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Produsul: “Toate riscurile climatice” pentru culturile agricole 

 

 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest  produs de asigurare vă sunt 

oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 

 

Despre ce tip de asigurare este vorba?  

Asigurarea culturilor de porumb și floarea soarelui cu destinație de consum 

 

 
 

 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Asigurarea este valabilă numai pentru culturile de pe teritoriul României. 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

 

Riscuri asigurate 

Riscurile asigurate reprezintă fenomene naturale posibile dar incerte, 

care pot produce daune culturilor asigurate, de exemplu (fără a fi 

limitat la):  

 incendiu din cauze naturale  

 grindină  

 ploaie torențială  

 furtună  

 uragan  

 îngheț 

 băltire  

 exces de umiditate  

 inundație  

 arșită  

 secetă 

Asiguratul trebuie să aibă un interes patrimonial cu privire la culturile 

asigurate, indiferent dacă terenul pe care acestea sunt cultivate se 

află în proprietatea lui, în arendă, în concesiune sau închiriere. 

Suma asigurată pe hectar se stabilește de comun acord, fără a 

putea depăși valoarea estimată a cheltuielilor pe hectar aferente 

culturii care se asigură și este cea înscrisă în polița de asigurare. 

Suma asigurată pe cultură reprezintă valoarea obținută prin 

multiplicarea suprafeței asigurate cu suma asigurată pe hectar. 

 

 Asigurarea se referă doar la producţia principală și nu este valabilă 

pentru culturile succesive 

 Culturile agricole de pe suprafeţe mai mici de 1ha 

 Culturile agricole de pe suprafețele care au suferit în anul agricol în 

curs pagube din orice cauză, precum și cele care, la data încheierii 

asigurării, nu garantează randamentul normal specifc speciei și 

soiului asigurat 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 

 Fenomenele de furtună și urgan sunt considerate ca fiind riscuri 
asigurate numai dacă au produs daune și în vecinătatea parcelelor 
asigurate. 

 Fenomenele de secetă și arșită sunt considerate a fi riscuri asigurate 
numai în situația în care au produs daune similare pe o distanță de 
cel puțin 5 km față de culturile asigurate 

 Nu se vor acorda despăgubiri pentru pagubele provocate culturilor 
asigurate de orice eveniment, altul decât climatic, cum ar fi:   

- Incendiu provocat din orice altă cauză decât naturală; 
- Inundații în situația în care acestea s-au produs prin spargerea de 

diguri/baraje și devieri ale cursurilor de ape din dispoziția oricărei 
autorități publice; 

- Bolile și dăunătorii plantelor; 
- Nerespectarea tehnologiilor de cultură; 
- Furtul recoltei; 
- Poluare, contaminare, ploaie acidă; 
- Război (chiar nedeclarat), război civil sau operaţiuni de război etc. 

 Nu vom acorda despăgubiri dacă paguba s-a produs într-o perioadă 
a anului în care, ţinând cont de condiţiile locale, trebuia să fie 
terminată recoltarea culturilor asigurate. 



 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 

- Să răspundeți în scris la chestionarele noastre, cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le cunoaşteți  

- Să plătiți prima de asigurare  în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare 

În timpul derulării contractului: 

- Sunteți obligat să faceți pe cheltuiala dumneavoastră lucrările şi investiţiile necesare pentru întreţinerea culturilor în bune condiţii şi în conformitate cu 

regulile agrotehnice  

- În cazul în care împrejurările esenţiale privind riscul, aşa cum au fost declarate se modifică în cursul valabilităţii contractului, sunteți obligat să ne 

comunicați în scris schimbarea, imediat ce ați cunoscut-o 

În caz de daună: 

- Să luați, pe cheltuiala dumneavoastră, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea daunei şi să întreprindeți toate lucrările de îngrijire pentru 

salvarea culturilor rămase şi dezvoltarea lor în continuare  

- Să ne înştiinţați în scris despre producerea evenimentului asigurat în maxim 4 zile lucrătoare de la momentul producerii, iar pentru riscurile  de arsiță, 

secetă, exces de umiditate în termen de 4 zile de la manifestarea vizibilă a acestora.  Înștiințarea o puteți face și telefonic 

- Să înştiinţați imediat, în caz de incendiu, organele competente (poliţie, pompieri etc.), cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările 

producerii daunei şi pagubele provocate 

- Pentru culturile dăunate de riscuri asigurate, sunteți obligat să ne comunicați, în scris, data începerii recoltatului, cu cel puţin 4 zile înainte de aceasta 
 

 

Când și cum plătesc? 

Primele de asigurare pot fi achitate integral sau în rate, în cuantum şi la termene scadente stabilite de comun acord, însă data scadentă a ultimei rate 

va fi stabilită nu mai târziu de 30 de zile înainte de data la care se estimează că vor începe lucrările de recoltare (înscrisă în cererea – chestionar), şi 

nici mai târziu de 1 august al anului agricol pentru care se încheie poliţa. 

Asigurarea se încheie în RON. 

Puteți plăti prima de asigurare direct în conturile Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar 

la reprezentanții noștri de vânzări. 
 

 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Asigurarea intră în vigoare la ora 00:00 a zilei imediat următoare datei în care s-a plătit întreaga primă de asigurare sau, după caz, întâia rată a 

acesteia, dar nu mai devreme de data răsăririi culturii. 

Valabilitatea poliței de asigurare încetează: din momentul recoltării dar nu mai târziu de data la care în mod obişnuit se termină recoltatul în zonă 

pentru cultura respectivă și nici mai târziu de data înscrisă în poliță; din momentul în care cultura este distrusă din orice cauză; din momentul rezilierii 

poliţei de asigurare; prin denunţare; alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 
 

 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în 

care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor 

contractuale. 

Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră, cât și de noi, fără penalități și fără a fi 

necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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