
JESTEŚMY CONCORDIĄ
BĘDZIEMY GENERALI
W drugiej połowie 2021 roku Concordia się zmieni.  
Rolnicy będą mogli korzystać z oferty Generali Agro, 
a wszyscy klienci zyskają dostęp do pełnej palety 
ubezpieczeń Generali.

Concordia łączy się z Generali.

rolnicy będą mieli dedykowaną 
linię produktową – Generali AGRO 

wszyscy klienci będą mogli 
skorzystać z produktów Generali

druga połowa 2021 roku  

concordiaubezpieczenia.pl 

Skontaktuj się z nasza infolinią 

zakres ochrony w ramach 
zawartej z nami umowy

jakość naszych usług

nasza wiodąca pozycja  
w sektorze agro

Twój pośrednik

Co się zmieni? 

Kiedy nastąpi zmiana? 

Chcesz wiedzieć więcej o zmianie?

Masz pytania lub wątpliwości?  

Co się nie zmieni?

concordiaubezpieczenia.pl

Concordia Polska Grupa Generali
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny. 
Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10 jest 
częścią Grupy Generali.

Concordia Polska T.U. S.A.  
stanie się częścią Generali T.U. S.A.

61 85 84 800 

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
Opłata za połączenie wg cennika operatora.

biuro@concordiaubezpieczenia.pl

Odwiedź stronę internetową



Rolnicy 

Generali Agro w liczbach  

Wszyscy klienci

Generali w liczbach

powierzchnia ubezpieczonych 
upraw (wiosna 2020 r.)

tradycji i dbania 
o interesy Klientów

ponad 1 mln ha 190 lat

liczba zawartych umów ubezpie-
czenia maszyn rolniczych (2019 r.)  

117 tys. polis 
Klientów ubezpieczonych 
na całym świecie   

61 mln   

488 mld euro
wartość aktywów (2019 r.)

5 mld zł
wartość ubezpieczonych 
upraw (wiosna 2020 r.)

dla sektora agro  
– innowacyjne produkty 
o szerokim zakresie ochrony 

znają potrzeby rolnika i potrafią 
dobrać odpowiedni zakres ochrony

przy udziale specjalistów  
z branży agro

lider rynku ubezpieczeń rolnych

generaliagro.pl  
i-rolnik.pl 

 

dla klienta indywidualnego 
i przedsiębiorcy – szeroka 

oferta produktowa

dbają o pełną ochronę 
majątku i życia klienta

szybka i przyjazna – dzięki 
nowoczesnym technologiom

jedna z największych grup 
ubezpieczeniowych na świecie

generali.pl

ubezpieczenia

doradcy

likwidacja szkód

pozycja rynkowa

www

oferta


