
 

 

C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

București, 11 decembrie 2015 
 

Groupama Asigurări și Comitetul Olimpic și Sportiv Român își prelungesc  

parteneriatul strategic pentru încă trei ani, până în 2018 

Groupama Asigurări, unul dintre liderii pieței de profil din România, și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au 

semnat un nou parteneriat pentru perioada 2016 – 2018. Prin acest parteneriat, Groupama Asigurări, în calitate de 

asigurător oficial al COSR, se angajează să sprijine activitățile COSR oferindu-le sportivilor din loturile participante la 

urmatoarele șase ediții ale competițiilor olimpice, atât cele de iarnă, cât și cele de vară, produse de asigurare de 

călătorie, de viață, de asigurare obligatorie RCA și asigurare facultativă a flotelor de autovehicule (pentru 26 de 

autovehicule) și de asigurare de incendiu și alte calamități. Per total, valoarea estimată a polițelor este de 207.000 

de euro, ele fiind oferite integral în sistem barter, ambele contracte fiind intermediate prin partenerul nostru, Gras 

Savoye.  

”Prin intermediul prelungirii parteneriatului cu COSR, care s-a dovedit unul de succes, perpetuăm tradiția unui 

angajament durabil și a unui parteneriat bazat pe încredere și respect, un angajament prin care susținem 

performanța la cel mai înalt nivel, asigurând activitatea unor oameni care ne fac mândri. Bazându-ne pe principiile 

noastre de bază - responsabilitate, solidaritate, performanță și proximitate –, ne dorim să fim alături de COSR și de 

acești sportivi de excepție pe parcursul celor mai solicitante momente din următorii trei  ani, oferindu-le, în parte, 

liniștea de care au nevoie pentru a obține rezultatele pe care și le propun”, a declarat François Coste, director 

General al Groupama Asigurări.  

”Mă bucur extrem de mult că Groupama este asigurătorul oficial al COSR până în 2018. Continuăm astfel o 

colaborare începută în 2012. Groupama Asigurări ne ajută să fim mai aproape de marea performanță și pentru asta 

trebuie să le fim recunoscători. Sportivii britanici spun «your body is your business». Ca să te implici chiar mai mult 

de 100%, trebuie să știi că în spatele tău este cineva care te susține în cazul în care apar accidentări care te scot din 

circuit. Am lucrat cu această companie ca sportiv și în Franța și de fiecare dată au fost superprofesioniști”, a declarat 

Alin Petrache, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. 

Pe toată perioada parteneriatului, Groupama va asigura delegațiile lotului național la Jocurile Olimpice pentru 

Tineret în iarna lui 2016 de la Lillehammer, Festivalurile Olimpice ale Tineretului în iarna și vara anului 2017 și la 

Jocurile Olimpice și Jocurile Olimpice pentru Tineret în vara anului 2018. Mai mult decât atât, asigurătorul va fi 

prezent la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, în cadrul cărora se va implica prin realizarea unor proiecte 

speciale.  

Produsele oferite de Groupama Asigurări sunt asigurări de viață, de călătorie în străinătate pentru delegațiile lotului, 

polițe de asigurare facultativă a flotelor de autovehicule, polițe de incendiu și alte calamități și polițe de asigurare 

obligatorie RCA valabile pentru perioada 2016 – 2018, ajungând la o sumă estimativă de 207.000  de euro. Printre 

riscurile acoperite de polițe, în cazul asigurării delegațiilor lotului olimpic, se numără: cheltuielile medicale, 

cheltuielile medicale de urgență, spitalizarea și tratamentul dentar.  



 

 

 

Groupama Asigurări este asigurătorul oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român din 2012, implicându-se în 

susținerea lotului olimpic al României la evenimente precum Jocurile Olimpice de Vară de la Londra în 2012, 

Festivalul Olimpic și Sportiv European din România în 2013, Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci în 2014, Jocurile 

Olimpice pentru tineret desfășurate în Nanjing în 2014 și Jocurile Europene de la Baku 2015. Peste 800 de sportivi au 

fost asigurați în cei peste trei ani de parteneriat cu COSR.  

 
Despre Groupama Asigurări: 
 
Groupama Asigurări este unul dintre liderii pieţei de asigurări din România, recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile 
flexibile de asigurare oferite celor peste 1 milion de clienţi individuali şi peste 67.000 de companii.  
Parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, cu 34.000 de angajaţi deservind peste 13 milioane de clienţi la 
nivel global, Groupama Asigurări îşi orientează strategia de dezvoltare în jurul celui mai important partener al său, clientul, 
pentru care dezvoltă produse şi servicii simple şi flexibile, adaptabile nevoilor acestuia, care să îi asigure continuitatea planurilor 
atunci când evenimente neprevăzute apar.  
Mai multe informatii pe www.groupama.ro.    
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