
Îți suntem alături!
#ResponsabiliAcasa

Semnează online polițele și 
documentele de asigurare!

Fiecare zi vine cu noi provocări pentru tine. Încă traversăm cu toții o perioada di�cilă, în care încercăm să 

rezolvăm cât mai multe lucruri de acasă.  

 

Te-am obișnuit deja că noi, cei de la  Groupama Asigurări, îți oferim constant soluții noi, inovative, care să 

îți ușureze viață de zi cu zi. Astăzi, venim în sprijinul tău cu un instrument prin care vei putea semna 

polițele și documentele de asigurare online, fără să te deplasezi într-o agenție. Cum?

Fie că ai întrebări sau ai nevoie de informaţii suplimentare, poți oricând să îți contactezi 

agentul de vanzari. De asemenea, poţi scrie pe adresa relatii.clienti@groupama.ro sau la 

AloGroupama, la tel. 0374.110.110, de luni până vineri între orele 8:00 - 18:00. 

 

Cu drag, 

Echipa Groupama

Toate costurile certi�catului tău digital sunt suportate de Groupama Asigurări.

Gratuit

Semnătura electronică și cea pe hârtie au aceeași valoare juridică.

Legal

Procesul de semnare este simplu și intuitiv, funcționează și de pe dispozitivele tale mobile și nu 

necesită instalarea unor aplicații dedicate (WEB based).

Simplu

Funcționează atât de la distanță, cât și în varianta “față în față”; 

Consultanța în asigurări se poate realiza la distanță, fără un efort suplimentar din partea ta; 

Toate documentele pot � consultate înainte de semnare și poți opta pentru aprobarea sau respingerea lor.

Versatil

Vei primi un plic în format electronic cu toate documentele asociate contractului tău de asigurare si 

nu documente disparate care pot � rătăcite sau amestecate; 

Plicul cu documente poate � stocat în cloud sau pe dispozitivele mobile și poate � accesat sau 

consultat oriunde și oricând.

Toate actele într-un plic electronic

Toate documentele sunt semnate printr-o singură operațiune; 

Reînnoirea poliței se poate face mult mai simplu și de la distanță, fără să �e nevoie să te mai deplasezi 

pentru întâlnirea cu agentul de vânzări pentru semnarea documentelor.

Rapid

Primiţi acest mesaj deoarece sunteţi client al Groupama Asigurări, iar adresa dvs. de e-mail se a�ă în baza noastră de date. Dacă nu mai doriţi să 

primiţi acest tip de mesaj din partea noastră vă puteţi dezabona printr-un e-mail la adresa newsletter@groupama.ro, sau apăsând click aici.


