Nota de Premsa Grup Assurances du Crédit Mutuel Espanya

Grup ACM aconsegueix el segell EthSI, la certificació de
l'assegurança ètica i solidària
• El Grup Assurances du Crédit Mutuel España segueix així els passos d'Atlantis, la marca
asseguradora d'economia social del grup, primera entitat espanyola en obtenir-lo l'any 2010.
Sant Cugat, 28 de juny de 2018.

Les companyies del Grup ACM Espanya han obtingut el Segell EthSI, que certifica el compliment de
criteris d'orientació ètica, solidaritat i responsabilitat social, tant en la gestió com als productes
asseguradors oferts.
Dins del sector assegurador, ATLANTIS, una de les marques de Grup ACM Espanya, va ser la primera
companyia en obtenir el Segell EthSI®, atorgat per un comitè avaluador independent, l'any 2010. Ara
el grup assegurador en el seu conjunt obté aquesta distinció.
Aquesta nova certificació, a nivell de tot el grup, reforçarà l'aposta d'ACM Espanya per continuar
potenciant el seu lideratge en l'entorn de l'economia social.
El Segell EthSI® és un registre promogut per l'organització Finançament Ètic i Solidari (FETS), a través
de l'Observatori de les Finances Ètiques, i valora aspectes relacionats amb el comportament ètic de
l'organització: inversió socialment responsable, mutualisme, responsabilitat social, transparència o
vinculació amb l'economia social, entre d'altres.

Grup Assurances du Crédit Mutuel España (GACME) forma part del Grup Crédit Mutuel-CIC, banc mutualista
pioner en bancassegurances a França. El Grup a Espanya està format per les marques Agrupació i Atlantis, que
comercialitzen assegurances d'Auto, Llar, Salut, Vida, Accidents, així com Plans de Pensions i solucions d'Estalvi.
Amb prop de 1.000 empleats i assessors comercials i més de 500 assessors mediadors d'assegurances, GACM
Espanya gestiona 1,2 milions d'assegurances. La vocació de servei a les persones és en la base de l'activitat del
Grup, des del seu origen mutual al banc francès, fins a les empreses asseguradores del Grup assegurador a
Espanya.
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