Asigurările
dau roade
Groupama Star

Cine seamănă
adună

Programul Asigurările dau roade Groupama Star este
pentru fermierii care-şi doresc mai mult.
Adică şi pentru tine.

Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Noi îți asigurăm continuitatea în cazul unor posibile evenimente neplăcute. Pe lângă
beneficiile pe care le ai prin asigurarea agro achiziționată, te recompensăm cu multe
beneficii pe care le poți obține prin programul Asigurările dau roade Groupama Star.
Asigurările dau roade Groupama Star este singurul program de fidelitate din domeniul
asigurărilor agricole dedicat fermierilor și oferă:
condiții mai bune la constatarea daunelor și plata acestora;
reduceri dedicate în funcție de statut;
trecerea facilă de la o treaptă la alta.
Pentru a intra în program este suficient să închei orice contract agro Groupama:
Asigurarea culturilor agricole
Asigurarea animalelor
Asigurarea păsărilor
Asigurarea viței de vie și a pomilor fructiferi.

Odată intrat în program ai acces la o întreagă recoltă de beneficii și avantaje special
gândite pentru viața de fermier:
reduceri la asigurarea pentru mașinile agricole și a celor personale;
reduceri la asigurarea pentru hale, depozite și alte clădiri;
reduceri pentru asigurările de viață, de sănătate pentru tine, familie și angajații tăi;
sponsorizări pentru participarea la evenimente din domeniul agro;
condiții preferențiale la constatarea și plata daunelor;
informări lunare privind prognoza agro-meteo;
finanțări în condiții preferențiale la instituții bancare și de leasing.

Beneficii din ce în ce mai mari, în funcție de
categoria de fidelitate
Beneficii

STAR

STAR ULTRA

STAR PLATINUM

Linie dedicată Alo Groupama

da

da

da

Constatare rapidă a daunelor

7 zile de la notificare

5 zile de la notificare

3 zile de la notificare

Plata daunelor

conform condițiilor
standard

10 zile de la
finalizarea dosarului

3 zile de la finalizarea
dosarului

Acces la condiții preferențiale la
instituții bancare, de leasing și
materii prime

da

da

da

Prognoza meteo

da

da

da

-

-

da

Asigurarea de avarii a utilajelor
nesupuse înmatriculării (UT)

15%

15%

15%

Asigurarea de incendiu și alte
calamități

15%

20%

20%

Asigurarea de răspundere
generală

15%

20%

20%

Asigurarea CASCO

10%

10%

10%

Asigurarea de accidente

15%

15%

15%

-

10%

10%

5%

10%

10%

-

-

Gratuit - varianta
Esențial

5%

10%

Ofertă dedicată

Servicii și alte facilități

Voucher la eveniment cu profil
agro
Reduceri la asigurări non agro*

Asigurarea de viață de grup
Asigurarea de sănătate colectivă
Asigurarea de sănătate individuală
Reduceri la asigurări agro*
Reduceri la asigurările agricole

* Reducerile comerciale menţionate se calculează conform Regulamentului oficial
al programului, față de cota de primă tarifară.

Cum funcționează programul Asigurările dau roade
Groupama Star.
Când ai o asigurare agricolă de la Groupama, aduni puncte lună de lună şi an de an.
În funcţie de numărul de puncte acumulate primești un card care atestă încadrarea în
una dintre categoriile: Star, Star Ultra sau Star Platinum. Fiecare poliţă agro îţi aduce
puncte care se acumulează şi vor da roade la finalul fiecărei campanii. Cu cât numărul
de puncte acumulat este mai mare, cu atât beneficiile şi avantajele cresc, recompensele
fiind astfel direct proporţionale.

STAR
până la 50.000 puncte

STAR ULTRA
50.001-250.000 puncte

STAR PLATINUM
peste 250.001 puncte

Cum acumulezi puncte?
prin achiziția unei polițe agro și non-agro;
în funcţie de valoarea poliţelor, cu cât valorile sunt mai mari, cu atât aduni mai
multe puncte;
un an cu mai puţine evenimente înseamnă mai multe puncte;
în funcţie de vechime, cu cât aduni mai mulţi ani, cu atât ai mai multe puncte;

Abonează-te la prognoza agrometeo și câștigi garantat 1.000 de puncte!
Trimite e-mail la asigurariledauroade@groupama.ro cu numele societății sau persoanei
asigurate, adresa de e-mail și numărul de telefon, menționând în subiectul e-mail-ului:
”Program Agro”. Lunar, vei primi gratuit prognoza și diagnoza agro oferite de Groupama
Asigurări, în parteneriat cu Administrația Națională de Meteorologie și newsletter cu
cele mai recente AgroȘtiri.
Pentru mai multe detalii despre programul Asigurările dau roade Groupama Star sau
despre Regulamentul oficial al programului accesează www.groupama.ro/
persoane-juridice/programul-asigurarile-dau-roade-groupama-star sau sună la Alo
Groupama 0374 110 110.

Varianta de tipar septembrie 2019

prin participarea la sondajele organizate de Groupama.
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