poliţei, dacă evenimentul asigurat
Alte avantaje
s-a produs în perioada asigurată.
Acoperire încă din prima zi de spitalizare sau incapacitate temporară de muncă;
Majorarea cu 100% a indemnizaţiei de asigurare în cazul spitalizării la terapie intensivă;
Plata spitalizării până la 180 de zile/an, incapacitate temporară până la 90 zile pe an;
Includerea unei indemnizaţii de până la 450 lei pentru cheltuieli medicale stomatologice de urgență;
Obținerea promptă de informații prin apelarea serviciului Alo Groupama;
Posibilitatea de a alege numărul maxim de zile de spitalizare sau incapacitate temporară de muncă
pentru un an de asigurare;
Indemnizația de asigurare nu este supusă impozitării.

Fiecare afacere are particularitățile sale, iar complexitatea activităților desfășurate de societățile
comerciale implică riscuri diverse care necesită asigurări complexe și flexibile. Groupama Asigurări
preia grijile provocate de riscuri și oferă suport și continuitate prin soluţii mereu actualizate și
adaptate oferindu-vă:
Asigurări pentru agricultori
Asigurări dedicate IMM-urilor din
producție, comerț, transportatorilor,
constructorilor, profesioniștilor din IT&C,
din HoReCa

Unul dintre liderii pieței de asigurări din România, Groupama este un grup internațional de asigurări
și servicii financiar bancare din Europa, cu peste 12 milioane de clienți, prezență extinsă în plan
internațional, în 10 țări din Europa, Africa și Asia și peste 32.000 de angajați la nivel global.
Detaliile despre produsele şi serviciile pe care vi le oferim sunt disponibile pe site-ul nostru,
www.groupama.ro.
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Asigurări dedicate angajaților:
de sănătate, de viață, de accidente,
de călătorii în străinătate
Asigurări pentru clădiri și bunuri
Asigurări de răspundere civilă
Asigurări auto

