Asigurarea
colectivă
de accidente
de persoane

Menține direcția
companiei
Păstrează echilibrul afacerii tale cu Asigurarea colectivă
de accidente de persoane oferită de Groupama
Asigurări.
Zi de zi, companiile se confruntă cu diverse situaţii cărora trebuie să
le facă faţă. Pentru bunul mers al companiei tale, în cazul apariţiei
unor evenimente neplăcute legate de capacitatea de muncă a
angajaţilor, alege Asigurarea colectivă de accidente de persoane
Groupama Asigurări.

Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Știați că

Cum te ajută Asigurarea colectivă de accidente?

… în România, 90% dintre persoanele care
sunt accidentate la locul de muncă sunt în
incapacitate temporară de muncă?
…România ocupă primul loc în Europa la
numărul de accidente rutiere soldate cu
decese?
… în România, anual sunt aproximativ 10.000
de accidente rutiere cu vătămări foarte grave?

Prin asigurarea colectivă de accidente de
persoane îţi poţi proteja angajaţii împotriva
evenimentelor nefericite de acest gen şi nu
numai.

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

Cine se poate asigura?
Asigurarea poate fi contractată de o persoană juridică pentru angajații, clienții sau colaboratorii săi.

Ce oferă asigurarea?
Protecţie financiară în cazul unui eveniment nefericit soldat cu deces din accident şi invaliditate
permanentă parțială sau totală din accident, la care se pot adăuga următoarele riscuri ca urmare
a unui accident:
Cheltuieli medicale
Spitalizare
Incapacitate temporară de muncă
Intervenţii chirurgicale

Fracturi
Arsuri
Boli profesionale

În plus, este acoperit şi decesul din boală, gratuit, pentru o sumă asigurată de 10% din suma
asigurată aferentă asigurării de bază pentru deces din accident.
Asigurarea oferă protecţie financiară pentru riscurile acoperite pe durata contractului:
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).
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Exemple de pachete de asigurare
Asigurarea poate fi personalizată în funcție de necesitățile de protecție financiară pentru angajații
fiecărei companii.
Vă prezentăm 3 pachete de acoperiri care vă protejează angajații sau colaboratorii și necesită
implicare finaciară redusă din partea companiei, având tarife preferenţiale faţă de varianta standard.

Riscuri asigurate

PACHET MINIM

PACHET MEDIU

PACHET PLUS

Sume asigurate
Deces din accident

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

Invaliditate permanentă parțială sau totală

5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

Spitalizare din accident (30 zile/an)

25 lei/zi

40 lei/zi

50 lei/zi

Intervenții chirurgicale din accident

500 lei

500 lei

1.000 lei

-

-

20 lei/zi

Fracturi din accident

250 lei

500 lei

1.000 lei

Arsuri din accident

250 lei

500 lei

1.000 lei

Cheltuieli medicale

-

500 lei

500 lei

500 lei

500 lei

500 lei

Tariful pentru acoperire în timpul activităţii

de la
14 lei/persoană/an

de la
21 lei/persoană/an

de la
39 lei/persoană/an

Tariful pentru acoperire 24 de ore pe zi

de la
18 lei/persoană/an

de la
26 lei/persoană/an

de la
49 lei/persoană/an

Incapacitate temporară din accident (30 zile/an)

Deces din boală (bonus)

Pachetele de mai sus sunt module de bază a căror sume asigurate pot fi multiplicate de până la 3
ori.

Avantaje de care beneficiezi

Pentru companie

Instrument util de motivare și fidelizare a angajaților prin oferirea asigurării în pachetul salarial;
Flexibilitate, prin posibilitatea de personalizare a pachetului de beneficii, prin ataşarea unor acoperiri
suplimentare la asigurarea de bază;
Pachete personalizate de acoperiri, la tarife preferenţiale şi posibilitatea de a alege tipul grupului asigurat:
nominal sau nenominal;
La achiziționarea asigurării, nu este necesar control medical;
Tarif convenabil pentru asigurarea întregului personal.

Pentru angajaţi
sau colaboratori

Creșterea motivaţiei personale prin oferirea unei asigurări în pachetul salarial, ca recunoaştere a
valorii din partea companiei;
Protecție financiară în cazul unui eveniment asigurat;
Posibilitatea de a alege servicii medicale private sau de stat, în ţară sau în străinătate;
Protecţie extinsă, dobândită opţional, pentru: acoperire în timpul activităţii sau 24 de ore pe zi;
Extinderea acoperirii pentru deces din accident, spitalizare şi incapacitate temporară de muncă
ca urmare a unui accident, chiar şi după expirarea poliţei
(dacă evenimentul asigurat s-a produs în perioada asigurată).

Alte avantaje

Acoperire din prima zi de spitalizare şi incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident;
Majorarea cu 100% a indemnizaţiei de asigurare în cazul spitalizării la terapie intensivă;
Plata spitalizării până la 180 de zile pe an, iar pentru incapacitate temporară până la 90 zile pe an;
Includerea unei indemnizaţii de 450 de lei pentru tratamentul dentar de urgență datorat unui accident;
Obținerea promptă de informații prin apelarea serviciului Alo Groupama.

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 transportatori
Asigurări pentru constructori

Detaliile despre produsele şi serviciile pe care vi le oferim sunt disponibile pe site-ul nostru,
www.groupama.ro.
Groupama Asigurări este prima companie de asigurări care trece de la simple promisiuni la
angajamente şi garanţii asociate produselor de asigurare. Clienţii noştri beneficiază de « Colecţia
de avantaje », un set unic de beneficii şi servicii cum sunt: plata în avans, constatarea rapidă a daunei,
asistenţa rutieră extinsă, timp scurt de răspuns. Detalii pe www.colectiadeavantaje.groupama.ro.
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Asigurări de proprietăți
Asigurări de răspundere civilă
Asigurări de viață și persoane
Asigurare de sănătate

