
Îți suntem alături!
#ResponsabiliAcasa

Semnează online polițele și 
documentele de asigurare!

De ce să semnezi electronic documentele de asigurare?

Ce trebuie să faci? Este simplu:

este RAPID – într-o singură operațiune poți semna toate documentele de asigurare, iar reînnoirea o 

vei putea face mult mai simplu și de la distanță; 

este SIMPLU – semnarea decurge simplu și intuitiv, inclusiv de pe dispozitive mobile, fără să instalezi 

nicio aplicație suplimentară; 

este LEGAL – semnătura electronică și cea pe hârtie au aceeași valoare legală; 

este GRATUIT – semnarea electronică a documentelor de asigurare nu modi�că valoarea primei de 

asigurare;  

este VERSATIL – poate � realizat de la distanță, poți semna documentele sau le poți respinge; 

primești UN PLIC ELECTRONIC cu toate documentele tale de asigurare, pe care îl poți păstra pe orice 

dispozitiv și îl poți consulta oricând.

1. Consilierul tău de la Groupama Asigurări îți prezintă opțiunea și îți cere acordul verbal de a semna 

electronic documentele de asigurare; 

 

2. După acceptarea ofertei de asigurare, vei primi un email cu instrucțiunile de semnare, în care vei apăsa 

butonul DESCHIDERE DOCUMENT pentru a accesa interfața dedicată (linkul este activ 72 de ore); 

 

3. Parcurgi documentele pagină cu pagină, până la �nal, și accesezi butonul CONFIRMĂ CITIREA; 

 

4. Activezi semnarea documentelor dând click în zona indicată pe ecran; 

 

5. Accepți termenii și condițiile prin bifarea căsuțelor indicate pe ecran și accesarea butonului ACCEPT; 

 

6. Introduci codul PIN pe care îl primești prin SMS și accesezi butonul SEMNARE PACHET; 

 

7. Accesezi butonul FINALIZEAZĂ pentru a încheia procesul de semnare; Astfel, semnătura ta electronică 

a apărut pe documentele de asigurare și poți închide fereastra cu interfața de semnare; 

 

8. Automat, pe adresa ta de email vei primi două mesaje: unul conține toate documentele pe care le-ai 

semnat electronic (într-o arhivă zip), iar celălalt toate documentele legale aferente emiterii Certi�catului 

Digital Temporar.

Până la accesarea butonului Finalizează, pe parcursul procesului de semnare electronică, te poți răzgândi 

oricând și poți accesa butonul Renunță/Respinge sau îi poți solicita consilierului tău Groupama să anuleze 

procesul de semnare electronică și să reluați semnarea documentelor în format �zic.

Pentru întrebări sau lămuriri suplimentare te rugăm să contactezi consilierul tău de la Groupama Asigurări.


