
Cultivăm succesul

Pachet
 Agri

Groupama Asigurări, 
BRD Groupe Société Générale și  
BRD Sogelease IFN S.A. susțin dezvoltarea
fermierilor din România



Complexitatea activităţii desfăşurate de fermieri în special, de societăţile comerciale în 
general, implică riscuri diverse care necesită asigurări complexe şi flexibile. 

Groupama Asigurări preia grijile provocate de riscuri şi îți oferă suport şi continuitate prin 
soluţii mereu actualizate şi adaptate, oferindu-ți o gamă variată de asigurări agricole.

Asigurarea culturilor agricole este destinată oricărei persoane fizice sau juridice care 
exploatează un teren agricol. Se pot asigura culturile de grâu, orz, orzoaică, rapiță, 
floarea-soarelui, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, muştar, soia etc., dar şi livezile de 
pomi fructiferi şi plantaţiile de viţă-de-vie.

Asigurarea pentru animale se adresează persoanelor fizice care deţin animale în 
gospodărie, dar şi persoanelor juridice care gestionează ferme zootehnice. Se pot 
asigura efectivele de bovine, suine, ovine şi caprine.

Asigurarea pentru păsări se adresează exclusiv persoanelor juridice care deţin sau 
gestionează ferme avicole. Se pot asigura efectivele din fermele avicole.

Asigurarea pentru peşti se adresează exclusiv persoanelor juridice care deţin sau 
gestionează ferme piscicole. Se pot asigura efectivele din fermele piscicole.

Asigurarea utilajelor agricole este destinată persoanelor fizice sau juridice care deţin 
autovehicule autopropulsate sau utilaje ataşate ori trase de acestea, nesupuse 
înmatriculării. Se pot asigura tractoare agricole, combine, semănători, autogredere, 
utilaje pentru amenajarea drumurilor, încărcătoare frontale, motostivuitoare, prese de 
balotat, pluguri.

Când ai o asigurare agricolă de la Groupama, pe lângă avantajul de a fi asigurat corect și 
transparent primind  servicii de cea mai bună calitate în gestionarea şi rezoluția dosarelor 
de daună, vei fi inclus automat în programul Asigurările dau roade care îţi oferă accesul 
la o întreagă recoltă de beneficii şi avantaje special gândite pentru viaţa de agricultor.

În plus, în cadrul pachetului Agri poți beneficia de reduceri comerciale la asigurările 
agro pentru culturi, animale, păsări, pești; la asigurarea utilajelor agricole; la 
asigurările property pentru depozite, silozuri și alte clădiri; la asigurările auto, cu alte 
cuvinte, la toate asigurările atașate finanțărilor.

Groupama Asigurări este prima companie de asigurări care trece de la simple promisiuni 
la angajamente și garanții asociate produselor de asigurare. Clienții noștri beneficiază de 
«Colecția de avantaje», un set unic de beneficii și servicii cum sunt: plata în avans, 
constatarea rapidă a daunei, asistența rutieră extinsă, timp scurt de răspuns. Detalii pe 
www.groupama.ro.



FINANȚAREA INVESTIȚIILOR (inclusiv achiziția de terenuri agricole)

Până la 90% din valoarea totală a proiectului de investiții 
Perioadă îndelungată de creditare până la 10 ani
Perioadă de grație adaptata ciclurilor de producţie

Gama EUROBRD

Finanțare:
- până la 100% a valorii cheltuielilor eligibile aferente contribuției proprii sau a grantului 
UE obținut
- până la 75% din valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului
Perioada creditului și perioada de grație sunt adaptate în funcție de perioada de execuție 
a proiectului



!tim c" o afacere în domeniul agricol are nevoie de sprijin pentru a se 
dezvolta. De aceea, venim în ajutorul t"u printr-o solu#ie financiar" complex" - 
pachetul Agri - ca rezultat al parteneriatului dintre Groupama Asigur"ri, BRD 
Groupe Société Générale $i BRD Sogelease IFN S.A., ale c"rui avantaje te 
invit"m s" le descoperi mai jos.

BRD Groupe Société Générale, partener tradiţional al agriculturii româneşti, pune la 
dispoziţia fermierilor o gamă variată de produse, adaptată specificului activităţii agricole:

PRE-FINANȚAREA SUBVENȚIILOR APIA

Beneficiezi în avans de 90% din valoarea subvențiilor APIA, în baza adeverinței 
emise
Achiţi contravaloarea seminţelor, îngrăşămintelor, carburanţilor, salariilor, 
contribuţiilor la bugetul de Stat etc.
Comisionul de acordare se poate reţine din credit iar dobânda o plăteşti când încasezi 
subvenţiile de la APIA

FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE

Creditul de campanie agricolă
Finanțare de până la 80% din nivelul cheltuielilor de campanie agricolă
Perioadă de grație de 10 luni pentru principal, respectiv 6 luni pentru plata dobânzii

Creditul pe contract
Finanțare de până la 80% din cheltuielile de aprovizionare, producție și desfacere 
aferente contractului comercial
Program de rambursare personalizat

Creditul sezonier
Util în finanțarea nevoilor de capital de lucru generate de activitățile sezoniere
Acoperă decalajul dintre plăți și încasări
Program de rambursare specific, corelat cu perioada de valorificare a producției

Descoperitul de cont cu card business atașat
Este un mijloc de plată comod și rapid
Flexibilitate în utilizare
Fără garanții reale



Pentru ca tu să fii în avantaj, îţi punem la dispoziţie o soluţie de finanţare accesibilă şi 
flexibilă în vederea achiziţionării de maşini şi utilaje agricole.
 
Principalele beneficii ale finanţării în leasing prin BRD Sogelease IFN S.A. sunt:

Alegerea bunului şi a furnizorului îţi aparţine!
Noi îţi oferim finanţare de până la 90% din valoarea bunului achiziţionat în leasing pe 
o perioadă de maxim 60 de luni 
Beneficiezi de flexibilitate în stabilirea profilului de plăţi, în funcţie de particularităţile 
şi sezonalitatea afacerii tale (2 rate/an)
Accesezi o formă de finanţare în care bunul finanţat reprezintă principala garanţie 
contractuală 
Poţi opta pentru valoare reziduală, plătibilă la finele contractului, de maxim 20% din 
valoarea bunului achiziţionat
Rată de leasing fixă pe parcursul contractului de leasing, ceea ce îţi permite o 
planificare facilă a fluxului de numerar

Eşti client Groupama? Profită acum de avantajele acestui parteneriat şi alege ofertă 
specială de leasing a BRD Sogelease IFN S.A. cu dobândă preferenţială şi reducere a 
comisionului de acordare de până la 30%. 



Pentru mai multe detalii despre produsele oferite:    

BRD
Website: www.brd.ro

E-mail: credite.agro@brd.ro
    

BRD Sogelease
Website: www.brdleasing.ro
E-mail: leasing.agro@brd.ro

 
Groupama Asigur!ri

Website: www.groupama.ro
E-mail: office@groupama.ro

Alo Groupama: 0374 110 110


