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QUI SOM?

37

TREBALLADORS
DIRECTES
Segresegur és una corredoria sòlida,
d’origen familiar i de primera
generació, especialitzada en el sector
agrícola. A més, som experts en la
contractació i gestió d’assegurances
per a particulars i empreses en tots els
àmbits.
Actualment estem en la 20ª posició
entre les 100 primeres corredories
privades de l’estat espanyol, segons
l’estudi més recent d’INESE.
El nostre objectiu és oferir-te un
assessorament independent, integral
i de qualitat amb un equip humà
altament qualiﬁcat i un volum de
negoci creixent.
L’any 2021 vam celebrar el nostre 25è
aniversari.

100

COL·LABORADORS
EN TOT EL TERRITORI
NACIONAL

34

MILIONS DE
FACTURACIÓ
TOTAL

26

MILIONS DE
FACTURACIÓ EN
ASSEGURANCES
AGRÀRIES

08

MILIONS DE
FACTURACIÓ EN
ASSEGURANCES
GENERALS

2

Junts des de 1996

H I STÒ R I A I VA LO R S

HISTÒRIA

1996: Josep Antoni Romia Pujol, el
nostre conseller delegat, s’inicia en la
mediació d’assegurances privades.

Nascut a Seròs, un poble de la
comarca del Segrià (Lleida), enmig
d’una
família
de
tradició
agropecuària, decideix aplicar el seu
aprenentatge i experiència agràries
en l’àmbit de les assegurances.
D’aquesta
manera
consolida
progressivament una cartera de
clients centrada en l’assegurament
integral de particulars i empreses.

2000-2004:

expansió en tot
l’àmbit de Catalunya i Aragó i
posteriorment en altres zones de
l’estat espanyol, fent especial incís en
València i Múrcia.

2010-Actualitat: neix la ﬁlosoﬁa

de “grup empresarial”, amb la
corredoria
d’assegurances
“Segresegur SL” com a eix principal.
Sota aquest grup es creen les
empreses
“Tot
Gestió
RLL”,
especialitzada en l’assessorament i
gestió empresarial i “El Segrià ETT”,
aquesta amb l’objectiu d’oferir als
agricultors recolzament en la cerca i
contractació de personal especialitzat
en treballs agrícoles.
L’any 2019 es constitueix Soresagro, la
nostra associació d’àmbit nacional
que té com objectiu el foment de
contractació i assessorament en
assegurances agropecuàries.
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H I STÒ R I A I VA LO R S

VALORS

Honestedat

Són els principis que ens han
caracteritzat des del principi i que
segueixen acompanyant-nos en els
nostres objectius:

Empatia i
orientació
al client
Valor del nostre
equip humà:
alta preparació
Compromís
social
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QUÈ ET PODEM OFERIR?
Àrees i productes
La nostra corredoria està dividida
en dues grans àrees:

ASSEGURANCES
AGRÀRIES
I RAMADERES

ASSEGURANCES
GENERALS
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QUÈ ET PODEM OFERIR?
Àrea AGROPECUÀRIA

ASSEGURANCES AGRÍCOLES
T’assessorem sobre com assegurar de la manera més òptima la teua explotació
d’arbres fruiters, cítrics, fruita seca, vinya, cereals, etc. contra riscs meteorològics
que puguin causar-te una pèrdua econòmica com gelada, pedra, falta de quallat,
sequera, pluja persistent, etc.
Comptem amb un excel·lent equip de pèrits i tècnics gestors que vetllaran pels
teus interessos en cas de sinistre.

ASSEGURANCES RAMADERES
Estem especialitzats en ajudar-te a escollir la millor opció de cobertura segons el
tipus d’explotació ramadera, contra tot tipus de riscos assegurables: climàtics,
malalties, sanejament ramader, problemes en el part animal, etc.
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QUÈ ET PODEM OFERIR?
Àrea ASSEGURANCES GENERALS
Ja des del 1996, l’àrea d’assegurances generals s’ha conﬁgurat com un dels pilars de la
nostra empresa.
Un equip tècnic i comercial proper i altament professional dissenya i assessora sobre les
solucions asseguradores que et protegeixen:
A TU
i la teua FAMÍLIA:

El teu
PATRIMONI PERSONAL:

Assegurances de salut, vida,
estalvi i inversió, accidents,
subsidi, decés, etc

Assegurances multirisc de
llar, vehicles, entre d’altres

La teua
EMPRESA:
Assegurances multirisc
d’empreses, comerços,
oﬁcines, responsabilitat civil,
transport, col·lectius
d’accidents, etc

Treballem amb les principals companyies del sector, acompanyant-te en tot moment en
els tràmits a realitzar amb les entitats asseguradores.
Som professionals independents molt orientats al servei al client, amb una dedicació
especial a la gestió dels sinistres.
Invertim constantment en tecnologia avançada per a oferir-te un servei àgil i de qualitat.
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CO N TACT E

Les nostres oﬁcines

CENTRAL

Mossèn Ferran, 27 baixos
25183 Seròs (Lleida)
Telf: 973 780 297
segresegur@segresegur.com

ZARAGOZA

Paseo de la Gran Vía, 42.
50005 Zaragoza
Telf: 976 795 908
segresegur@segresegur.com
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CO N TACT E

Enllaços d’interès

EL NOSTRE STAND A FRUIT ATTRACTION
(IFEMA-Madrid)
https://www.youtube.com/watch?v=aUiHgADVQfA

PREMI BBVA d’INNOVACIÓ MEDIAMBIENTAL per a
FAIXAMATA, empresa propietat de JOSEP A.ROMIA PUJOL
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200714/cooperativa-tecnologia-purines-8040022

https://grupromiallop.com/

facebook.com/segresegur

https://soresagro.com/

@segresegur

@segresegur
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