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Groupama Asigurari 

• Un grup care acoperă toate liniile de afaceri, 
toate segmentele de clienţi şi canalele de 
distribuţie

• Cadru unic, strategie ambiţioasă

• Un jucător major pe piaţa asigurărilor



Cifră de afaceri

Cifre cheie la nivel mondial

16,2 16,2 mld€

Clienţi 16 16 milioane

Angajaţi

Cifră de afaceri de pe pieţele 
internaţionale

Un jucător major pe piaţa 
asigurărilor

29,3%

3

38 400



Principiile dezvoltării 
internaţionale ale Groupama

• Este un jucător de referinţă în ţările în care îşi 
desfăşoară activitatea

• Încheie parteneriate de succes cu lideri locali 
cu experienţă

• Construieşte pe baza expertizei şi a celor mai 
bune practici existente la nivelul Grupului
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Groupama are o puternică 
platformă de dezvoltare în 

România

21 decembrie 2007

26 august 2008

6 august 2008

Ca urmare a procesului de fuziune dintre Asiban şi BT Asigurări şi a integrării forţei de 
vânzări a OTP Garancia, Groupama Asigurări este unul dintre liderii pieţei de asigurări.



Angajament pe termen lung pe 
piaţa din România

 Un formator de piaţă: profesionist şi inovator

 Îmbunătăţirea profitabilităţii, a serviciilor pentru clienţi şi 
dezvoltarea de noi oferte 

 Centrare pe produse: asigurări generale (auto, bunuri, 
echipamente etc), atât pentru persoane fizice, cât şi pentru 
companii, urmate de asigurări de viaţă, asigurări agricole şi 
asigurări medicale. 
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Asigurarea Afacerilor Mici şi Mijlocii



Asigurarea Afacerilor Mici
şi Mijlocii

Pentru că fiecare afacere are particularităţile 
sale, cu Groupama Asigurări obţineţi soluţii 
complete şi care acoperă în mod eficient 
ansamblul riscurilor cu care va confruntaţi. 

Groupama vă oferă o asigurare completă şi 
flexibilă, o asigurare multirisc ca suport în 
dezvoltarea întreprinderii dumneavoastră. 



Asigurarea Afacerilor Mici
şi Mijlocii

Avantaje

Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta un sector foarte dinamic al economiei cu activitati
diversificate si cu o necesitate accentuata de protejare a afacerii – de unde a aparut si nevoia
de asigurare printr-un produs cu acoperiri complexe, cu urmatoarele idei definitorii:

 Grupare unica de mai multe tipuri si clase de asigurări, în prezent vândute separat:

Property (imobile, întreruperea afacerii, echipamente, stocuri), EEI, MBK,

Raspundere civila, accidente de persoane, CARGO etc.

 Complet adaptabil

Fiecare secţiune conţine la randul sau mai multe acoperiri

si poate fi ajustata prin selectia riscurilor sau clauzelor si alegerea fransizelor

sau limitelor.



Asigurarea Afacerilor Mici
şi Mijlocii

Context de piata

IMM-urile pe piaţă: in România sunt înregistrate 487.782 IMM-uri care reprezintă peste 70% 
din PIB-ul românesc.

Activităţi principale: comerţul, industria prelucrătoare, industria construcţiilor şi 
transporturilor sunt cele mai reprezentative.

Situatia actuala a IMM-urilor:

Piata grav afectată de criza economică;

Scădere continuă a capitalului disponibil, fie din resurse proprii, fie din investiţii si
împrumuturi, etc.



Asigurarea Afacerilor Mici
şi Mijlocii

Cui îi este adresată Asigurarea afacerilor 
mici şi mijlocii? 

• Asigurarea afacerilor mici şi mijlocii se adresează companiilor cu una sau mai 
multe locaţii (maxim 3 locaţii) în care îşi desfăşoară activitatea de producţie 
sau comercială şi care îşi doresc o asigurare cât mai completă pentru afacerea 
şi bunurile de la locaţiile în care aceasta se desfăşoară.



Asigurarea Afacerilor Mici
şi Mijlocii

Ce vă poate oferi această asigurare? 

• Asigurarea afacerilor mici şi mijlocii poate fi personalizată, în 
funcţie de nevoile afacerii dumneavoastră. Se pot alege din 
formele de asigurare enumerate mai jos, riscuri specifice 
fiecărei locaţii: 

• I. Incendiu şi alte calamităţi 
• II. Avarii accidentale ale maşinilor şi utilajelor
• III. Echipamente electronice
• IV. CARGO 
• V. Răspundere civilă 
• VI. Accidente persoane



Asigurarea Afacerilor Mici
şi Mijlocii

Asigurarea incendiu şi alte calamitaţi se referă la acoperirea clădirilor,

echipamentelor, stocurilor şi a altor bunuri pentru următoarele riscuri: 

 FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, lovirea de către 
vehicule); 

 Riscuri extinse (prăbuşiri sau alunecări de teren, furtună, greutatea zăpezii, căderi 
de corpuri);

 Inundaţie; 
 Cutremur; 
 Furt; 
 Inundaţie de la vecini; 
 Vandalism; 
 Riscuri Politice; 
 Avarii ale instalaţiilor de apă, canalizare sau încălzire centrală. 



Asigurarea Afacerilor Mici
şi Mijlocii

Printr-o clauză suplimentară, Clauza de

business interruption (BI), se pot

acoperi pierderile financiare din

întreruperea afacerii ca urmare a

producerii unuia din riscurile acoperite pe
Secţiunea Incendiu şi alte calamitaţi.



STUDIU DE CAZ



ASIGURAT

Denumire companie: COMPANIA SRL
Localitate: Piatra Neamt

CUI: 29242479

Localitate: Piatra Neamt Jud./Sector. Neamt Str. Ciresului Nr. 1

Locaţia preluată în 

asigurare are

următoarele caracteristici:

LocLocaţia 1

Adresa locaţiei Jud. Neamt, Loc. Piatra Neamt, 
Str. Ciresului nr. 1

Activitate desfăşurată Unităţi de prestări servicii/ 

reparaţii

Moneda în care se încheie asigurarea: EUR



ASIGURAREA DE INCENDIU ȘI ALTE CALAMITĂŢI NATURALE

Obiectul 
asigurării

Locaţia 1

SUMA ASIGURATĂ

Clădiri valoarea reală 500000 EUR

Echipamente valoarea reală 500000 EUR

Stocuri valoarea maximă 500000 EUR

Ați selectat următoarele riscuri: L1 FRANŞIZĂ

FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor 
de zbor, lovirea de către vehicule)

DA Franşiză standard ( 0 )

Riscuri extinse (prăbuşiri sau alunecări de teren, 
furtună, greutatea zăpezii, căderi de corpuri)

DA Franşiză standard ( 0 )

Inundație DA Franşiză standard ( 0 )

Cutremur DA Franşiză standard ( 1% din 
SA)

Furt DA Franşiză standard ( 0 )

Inundație de la vecini DA Franşiză standard ( 0 )

Vandalism DA Franşiză standard ( 0 )

Riscuri politice DA Franşiză standard ( 0 )

Avarii ale instalaţiilor de apă, canalizare sau 
încălzire centrală

DA Franşiză standard ( 0 )

TOTAL PRIMĂ DE ASIGURARE (la nivel de poliţă) 1329.33 1659.77



DISCOUNT (aprox. 20%) obtinut in contextul 
existentei sistemelor de securitate la incendiu 
330 EURO

4 ANI X 330 = 1320 EURO



Beneficii

Acopera in mod eficient ansamblul riscurilor 
cu care va confruntati

 Amortizarea cheltuielilor cu implementarea 
sistemului modern de  de prevenire si limitare 
a incendiilor

Se pot acoperi pierderile financiare din 
intreruperea afacerii  (clauza BI)



Beneficii

deşi este un “pachet” ce cuprinde mai multe 
secţiuni, clientul nu este condiţionat de 
încheierea tuturor acestor secţiuni, condiţia 
minimă de achizitionare a poliţei fiind 
acoperirea FLEXA din secţiunea Incendiu şi 
alte calamităţi. 

Limitarea daunelor prin existenta sistemelor 
de stingere a incendiilor



Beneficii

Cum te ajuta asigurarea pentru protectia afacerii tale
Sediul companiei tale, dotarile, precum si utilajele si
marfurile achizitionate reprezinta o investitie
importanta. Toate bunurile companiei tale pot fi
afectate oricand de evenimentele neprevazute ce pot 
avea loc. Un incendiu poate provoca pagube in valoare
de miliarde, deteriorarea stocurilor de marfa, iar in 
unele cazuri intreruperea activitatii.
Pentru a te proteja in astfel de situatii neplacute, a 
caror frecventa este din pacate în crestere, este
necesar sa fii asigurat. Asigurarile pentru bunuri iti
protejeaza activele ce genereaza valoare pentru
afacerea ta.



Beneficii

De ce sa alegi o asigurare IMM

Asigurarile pentru bunuri de la Groupama sunt produse
dedicate nevoilor tale si iti ofera protectie completa
impotriva riscurilor care iti pot ameninta afacerea.
Asigurarile pentru bunuri IMM te protejeaza in 
situatiile neplacute si te ajuta sa iti recuperezi
pierderile suferite. In plus, beneficiezi de despagubiri
rapide si sigure pentru ca noi intelegem cat de 
important este sa beneficiezi de sprijin financiar in 
momentele dificile prin care poate trece compania ta.



MulţumimMulţumim


