
3. După instalare începe 
monitorizarea flotei 
(ViaTrackBase) și calculul 
scorului pentru stabilirea stilul 
de conducere.

2. Se instalează pe fiecare 
autovehicul din flotă 
dispozitivul telematic.

1. Se emite polița de 
asigurare Casco Gradual cu 
clauza Fleet Control.

Comunicare rată 
recalculată

Monitorizare

Dispozitiv 
telematic

Emitere
Poliță

Stil de 
condus Discount

Prudent 40%

De 
îmbunătățit 20%

Războinic 0%

Cum funcționează

Casco Gradual
Clauza Fleet Control

Deține controlul de la distanță

Pentru o mai bună gestionare a parcurilor auto, am lansat Clauza Fleet Control, oferită în parteneriat cu 
Viasat Systems. Te va ajuta să obții beneficii în funcție de stilul de condus al șoferului, să optimizezi 
costurile generale și să-ți monitorizezi flota. Clauza Fleet Control este destinată administratorilor de flote
și presupune includerea monitorizării telematice în poliţa de asigurare Casco Gradual, cu efect direct 
asupra primei de asigurare. 

Cui se adresează clauza Fleet Control
Oricărui client nou persoană juridică care intră în portofoliul Groupama Asigurări cu un parc de 
autovehicule și este eligibil:
• se asigură autoturisme/ utilitare până în 3,5 tone
• valabilitatea poliței este de 12 luni
• plata primei de asigurare se va face în 4 rate
• prima de asigurare este mai mare sau egală cu 500 EUR sau echivalentul în RON/USD.

4. Se notifică scadența și
cuantumului ratei în funcție de 
scorul înregistrat, cu 15 zile înainte 
de fiecare rată.



LOC 1

Reducerea ratelor în funcție de stilul de condus pe fiecare mașină, de până la 40% din
valoarea fiecărei rate de primă, începând cu rata 2.

Predictibilitatea primei de asigurare în timp și alte avantaje pe termen lung (reducerea
consumului de combustibil, responsabilizarea angajaților față de activele companiei etc.).

Echipamentul telematic Viasat - dispozitiv care se instalează pe fiecare autovehiculul
asigurat, într-o unitate service.

Acces la ViaTrackBase - sistemul care îți pune la dispoziție, prin rapoarte customizabile
următoarele informații pentru monitorizarea flotei:

 poziție instantanee (unde se află autovehiculul în momentul respectiv)
 parcurs pe o perioadă solicitată de timp 
 Km parcurși într-o perioada solicitată
 viteza autovehiculului, depășiri de viteză 
 staționări (locație și timp de staționare)
 setare alerte: ITP, revizii, expirare RCA etc.

Monitorizare flexibilă, datele fiind livrate în același timp în aplicația web și mobile app. 
Astfel, coordonatorii de flotă au acces la informații în timp real având posibilitatea 
îmbunătățirii rezultatelor.

Eficientizarea gestionării parcului de autovehicule printr-un sistem ușor de utilizat care îți
permite să ai o viziune de ansamblu asupra întregului parc, în condiții de confidențialitate.

Pentru mai multe detalii legate de produsele și serviciile noastre, accesează www.groupama.ro sau 
apelează Alo Groupama 0374 110 110

La achiziționarea Casco Gradual cu clauza Fleet Control primești

http://www.groupama.ro/
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