Grup ACM Espanya va facturar 430 milions el 2017
• El Grup Assurances du Crédit Mutuel España, pertanyent a la societat Groupe des Assurances
du Crédit Mutuel, va obtenir un creixement del 3% i un increment del seu resultat d'un 10%.
Sant Cugat, 16 de juliol de 2018.

El Grup ACM Espanya va obtenir una
facturació l'any passat de 430 milions
d'euros, 325 M€ procedents de productes de
risc (principalment assegurances d'auto, llar,
salut, vida i accidents) i 105 M€ de productes
d'estalvi i pensions. El patrimoni d'estalvi
gestionat va assolir els 457 M€ i el nombre
d'empleats era de 740 a 31 de desembre.
El resultat consolidat del grup assegurador va
ascendir a 14,8 M€ nets d'impostos, xifra un
10% superior a la de l'exercici anterior (13,4
M€).
Les societats d’assegurances que conformen
el Grup ACM Espanya compten, a més, amb un capital disponible que supera en més de dues
vegades l'exigit per la normativa europea de Solvència II de l'any 2016.
Recentment el grup ha obtingut el segell EthSI®, que certifica el compliment de criteris d'orientació
ètica, solidaritat i responsabilitat social, tant en la gestió com com en els productes asseguradors que
ofereix. Atlantis, una de les seves marques, ja disposava d'aquest distintiu donat que va ser la primera
entitat asseguradora en aconseguir-lo l'any 2010.
Poden consultar-se altres dades destacades en clau d'activitat social del Grup en el següent enllaç:
http://memoriasocial.grupo-acm.es/

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 740 treballadors i més de 750 assessors i mediadors d'assegurances, GACM Espanya gestiona 1,2 milions
d'assegurances. La vocació de servei a les persones és a 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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