


Companie de brokeraj în asigurări, înființată în 2011, cu o experiență de 10 ani în domeniul

intermedierii asigurărilor agricole.

Autorizată conform Legii 236/2018, Societatea este înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare la 

poziția RBK-701/29.11.2011.

Experiență de 10 ani în instrumentarea managementului de risc.

Orientare spre un model de business concentrat pe managementul riscurilor pentru fermieri.

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare



Brokerul nr. 1 în intermedierea asigurărilor agricole.

Creșterea cotei de piață de la 7% în 2017 la 15% în 2020.

Experiență în colaborarea cu fermierii medii și mari.

Colaborare cu peste 3.500 clienți în 2020.

Diversificare în produse și servicii, precum și cotații unice pe piață.

Intermedierea produselor de asigurare optime, conform cu nevoile clienților.

Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare



În 2019, AGRICOVER și Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă au decis 

transformarea Brokerului de Asigurări Agricover într-o companie deținută de Agricover IFN (51%) si 

Club (49%): Clubul Fermierilor Romani Broker de Asigurare SRL. Procesul de transformare s-a finalizat 

în luna mai 2020.

Prin intermediul Brokerului, Clubul Fermierilor Români își asigură resursele financiare pentru 

urmărirea priorității sale majore, promovarea competitivității agriculturii românești.  

CFRO Broker are putere de negociere crescută cu companiile de asigurări.

Brokerul Fermierilor



Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare are o dublă misiune:

continuă să sprijine fermierii și să le acorde consultanță în gestionarea riscurilor în afacerea lor și,

contribuie la susținerea financiară a programelor și proiectelor Clubului Fermierilor Români, care 

vizează creșterea competitivității afacerilor agricole din România.

Misiunea Brokerului de Asigurare



Echipă dedicată cu 35 de membri, cu experiență validată în domeniul asigurărilor

Calitate în serviciile oferite

Putere crescută în negociere cu companiile de asigurare naționale și internaționale

Gama variată de soluții de la asigurători de top: Groupama, Agra Asigurări, Allianz-Țiriac, Omniasig

Oferte comparative și complexe puse la dispoziția fermierilor

Tarife și condiții preferențiale pentru fermieri

Consultanță și îndrumare în elaborarea și gestionarea dosarelor de daună

Avantaje pentru fermieri



Consultanță de analiză și evaluare a riscurilor comparând costurile financiare inițiale versus posibilele 
pierderi în cazul asumării riscurilor asigurate/neasigurate;
Negociere individualizată la mai multe societăți de asigurare și susținerea clientului în obținerea unor 
cotații de primă avantajoase;
Suport în analiza ofertelor obținute, asistență în încheierea polițelor de asigurare conform condițiilor 
alese și agreate de fermier;
Informații cu privire la procedurile și documentele necesare deschiderii dosarului de daună;
Consilierea și îndrumarea, precum și monitorizarea dosarelor de daună până la finalizarea și plata 
despăgubirii;
Consiliere gratuită în depunerea cererilor de finanțare la AFIR pentru Subvenționarea primelor de 
asigurare (Submăsura 17.1).

Avantaje pentru fermieri




