
Ofertă dedicată Groupama Asigurări pentru membrii Sindicatului Independent BCR



De ce Groupama Asigurări?

 Constatare rapidă max. 3 zile

 Ridicarea mașinii din service în ziua

în care avaria este remediată

 Asistență rutieră în max. 1h în

România

 Suntem parteneri cu o rețea mare de

service-uri

 Autoconstatare pentru daune până la

2,000 lei

 Reparații de urgență și intervenție în

max. 1h de la semnalizarea daunei

 Despăgubire în max. 3 zile de la

aprobarea sumei despagubite

 Asistența rutieră până la 1500

euro/eveniment

 Întârzieri – pierdere – bagaje / avion

 Cheltuieli medicale până la 50.000

euro

 Clauza sporturi de sezon

 Cheltuieli cu convorbiri telefonice

până la 50 euro

 Număr de telefon dedicat

0374110115

Asigurarea de călătorie în 
străinătate

-15%* -20%** -10%

Pentru a obține aceste beneficii, trebuie să ne trimiti mai întâi un e-mail la
adresa inrolare@groupama.ro, folosind adresa de e-mail de serviciu (in
formatul @bcr.ro sau @bcr-leasing.ro, care să conțină, în câmpul “Subject”,
doar codul tău numeric personal (13 caractere numerice).

Asigurarea locuințeiAsigurarea CASCO

Simplu, rapid și de încredere

Ofertă

dedicată

Pentru informații suplimentare contactați relatii.clienti@groupama.ro

*Reducerea se va aplica doar polițelor nou încheiate. Pentru polițele reînnoite, reducerea se va calcula conform istoricului – conditțile din
polița anterioară și existenta eventualelor daune. Aceasta reducere nu se cumuleaza cu alte campanii in derulare, oferte promotionale prin
dealeri, societati de leasing etc.
** Reducerea se acorda cu condiția încheierii asigurării obligatorii a locuinței - PAD la Groupama Asigurări, pentru cladiri mai noi de 1940,
care nu se afla pe lista celor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic.

sibcr@bcr.ro .

mailto:inrolare@groupama.ro
mailto:relatii.clienti@groupama.ro


Despre Groupama Asigurări

 Premiul pentru calitatea serviciilor – Asigurări Generale – Media Xprimm, 2017

 Premiul “Calitatea și Promptitudinea Serviciilor”– Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și

Consultanță în Asigurări, 2017

 Premiul Best Small Support Center– Romanian Contact Center Awards, 2016

 Premiul Best Partnership - Groupama Asigurari, Orange Romania, Alcatel-Lucent, 2015

 Premiul pentru Best Insurer Award – Gala premiilor AUTOpro, 2016

La finalul anului 2017
La finalul anului 2017

Ofertă

dedicată



ÎN PLUS, BENEFICIEZI DE COLECȚIA DE 
AVANTAJE

 Constatare rapidă
 Ridicarea mașinii din service în ziua în 

care avaria este remediată
 Informare prin sms despre dosarul de 

daună
 Asistență rutieră extinsă

 Autoconstatare pentru daune sub 2000 
lei

 Reparații de urgență și intervenție în 
maximum 1 oră de la semnalizarea 
daunei

 Despăgubire în maximum 72 de ore de la 
aprobarea sumei despagubite

 Primul pachet ce oferă integrate servicii 
de:

 Monitorizare
 Alertare
 Intervenție de urgență
 Despăgubire

 Kit-ul cuprinde 2 senzori: incendiu și 
inundație.

Plata online a ratelor 
și a primelor de 

asigurare.

ASISTENTA NON-STOP PENTRU:

 Reparații de urgență pentru locuinta.
 Asistență Rutieră, fie că suni din 

România, fie că suni din străinătate.

Ofertă

dedicată



Asigurarea CASCO GRADUAL

CASCO Moto
2 variante: Complet pentru

riscuri de trafic și Staționare pe tot

parcursul anului

5 variante de acoperire
Arrêt, Bon- courage, Contre- pied,
Défense, Extrême nu numai pe
teritoriul României, ci și în alte 41 de
țări din Europa. Asistență rutieră basic
inclusă

Clauze suplimentare
 Asistență rutieră Premium

 Extindere teritorială

 Protecția primei de asigurare, la reînnoire

 Garantarea valorii de nou

 Acoperirea daunelor produse în afara drumurilor publice

 Acoperirea daunelor produse de aspirarea apei la motor

 Acoperirea daunelor produse exclusiv jantelor și

anvelopelor

Acoperiri opționale
 Asigurarea persoanelor transportate

 Asigurarea bagajelor

NOU! Clauza de asigurare a echipamentului 

motociclistului

Anotimpuri pentru riscurile de staționare pe tot 

parcursul anului, iar pentru riscurile de trafic

doar în sezonul cald (15.03 – 14.11).

-15%*

inrolare@groupama.ro

Ofertă

dedicată

*Reducerea se va aplica doar polițelor nou încheiate. Pentru polițele reînnoite, reducerea se va calcula conform istoricului
– conditțile din polița anterioară și existenta eventualelor daune. Aceasta reducere nu se cumuleaza cu alte campanii in
derulare, oferte promotionale prin dealeri, societati de leasing etc.

https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurare-auto/asigurarea-facultativa-pentru-autovehicule-casco-gradual
https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurare-auto/asigurarea-facultativa-pentru-autovehicule-casco-gradual
mailto:inrolare@groupama.ro


Asigurarea CASCO GRADUAL

Procesului de daună este simplu:

 Ai parte de constatare rapidă, în maximum 3 zile de la anunțarea avariei

 Poți ridica mașina din service în ziua în care avaria a fost remediată

 Ești notificat prin SMS când s-a înregistrat dosarul de daună

 În cadrul acoperirii de asistență rutieră, pentru avariile de pe teritoriul României

intervenim în maximum 1 oră și în maximum 4 ore pentru cele din străinătate

Reducerea se aplică polițelor nou incheiate.

Pentru polițele reînnoite, reducerea se va calcula conform istoricului – condițiile din
polița anterioară și existența eventualelor daune.

-15%* Ofertă

dedicată

*Reducerea se va aplica doar polițelor nou încheiate. Pentru polițele reînnoite, reducerea se va calcula conform istoricului
– conditțile din polița anterioară și existenta eventualelor daune. Aceasta reducere nu se cumuleaza cu alte campanii in
derulare, oferte promotionale prin dealeri, societati de leasing etc.



ALExA 
Asigurarea locuinței cu extra acoperiri

Acoperiri pentru riscurile cu cea mai crescută frecvență:

 Incendiu, furt, furtună, grindină, greutatea stratului de zapadă sau gheață etc.

 Acoperire suplimentară pentru riscurile catastrofice:

 Cutremur, inundații, alunecări de teren, peste limita oferită prin asigurarea

obligatorie.

 Intervenție de urgență în maximum o oră de la semnalare

 Autoconstatare și despăgubire rapidă pentru daune mai mici de 2.000 de lei.

- 20%*

inrolare@groupama.ro

Destinată persoanelor fizice cu domiciliul sau
reşedinţa în România, în calitate de proprietari
sau chiriaşi.

Ofertă

dedicată

* Reducerea se acorda cu condiția încheierii asigurării obligatorii a locuinței - PAD la Groupama Asigurări, pentru cladiri mai
noi de 1940, care nu se afla pe lista celor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic.

mailto:inrolare@groupama.ro


ALExA 
Asigurarea locuinței cu extra acoperiri

Pachetul de acoperiri se va personaliza in
funcție de preferințele și nevoile tale.

- 20%*

Clauza ACASA 24/7

Prima asigurare de locuință ce oferă

pachetul integrat de servicii:

 Monitorizare

 Alerte prin serviciul Orange Smart

Home

 Intervenție de urgentă

 Despăgubire

Acoperiri suplimentare

 Asigurarea grădinii

 Asigurarea centralelor și instalațiilor termice

 Asigurarea aparatelor electrice, electronice și electrocasnice

 Asigurarea construcțiilor conexe și amenajărilor de agrement

 Asigurarea clădirilor la care se execută lucrări de extindere

 Asigurarea bunurilor, inclusiv a celor de tip hobby

 Asigurarea obiectelor de valoare

 Asigruarea cardurilor, documentelor și cheilor

 Răspundere civilă

 Asigurare de accidente

 Protecție juridică în cazul proceselor civile

 Anularea sau întreruperea vacanței

inrolare@groupama.ro

Ofertă

dedicată

* Reducerea se acorda cu condiția încheierii asigurării obligatorii a locuinței - PAD la Groupama Asigurări, pentru cladiri mai
noi de 1940, care nu se afla pe lista celor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic.

https://www.groupama.ro/persoane-fizice/locuinta/asigurare-locuinta-cu-extra-acoperiri
https://www.groupama.ro/persoane-fizice/locuinta/asigurare-locuinta-cu-extra-acoperiri
mailto:inrolare@groupama.ro


Asigurarea de călătorie în 

străinătate

Acoperă cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă în cazul unui accident sau

îmbolnăviri care survin pe durata unei călătorii în străinătate.

 Perioada: min 3 - max 365 zile. Vârsta minimă: 1 lună

 3 pachete de asigurare cu acoperiri pentru: asistență medicală de urgență, transportul de urgență

către cel mai apropiat spital sau medic, repatrierea, inclusiv medicală, intervenții dentare de urgență,

întreruperea călătoriei, întârzierea bagajelor.

- 10%

Pachet A Pachet B Pachet C

Cheltuieli medicale 10.000 euro 30.000 euro 50.000 euro

Asigurare de accidente Max. 1.000 euro Max. 2.000 euro Max. 5.000 euro

Asigurarea documentelor - Max. 400 euro Max. 400 euro

 Anularea călătoriei – 1.000 euro/max. 2 evenimente

 Sporturi de sezon – în limita sumei asigurate

 Călătoria cu avionul (întarzieri/pierdere bagaje/avion)

 Asistența rutieră – max. 1500 euro/eveniment

 Întreruperea/extinderea călătoriei
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inrolare@groupama.ro
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Asigurarea de SĂNĂTATE 

 Ai acces la servicii medicale de calitate în rețeaua privată Regina Maria, rețea de policlinici din
București și din țară: 28 policlinici proprii (București, Cluj, Brașov, Constanța, Bacău) și peste 180
de policlinici partenere în întreaga țară.

 6 spitale în București și în țară (Spitalul Băneasa, Spitalul Ponderas, Spitalul de Chirurgie
plastică și ORL, Spitalul Euroclinic, Spitalul de obstetrica și ginecologie Brașov, Spitalizare
de zi multidisciplinară Bacău)

 2 maternități (București și Brașov)
 8 Campusuri Medicale (București, Bacău și Brașov)
 11 centre de imagistică (RMN, CT) in București, Brașov și Bacău
 15 laboratoare de analize
 Divizia Laboratoare Clinice (București, Brașov, Constanta, Bacău)
 Banca Centrală de Celule Stem

 Servicii medicale de

 Servicii medicale în

Asigurarea Medicală Integrală include pachetul 

complet:
Prevenție – Diagnostic – Tratament

Ofertă

dedicată

inrolare@groupama.ro

- 10%

mailto:inrolare@groupama.ro


Asigurarea de 
ACCIDENTE DE PERSOANE

 Acoperire complementară asigurării de sănătate, oferind sprijin prin compensații pentru acoperirea
pierderilor fianciare pentru: cheltuieli suplimentare cu spitalizarea și tratamentul, intervenții
chirugicale, incapacitatea temporară sau permanentă de muncă urmare a invalidității.

 Posibilitatea de a alege servicii medicale private sau de stat, în țară sau în străinătate

 Acoperiri suplimentare pentru: arsuri, fracturi, incapacitatea temporară de muncă, intervenții
chirurgicale, spitalizări, boli profesionale, cheltuieli medicale, provocate de un accident

 Majorarea cu 100% a indemnizatiei de asigurare in cazul spitalizării la terapie intensivă

 Plata spitalizării până la 180 de zile/an, plata pentru incapacitate temporară până la 90 zile pe an

Acoperiri

inrolare@groupama.ro

Ofertă

dedicată- 10%

https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurarea-de-accidente-de-persoane
https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurarea-de-accidente-de-persoane
mailto:inrolare@groupama.ro


Asigurarea de viață

Continuitate în caz de deces
Asigurarea de viață cu protecție în caz de deces poate oferi celor dragi
suportul financiar atunci când tu nu o vei mai putea face.
 Protecție financiară completă prin posibilitatea de atașare a următoarelor

asigurări suplimentare:
 Exonerare de la plata primelor de asigurare ca urmare a invalidității 

asiguratului
 Cheltuieli medicale ca urmare a unui accident
 Cheltuieli medicale din orice cauză
 Spitalizare ca urmare a unui accident
 Spitalizare din orice cauză
 Incapacitate temporară de muncă provocată de un accident
 Incapacitate temporară de muncă din orice cauză
 Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident
 Intervenții chirurgicale din orice cauză
 Fracturi ca urmare a unui accident
 Arsuri ca urmare a unui accident
Deces ca urmare a unui accident
Deces din orice cauză
Deces și invaliditate permanentă ca urmare a unui accident
 Invaliditate permanentă totală sau parțială ca urmare a unui accident
 Invaliditate permanentă totală sau parțială totală din orice cauză
 Boli grave - pachet I
 Boli grave - pachet II

Ai posibilitatea de a plăti în rate
sau de a modifica frecvența de
plată a primelor de asigurare, iar
suma asigurată în caz de deces
este garantată, indiferent de
momentul decesului și de suma
primelor achitate până în acel
moment.

inrolare@groupama.ro

Ofertă

dedicată- 10%

https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurari-de-viata/asigurarea-de-protectie-caz-de-deces
https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurari-de-viata/asigurarea-de-protectie-caz-de-deces
mailto:inrolare@groupama.ro


Alte asigurări



Asigurarea RCA

 Acoperire în România și în 45 din cele 47 de țări membre ale sistemului 
Carte Verde.

 Limitele de despăgubire sunt stabilite de Autoritatea de Supraveghere
Financiară. Astfel, pentru 2017 limitele de despăgubire acordate în cazul
unui accident în România sunt:

 pentru pagube materiale: 1.220.000 euro

 pentru vatămări corporale și decese: 6.070.000 euro

Ești acoperit pentru:

 vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter
patrimonial

 pagube materiale

 pagube reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat

 cheltuieli de judecată efectuate de persoana prejudiciată

Programul Alo Groupama este 24/7 pentru
înregistrarea accidentelor

inrolare@groupama.ro

Ofertă

dedicată

https://asigurarionline.groupama.ro/rca
https://asigurarionline.groupama.ro/rca
mailto:inrolare@groupama.ro


Asigurarea de

Răspundere civilă profesională

Asigurarea de răspundere civilă profesională acoperă:
 Sumele pe care le datorezi terțelor persoane păgubite, în caz de daune
 Despăgubirea eventualelor cheltuieli de judecată

Răspunderea civilă profesională se aplică pentru:
 Arhitecți și ingineri constructori
 Societăți de consultanță în construcții
 Contabili autorizati și experți contabili
 Avocați
 Notari publici
 Consilieri juridici
 Auditori financiari
 Consultanti fiscali
 Administratori judiciari si lichidatori
 Personal medical
 Brokeri de asigurare
 Agenti de asigurare
 Cadre didactice
 Evaluatori și experti tehnici

inrolare@groupama.ro

Ofertă

dedicată

https://www.groupama.ro/persoane-juridice/asigurari-de-raspunderi/asigurarea-de-raspundere-civila-legala
https://www.groupama.ro/persoane-juridice/asigurari-de-raspunderi/asigurarea-de-raspundere-civila-legala
mailto:inrolare@groupama.ro


Alte asigurări de viață

Asigurările de viață pot oferi celor dragi suportul financiar atunci când tu nu îl vei mai
putea oferi. În plus față de acoperirea cheltuielilor de zi cu zi ale familiei tale, asigurarea
de viață poate ajuta beneficiarii desemnați în:

 Plata datoriilor și a creditelor pentru locuință și nu numai | Asigurarea cu protecție în
caz de deces (detalii in slide-ul 14)

 Asigurarea educației copiilor prin economisirea unei sume de bani | Asigurarea de viață
cu economisire pentru copii

 Suplimentarea veniturilor la pensionare | Asigurarea mixtă de viață
 Menținerea unui standard de viață | Asigurări suplimentare atașate oricărei asigurări

de viață

Ai posibilitatea de a plăti în rate sau de a modifica frecvența de plată a primelor de
asigurare, iar suma asigurată în caz de deces este garantată, indiferent de momentul
decesului și de suma primelor achitate până în acel moment.

AVANTAJE
 Flexibilitate
 Garantarea sumei pe care o primesti in cazul producerii evenimentului asigurat
 Promptitudine la plata indemnizatiilor de asigurare
 Consiliere in identificarea unei solutii financiare optime.

inrolare@groupama.ro
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https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurari-de-viata
https://www.groupama.ro/persoane-fizice/asigurari-de-viata
mailto:inrolare@groupama.ro

