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Condiții Generale de Asigurare 
(valabile începând cu data de 1 August 2020) 

 

 
Definirea termenilor 

Asigurator: Österreichische Hagelversicherung - 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (Societate Austriacă 
de Asigurări pentru Grindină) - societate de asigurări mutuală 
reprezentată prin Agra Asigurări, Sucursala Bucureşti, Aleea 
Privighetorilor 86P, bl. D, ap.D0-1, Sector 1, Bucureşti, 014031 
autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) și 
înregistrată în Registrul Asiguratorilor din România sub nr. SA-
DRA 707.3 / 04.04.2016, număr de ordine la Registrul 
Comerțului J40 / 7570 / 30.05.2016, CUI 36142529. 
Asiguratul (A): o persoană fizică sau juridică cu domiciliul în 

România care încheie un contract de asigurare cu Asiguratorul 
și care se obligă să plătească o primă de asigurare. 
Persoana asigurată: o persoană a cărei interes este protejat 

împotriva daunelor. Asiguratul și persoana asigurată pot fi una 
și aceeași persoană cu excepția asigurărilor încheiate în 
numele Asiguratului sau pentru terți. 
Plătitorul primei: persoana care plătește prima de asigurare. 
Contract de asigurare: Polița de asigurare împreună cu 

condițiile generale de asigurare și, după caz, condițiile 
suplimentare de asigurare. 
Beneficiar: persoană desemnată de Asigurat și menționată în 

contractul de asigurare ca fiind îndreptățită în a primi 
despăgubirea în cazul producerii unui risc asigurat. 
Poliță de asigurare: document semnat de către Asigurator 

care atestă existența contractului de asigurare. Polița de 
asigurare include datele de identificare ale Asiguratului/ 
persoanei asigurate, suprafețele, localizarea exactă a culturilor 
asigurate (județ, comună, bloc fizic, parcelă), riscurile asigurate 
și prima de asigurare.  
Prima de asigurare: suma de bani pe care 

Asiguratul/Contractantul o plătește Asiguratorului. Valoarea și 
datele scadente aferente primei se stabilesc în polița de 
asigurare. 
Suma asigurată: limita maximă până la care Asiguratorul 

răspunde în cazul producerii evenimentului asigurat. Această 
sumă este menționată în polița de asigurare. 
Producția: producția medie anuală în perioada de trei ani 

imediat anterioară sau într-o perioadă medie de trei ani bazată 
pe perioada imediat anterioară de cinci ani, excluzând valorile 
minime și maxime. Pentru anii care lipsesc se ia în considerare 

producția medie înregistrată în zona unde sunt parcelele 
asigurate.  
Recolta: recolta așteptată pentru cultura asigurată în anul în 

care aceasta este asigurată. Pierderea de producție este 
diferența dintre producția realizabilă înaintea producerii unei 
daune și producția realizată după ce cultura a fost afectată de 
un risc asigurat. 
An agricol: reprezintă perioada de timp cuprinsă între 

începutul muncilor agricole care privesc o recoltă și strângerea 
recoltei respective. 
Eveniment asigurat/producerea unei daune: un eveniment în 

urma căruia se produce o daună, iar Asiguratul sau persoana 
asigurată au dreptul la despăgubiri. 
Franșiza: partea din prejudiciu suportată de către Asigurat sau 

persoana asigurată. Această parte se va calcula în funcție de 
suma asigurată și se va scădea din suma reprezentând 
despăgubirile. 
Dauna minimă (franșiza atinsă): procentul din producția/recolta 

asigurată, care reprezintă pierderea de producție/recoltă sub 
nivelul căreia beneficiarul nu are dreptul la despăgubire.  
Dauna: pierderea cantitativă suferită în funcţie de gradul de 

distrugere (0-100%) la culturile agricole asigurate ca urmare a 
apariţiei/producerii riscului asigurat. 

Dauna parţială: dauna produsă culturilor asigurate prin 

calamitarea acestora în diferite grade de distrugere (1-99%) 
Dauna totală: constatarea unui grad de distrugere de 100% 
Despăgubire: Suma datorată de Asigurator Asiguratului/ 

Persoanei asigurate pentru compensarea daunelor în cazul 
producerii unui eveniment asigurat. 
Bloc fizic: o suprafaţă continuă de teren, delimitată sau 

delimitabilă din punct de vedere cadastral, care poate fi 
mărginită de limite naturale sau artificiale permanente, utilizată 
în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, care poate 
include una sau mai multe parcele agricole, una sau mai multe 
culturi. 
Parcelă: suprafaţa continuă de teren care face parte dintr-un 

bloc fizic și pe care este cultivat un singur grup de culturi de 
plante de către un singur fermier. 
Grindină: bucăți de gheață de dimensiuni diferite, formate în 

atmosferă și care vin în contact cu solul. 
Incendiu/Foc: fenomenul de aprindere și ardere a culturilor 

agricole, având cauze naturale cum sunt descărcările electrice 
electricitate statică, autoaprindere, precum şi incendiile 
accidentale (imprudenţă, neglijenţă, nepricepere etc.), având 
forţa de a se extinde prin propria sa putere.  
Furtună: vânt puternic a cărui viteză depășește 50 km/h (13,8 

m/s), conform datelor Administrației Naționale de Meteorologie. 
Înghețul: fenomenul de scădere a temperaturii stratului de aer 

de lângă sol (2 m) la sub 0° Celsius, conform datelor 
Administrației Naționale de Meteorologie.  
Înghețul târziu de primăvară: fenomenul de scădere a 

temperaturii stratului de aer de lângă sol (2 m) după data de 1 
aprilie la sub 0° Celsius, conform datelor Administrației 
Naționale de Meteorologie.  
Ploaie torențială: se consideră ploaie torențială cantitatea de 

precipitații cu volum mare de apă, căzut într-un interval scurt de 
timp. Cantitatea de apă a acestor precipitații va depăși 5 litri/m2 
în decurs de un minut, conform datelor Administrației Naționale 
de Meteorologie. 
Secetă pedologică în faza de răsărire: mai puțin de 20 mm 

de precipitații în decursul a 60 de zile de la semănat. 
Secetă final de iarnă: mai puțin de 20 mm de precipitații în 

decursul a 60 de zile de la 1 februarie. 
Daune produse de particulele de nisip/ pământ antrenate 
de vântul puternic: vânt puternic a cărui viteză conform datelor 

Administrației Naționale de Meteorologie depășește 50 km/h 
(13,8 m/s) și care dezrădăcinează sau acoperă plantele tinere, 
stopând astfel dezvoltarea acestora. 
Crustă: Precipitații abundente (de mai mult de 5 l / m² într-un 

minut) care cauzează întărirea ulterioară a suprafeței solului 
creând o crustă impenetrabilă pe suprafața acestuia 
Spălarea solului: scurgeri de apă asociate ploilor abundente 

(de peste 5 l / m² într-un minut) pe un teren deluros, care 
descoperă sau acoperă plantele tinere cu pamânt stopând 
astfel dezvoltarea acestora. 
Inspecție de risc: procesul prin care un reprezentant al 

Asiguratorului identifică împreună cu Asiguratul culturile ce 
urmează a fi asigurate. Rezultatul Inspecției de risc este trecut 
în anexa cu blocurile fizice atașat poliței de asigurare. 
Forță majoră: evenimente necontrolate inclusiv incendii, 

inundaţii, cutremure, război, atacuri teroriste sau atacuri 
cibernetice cauzate de viruşi care nu pot fi prevenite şi care pot 
împiedica pe oricare dintre părți la îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale. Partea afectată are la dispoziţie 5 (cinci) zile 
lucrătoare pentru a informa în scris cealaltă parte asupra 
intervenirii unui eveniment de forţă majoră. Confirmarea unui 
eveniment de forţă majoră se face pe baza unui document 
oficial emis de organele competente şi care va fi transmis 
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celeilalte părţi în termen de 10 (zece) zile de la notificarea 
evenimentului.  

Articolul 1 
Gradul de acoperire al asigurării 

1. Asiguratorul îl despăgubește pe Asigurat pentru daunele 
cantitative cauzate culturilor asigurate de grindină și de celelalte 
riscuri menționate la punctul 3. 

2. Asigurarea standard: Asiguratul este despăgubit pentru 
pierderea cantitativă de producție cauzată de grindină. 
Asiguratorul acordă despăgubiri pentru pagubele produse ca 
urmare a efectelor mecanice directe ale grindinei ca de 
exemplu scuturarea boabelor. Culturile semănate pentru 
fertilizare, înverzire sau ca și cultură ascunsă nu se asigură. În 
cazul asigurării culturilor de viţă de vie pentru struguri de vin 
este asigurată doar pierderea cantitativă de struguri. La cerere 
se pot asigura producția de corzi portaltoi, pepiniere şi plantații 
nou înfiinţate. 

3. Asigurarea extinsă: asigurarea extinsă trebuie solicitată 
separat și anexată asigurării standard, iar asigurarea riscurilor 
menționate la literele a – e se va solicita separat sau împreună 
excluzând riscurile de la litera b şi c care pot fi asigurate doar 
împreună. Riscul conform lit. f poate fi asigurat doar dacă 
cultura este asigurată și pentru riscurile lit. a – d. Riscul 
conform lit. g poate fi asigurat doar împreună cu riscurile a-d și f 
prin varianta de asigurare „Pachet reînsământare” (compus din 
riscurile de la lit.a, f si g). 

a) riscul asigurat „îngheț“: 

Daunele produse asupra culturilor de primăvară asigurate 
afectate de riscul „îngheț” până la data de 15.05. din cadrul 
perioadei asigurate curente, se despăgubesc conform 
articolului 15 al prezentelor condiții. Prin daune se înțelege 
costul de reîntoarcere/reînsămânțare al culturilor distruse de 
îngheț. 

Daunele produse asupra culturilor de toamnă asigurate afectate 
de riscul „îngheț” până la data de 31.03. din cadrul perioadei 
asigurate curente, se despăgubesc conform articolului 15 al 
prezentelor condiții. Prin daune se înțelege costul de 
reîntoarcere/reînsămânțare al culturilor distruse de îngheț. 

Daunele produse asupra culturilor de toamnă afectate de riscul 
„îngheț” după data de 01.02. și care apar în combinație cu 
daunele cauzate de secetă final de iarnă, sunt acoperite doar in 
varianta de asigurare „Pachet reînsămânțare”. 

Daunele produse de îngheţ la culturile de toamnă, la cereale 
începând cu stadiul BBCH 50/ Formarea spicului și la rapiță 
începând cu stadiul BBCH 70/ Formarea silicvelor care apar în 
intervalul de timp  01.04. şi până la 31.05. din cadrul perioadei 
asigurate curente se despăgubesc conform articolului 15. Prin 
daune se înțelege diminuarea imediată a producţiei aşteptate la 
culturile distruse de îngheț. Răspunderea se preia în cazul 
culturilor de toamnă doar în cazul afectării directe a boabelor 
(lipsa acestora) sau în cazul rapiţei dacă dauna s-a produs la 
silicvele tinere. La evaluarea daunei se vor lua în considerare 
silicvele total afectate, precum şi cele care din cauza îngheţului 
sunt goale. Alte părţi ale plantei care au fost afectate de îngheţ 
nu se vor lua în considerare la evaluare. 

b) riscul asigurat „furtună“: 

Daunele produse de riscul „furtună” prin efectele sale mecanice 
directe se despăgubesc conform articolului 15 al prezentelor 
Condiții de asigurare. 

Se consideră a fi daună diminuarea cantitativă a producției din 
cauza furtunii producând: 

- scuturarea boabelor (cu exceptia scuturării boabelor din 
cauza supramaturării) 

- retezarea totală a paiului/tulpinii 

- dezrădăcinarea plantelor, care depășesc o înățime de 
10 cm, măsurată de la sol până la vârful plantei  

- pierderi de producție la recoltat, producţia care a rămas 
pe câmp doar dacă s-a folosit corect tehnologia de 
pregătire și recoltare a culturii. Nu se acordă 
despăgubiri pentru pierderile de producție la recoltat în 
cazul culturii de mazăre sau a plantelor culcate la 
pamânt care au fost afectate de boli sau 
supramaturare.  

- la culturile de viţă de vie pentru struguri de vin, ruperea 
lăstarilor de rod sau căderea întregii plante (butaș). 

Nu sunt asigurate daunele provocate de lipsa fecundării sau 
supraaglomerarea plantelor (cazul suprafertilizării). Culcarea 
plantelor la pământ din cauza suprafertilizării diferă de daunele 
provocate de furtună. Acest fenomen apare sau nu, doar 
sporadic de-a lungul rândurilor și la capătul parcelei. Nu sunt 
asigurate daunele la plantele îndoite produse de furtună. Nu 
sunt asigurate daunele produse la tulpinile plantelor cauzate de 
particulele de nisip purtate de vântul puternic sau daunele 
produse din cauza depunerii nisipului peste plante.  

c) riscul asigurat „ploaie torențială“: 

Daunele produse de „ploaia torențială” prin efectele sale 
mecanice directe se despăgubesc conform articolului 15 al 
prezentelor Condiții de asigurare. Se consideră a fi daună 
pierderea cantitativă de producție cauzate de:  

- scuturarea boabelor (cu excepția scuturării boabelor din 
cauza supramaturării) 

- retezarea totală a paiului/tulpinii 

- dezrădăcinarea plantelor, care depășesc o înățime de 
10 cm, măsurată de la sol până la vârful plantei 

- pierderi de producție la recoltat, producţia care a rămas 
pe câmp chiar dacă s-a folosit corect tehnologia de 
pregătire și recoltare a culturii. Nu se acordă 
despăgubiri la cultura de mazăre. 

- la culturile de viţă de vie pentru struguri de vin, ruperea 
lăstarilor de rod. 

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele cauzate de 
revărsarea unor ape, de topirea zăpezii, daune asupra culturilor 
aflate în zone de retenție (zone de retenție a apei în caz de 
inundații), în zone cu alunecări de teren cauzate de ploaia 
torențială din regiuni deluroase, acoperirea plantelor cu pământ 
și înnămolirea lor, în zone în care apa rămasă în urma ploii 
torențiale stagnează pentru o perioadă mai îndelungată de timp 
(băltire, exces de umiditate în sol); pentru daune cauzate de 
lipsa fecundării sau supraaglomerarea plantelor 
(suprafertilizării). Nu se acordă despăgubiri pentru pierderile de 
producție la recoltat în cazul culturii de mazăre sau a plantelor 
culcate la pamânt care au fost afectate de boli sau 
supramaturare. Nu se acordă despăgubiri la pierderile de 
producție la recoltat în cazul culturii de mazăre sau a plantelor 
puse la pamânt care au fost afectate de boli sau 
supramaturare. 

La culturile de viţă de vie pentru struguri de vin, nu se acordă 
despăgubiri pentru daunele cauzate de lipsa fecundării, 
diminuarea calităţii, precum şi daune provocate de putrezire 
sau formarea sporadică a boabelor. 

d) riscul asigurat „incendiu/foc“: 

Daunele produse de riscul „incendiu” asupra culturilor asigurate 
se despăgubesc conform articolului 15 al prezentelor Condiții 
de asigurare. Se consideră a fi daună diminuarea cantitativă de 
producție cauzată de incendiu/foc. Nu se acordă despăgubiri 
pentru daunele care se datorează nerespectării măsurilor de 
prevenire și stingere a incendiilor prevăzute în legea 307/2006. 

e) riscul asigurat “îngheț târziu de primăvară”: 

Daunele produse de îngheţ la culturile de toamnă, la cereale 
începând cu stadiul BBCH 50/ Formarea spicului și la rapiță 
începând cu stadiul BBCH 70/ Formarea silicvelor care apar în 
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intervalul 01.04. și până la 31.05. din cadrul perioadei asigurate 
curente se despăgubesc conform articolului 15. Prin daună se 
înțelege reducerea imediată a producției realizabile care a fost 
cauzată de înghețul târziu de primăvară. În cazul culturilor de 
toamnă, răspunderea se referă exclusiv la daunele directe 
produse la spice (boabe lipsă), iar în cazul rapiței, la daunele 
produse asupra silicvelor. La evaluarea daunelor, sunt incluse 
atât silicvele complet distruse, cât și silicvele goale dăunate de 
îngheț. Alte părți ale plantei afectate de îngheț nu se evaluează. 

f) riscul de „secetă pedologică în faza de răsărire” 

Daunele aduse culturilor asigurate cauzate de secetă 
pedologică în faza de răsărire se despăgubesc conform 
articolului 15. Se consideră secetă pedologică dacă într-o 
perioadă de 60 de zile ulterior semănatului, nivelul de 
precipitații este sub 20 mm/m2, iar germinatia semintelor este 
impiedicată sau plantele care au răsărit sunt slab dezvoltate 
(neviabile) necesitând reîntoarcerea culturii. La cererea 
Asiguratorului, nivelul precipitațiilor pentru această perioadă se 
va putea confirma de Asigurat printr-un raport meteorologic de 
la Administrația Națională de Meteorologie.  

g) riscul de daune produse de particulele de nisip antrenate 
de vântul puternic, crustă, spălarea solului/ acoperirea 
plantelor cu pământ 

Daune produse de particulele de nisip antrenate de vântul 
puternic se despăgubesc daunele cauzate plantelor tinere și 

care s-au produs până la data de 15.05, conform art.15. Prin 
daune se înțelege costul de reîntoarcere/reînsămânțare cauzat 
de dauna produsă de particulele de nisip antrenate de vântul 
puternic. Plantele tinere trebuie să fie rupte, dezrădăcinate sau 
acoperite de pământ în așa fel, încât dezvoltarea acestora să 
nu mai fie posibilă. 

Crustă/Spălarea solului: se despăgubesc daunele produse 

până la data de 15.05, conform art. 15  cauzate de ploi 
abundente (de peste 5 l / m² într-un minut) sau de scurgeri de 
apă asociate ploilor abundente pe un teren deluros care duc la 
formarea unei curste sau dezvelirea, acoperirea cu pământ a  
plantelelor tinere stopând astfel dezvoltarea acestora. Prin 
daune se înțelege costul de reîntoarcere/reînsămânțare cauzat 
de dauna produsă de crustă sau spălarea solului. Plantele 
tinere sunt plante în stadiile de dezvoltare BBCH 09 (răsărire) 
până la BBCH 19 (dezvoltarea frunzelor). 

Nu sunt acoperite daunele aduse culturilor cauzate de inundații, 
viituri, revărsări de ape sau topirea zăpezii, daune aduse 
culturilor din zonele de retenție (zone destinate ca zone de 
răspândire în caz de inundații) sau daune pe suprafațe 
acoperite cu apă cauzată de ploi abundente pe o perioadă mai 
lungă de timp (băltire). 

4. Asiguratorul nu despăgubește daunele care s-au produs din 
următoarele motive: 

a) însămânțarea la o adâncime necorespunzatoare sau 
neefectuată la timp, alegerea greșită a semințelor,  
calitatea semințelor, pregătirea insuficientă a terenului, 
îngrijirea necorespunzătoare a stocului de seminţe; 

b) pierderi de randament care se datorează calității 
solului; 

c) pierderi de randament care se datorează dăunătorilor, 
bolilor și calamităților  naturale și  a altor fenomene 
climatice extreme (de exemplu ieșirea din matcă a 
apelor, viituri), în măsura în care nu s-a încheiat o 
poliță de asigurare în acest sens; 

d) orice daună cauzată de orice fel de modificare a 
calității, precum şi de contaminarea culturilor 

e) pierderile determinate de amânarea recoltării indiferent 
de cauza acestora, sau după caz, a nerecoltării 
rezultată din însămânțarea târzie, unde culturile nu au 
ajuns la maturitate sau amânarea recoltării din cauza 
imposibilităţii de intrare în câmp.  

f) daunele existente la data încheierii contractului de 
asigurare și cele produse înaintea începerii răspunderii 
Asiguratorului;  

g) daunele produse din culpa gravă a Asiguratului, 
precum și daunele  pe care Asiguratul le-ar fi putut 
evita; 

h) Pentru daunele ulterioare cauzate de dăunători de 
origine animală, fenomene climatice extreme 
neasigurate, boli sau din lipsa fecundării plantelor, nu 
se acorda despăgubiri chiar dacă acestea au legatură 
cu factori de risc asiguraţi. 

i)  În cazul în care cultura a răsărit neuniform sau 
tehnologia aplicată nu este corespunzătoare rezultând 
stadii de dezvoltare neuniforme care duc la pierderi de 
producție de orice fel. 

i) Daune produse de boli din cauza ploilor de lungă 
durată care au dus la imposibilitatea efectuării 
tratamentelor fitosanitare. 
 

Articolul 2 

Obiectul asigurării 

1. Obiectul Asigurării îl constituie culturile solicitate de către 
Asigurat. Din aceeași specie de plante/cultură trebuie să se 
asigure întreaga suprafață cultivată de către Asigurat, indiferent 
de locul culturii, considerându-se că toată recolta aparține 
respectivei specii face obiectul asigurării. Dacă se încalcă 
obligația de asigurare integrală, în caz de producere a unor 
daune, întreaga sumă asigurată aferentă culturii se va repartiza 
pentru întreaga suprafață cultivată cu această cultură, indiferent 
dacă este sau nu asigurată, conform următoarei formule: a = x * 
y / z, unde a = noua sumă asigurată pe hectar , x = suprafața 
declarată și înscrisă pe polița de asigurare ca fiind cultivată cu o 
anumită cultură, y = suma asigurată/ha înscrisă în polița de 
asigurare, iar z = suprafața reală cultivată cu o anumită cultură 
în hectare. 
2. Riscurile conform articolului 1 punctul 3 literele a) „îngheț“, 
litera b) „furtună“ și litera c) „ploaie torențială“ d) „incendiu/foc”  
sunt asigurate pentru următoarele culturi:  

Suplimentar la culturile din tabel  se asigură împotriva 
incendiului/focului următoarele culturi: porumb dulce, porumb 
pitic, rapiță de primăvară, linte, dovleac comestibil, 
pășuni/fânețe; precum și culturi de lucerna/ trifoi pentru 
producere sămânță. La struguri se acoperă exclusiv pierderea 
de producție. Nu sunt acoperite costurile ulterioare pentru 
replantarea butașilor. 
Riscurile menționate la articolul 1 nr. 3 litera e "îngheț târziu de 
primăvară", lit. f "secetă pedologică în faza de răsărire" și litera 
g. daune produse de particulele de nisip antrenate de vântul 

Grupa de 
plante 

Culturile 

Cereale 
grâu, secară, sorg, hrișcă, alac, triticum, orz, triticale, ovăz, 
mei, specii mixte de cereale, alte cereale, amarant 

Porumb 
porumb pentru boabe, porumb pentru siloz, porumb 
sămânţă 

Fructe 
oleaginoase 

floarea soarelui, in pentru ulei și cel pentru fibre, mac, 
rapița, șofrănel, muștar 

Leguminoase 
mazăre de câmp, fasole de câmp, vicia/lathyrus, lupin, 
soia, năut 

Rădăcinoase 
sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, hrean, dovleac pentru ulei, 
cartof 

Viţă de vie Struguri de vin 

Alte plante 
alternative 

Cânepă, chimen 
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puternic, crustă/cpălarea solului sunt asigurabile pentru 
următoarele culturi: 
Grupa de plante Culturile 

Cereale grâu de toamnă, grâu durum de toamnă, orz de 
toamnă, triticale de toamnă, alac de toamnă, secară de 
toamnă 

Oleaginoase rapiță de toamnă 

3. În cazul culturilor care sunt recoltate de mai multe ori pe an 
este asigurată întreaga recoltă, cu excepția mențiunilor în care 
s-a prevăzut altceva. La culturile de producere sămânță lucerna 
și trifoi, suma asigurată se stabilește pentru fiecare coasă în 
parte.  

Articolul 3 
Cererea, Acceptarea și începutul răspunderii  

1. Asigurarea se va solicita în scris completând formularul 
Asiguratorului. Formularul de cerere ofertă se va completa 
integral și corect. 
2. Cererea de asigurare trebuie înaintată în scris Asiguratorului 
până la următoarele date calendaristice:  
Risc Depunerea cererii de 

asigurare 

Secetă pedologică în faza de răsărire 
(rapiță și cereale de toamnă) 

Rapiță: 31.08. 
Cereale de toamnă: 30.09. 

Îngheț la culturile de toamnă (culturi, 
semănate între luna August și Noiembrie și 
recoltate anul următor ) 

30.11. 

Îngheț la vița de vie 01.03. 

Îngheț târziu de primăvară 
(rapiță și cereale de toamnă) 

15.03 

Îngheț la culturile de primăvară (culturi 
semănate primăvara și recoltate în același 
an) 

15.05. 

Furtună și ploaie torențială 15.05 

Daune produse de particulele de nisip 
antrenate de vânt puternic, Crustă, 
Spălarea solului doar în varianta pachet de 
reînsămânțare 

Rapiță: 31.08. 
Cereale de toamnă: 30.09. 

Grindină, Foc/Incendiu o lună înainte de recoltare 

Cererea de asigurare pentru Pachetul de reînsămânțare trebuie 
trimisă în scris către asigurător pentru cultura de rapiță până la 
data de 31.08 iar pentru cereale până la data de 30.09. 
Culturile care au fost daunate nu pot fi luate în asigurare.  

3. Cererea se consideră a fi acceptată, dacă în decurs de două 
săptămâni de la data înregistrării acesteia nu este respinsă de 
către Asigurator. 

4. Comunicarea culturilor care urmează a fi asigurate se face 
împreună cu cererea, prin prezentarea unui registru al 
culturilor/blocului fizic și a unui plan cadastral cu dispunerea 
exactă și numărul parcelelor, în format electronic. La cererea 
Asiguratorului trebuie să se prezinte și registrul cu suprafețele 
agricole al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). 
În cazul în care există neconcordanțe între suprafețele indicate 
de către Asigurat în cererea de asigurare pentru fiecare cultură 
și cele înregistrate în registrul APIA pentru fiecare cultură, 
atunci polița se va încheia în baza datelor furnizate de către 
APIA, iar primele vor fi recalculate. În cazul în care suprafața 
asigurată se micșorează, Asiguratorul poate reține primele 
aferente riscurilor acoperite pe suprafața scoasă din asigurare.  

5. Dacă informațiile esențiale sunt inexacte sau incomplete, în 
cazul producerii unor daune, Asiguratorul este absolvit de 
răspundere. Dacă nu a fost respectată obligația de asigurare 
integrală, se vor aplica prevederile articolului 2 punctul 1. 

6. Se consideră că asigurarea a fost încheiată dacă 
Asiguratorul a înmânat Asiguratului polița de asigurare, iar 
prima de asigurare respectiv întâia rată a acesteia a intrat în 
contul Asiguratorului. 

7. Răspunderea intră în vigoare la ora 12:00 AM ulterior zilei în 
care prima de asigurare, respectiv întâia rată a intrat în contul 
asiguratorului, însă nu mai devreme de perioada semănării, în 
cazul culturilor care sunt semănate și nu mai devreme de data 
plantării la culturile care sunt plantate. Condiția asumării 

răspunderii pentru riscul de secetă în perioada de răsărire este 
plata primei sau prima rată de primă conform scadenței poliței. 
În cazul întârzierii plății primei în contul asiguratorului, acesta 
nu răspunde pentru dauna produsă. Răspunderea în cazul 
asigurării culturii de viţă de vie pentru struguri de vin intră în 
vigoare la ora 12:00 AM ulterior zilei  în care prima de 
asigurare, respectiv întâia rată a intrat în contul asiguratorului. 
Pentru riscul de la articolul 1, punctul 3, „Îngheț târziu de 
primăvară” acoperirea începe de la stadiul BBCH 09- 
Dezmugurire . 

Pentru riscurile de la articolul 1 litera e. Îngheț târziu de 
primăvară și litera g. Daune produse de particulele de nisip 
antrenate de vântul puternic, crustă, spălarea solului  
acoperirea începe la 10 (zece) zile după ce prima de asigurare 
sau prima rată aferentă contractului de asigurare a ajuns în 
contul Asiguratorului, însă nu mai devreme de perioada 
semănării.  

Pentru riscurile de la articolul 1 litera b. Furtună și litera c. 
Ploaie torențială acoperirea începe la 10 (zece) zile după ce 
prima de asigurare sau prima rată aferentă contractului de 
asigurare a ajuns în contul Asiguratorului, însă nu mai devreme 
de perioada semănării.   

8. Pentru a exclude daunele produse anterior încheierii unei 
poliţe, Asiguratorul își rezervă dreptul , în cazul în care este 
necesar, efectuării unei inspecţii de risc a culturilor înainte de 
asigurarea acestora. Rezultatul inspecţiei de risc se va 
înregistra în scris. Inspecţia de risc se va efectua doar după 
achitarea primei de asigurare sau a primei rate. În acest caz 
răspunderea Asiguratorului începe conform articolului 3 , 
punctul 7, dar doar după efectuarea inspecţiei de risc. În cazul 
în care rezultatul inspecţiei de risc denotă diferenţe esenţiale 
faţă de informaţiile furnizate de Asigurat la încheierea unei 
asigurări, Asiguratorul poate, în mod unilateral să hotărască 
neîncheierea asigurării, situaţie în care acesta are un termen de 
2 săptămâni să returneze Asiguratului contravaloarea primei 
rate achitate, din care va reţine o penalitate de 10%, în măsura 
în care informaţiile iniţiale au fost trunchiate/manipulate cu rea 
credinţă de către Asigurat. 

9. Răspunderea Asiguratorului pentru riscul îngheț la cultura de 
rapiță este preluată  începând cu 15.11 în cazul în care la 
finalul perioadei de vegetație diametrul coletul plantei este de 
cel puțin 8 mm și pe un metru pătrat sunt cel puțin 30 de plante. 
Dacă la evaluarea daunei se stabilește că plantele nu au ajuns 
la acest diametru și nu au densitatea corespunzătoare/mp 
Asiguratorul este exonerat de plata daunei. Asiguratorul preia 
răspunderea pentru daunele cauzate de riscul îngheț la cereale 
de toamnă începând cu 15.11 după ce acestea au ajuns în 
stadiul de vegetație 3 frunze (BBCH 13) și sunt cel puțin 200 de 
plante pe m2. Dacă se constată că cultura nu a atins acest 
stadiu, asiguratul nu are dreptul la despăgubiri. 

Criteriile privind diametrul coletului plantei și numărul minim de 
plante nu se aplică daunelor cauzate de îngheț cerealelor de 
toamnă și rapiței care duc la o moarte imediată a plantelor între 
semănare și 15.11 

10. Daca riscul de secetă pedologică în faza de răsărire a fost 
asigurat și dauna a fost avizată conform articolului 13 punct 1, 
iar echipa de evaluare a constatat o daună, reînsămânțarea 
poate avea loc în toamnă, dar și în primăvara anului următor. 

 

Articolul 4 

Durata asigurării 

1. Contractele de Asigurare se încheie pentru un an  

calendaristic/ agricol și încetează automat la finalizarea 

perioadei asigurate. 

2. Perioada asigurată este anul calendaristic/ anul agricol. 
3. Contractele de asigurare încetează: 
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a) la încheierea perioadei de valabilitate a Contractului; 

b) prin acordul Părţilor; 

c) în situația în care una dintre Părți încetează să mai 
dețină autorizațiile/licențele necesare executării 
obligațiilor din prezentul Contract; 

d) în cazul în care evenimentele de forţă majoră împiedică 
Părţile să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale 
conform Contractului; 

e) prin rezilierea unilaterală, ca urmare a simplei 
neexecutări de către cealaltă Parte a obligațiilor 
contractuale esențiale , cu transmiterea unei notificări 
scrise de reziliere celeilalte Părţi aflate în culpă, cu cel 
puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data 
menţionată în notificare pentru încetarea Contractului. În 
cazul în care Asiguratorul reziliază Contractul, Asiguratul 
pierde sumele achitate cu titlu de primă; 

f) prin încetare de drept în cazul în care Asiguratorul intră 
în procedura falimentului sau în cazul dizolvării acestuia. 

Încetarea Contractului nu afectează drepturile sau obligaţiile 
Părţilor asumante și/sau devenite scadente înainte de data 
încetării. 

4. În cazul decesului Asiguratului, toate drepturile și obligațiile 
din contractele de asigurare vor fi preluate de moștenitori.  

5. Asiguratorul poate suspenda contractul prin notificare scrisă, 
în cazul în care constată că există documente lipsă, 
contradictorii sau neconforme iar Asiguratul/persoana asigurată 
nu transmite documentele la termenul stabilit în scris de 
Asigurator.  

Articolul 5 
Încetarea răspunderii 

1. Răspunderea Asiguratorului încetează în a 14-a zi după 
atingerea maturității fiziologice a plantelor cultivate, cel târziu la 
încheierea recoltatului. În cazul culturii de viţă de vie pentru 
struguri de vin răspunderea Asiguratorului încetează odată cu 
recoltarea producţiei. Răspunderea Asiguratorului pentru 
următoarele riscuri este: pentru daunele cauzate de îngheț și 
pentru daune produse de particulele de nisip antrenate de 
vântul puternic, crustă și spălarea solului încetează cel târziu la 
15.05,  pentru îngheț târziu de primăvară încetează cel târziu la 
31.05, pentru daunele cauzate de ploaie torențială și furtună cel 
târziu la 31.10 iar daunele cauzate de secetă pedologică în 
perioada de răsărire cel târziu la 60 de zile de la semănat. 
2. Dacă răspunderea Asiguratorului nu a încetat înainte de a 
14-a zi după atingerea maturității fiziologice, conform punctului 
1, va înceta la finalul fiecărei perioade asigurate (articolul 4, 
punctul 1). 
3. Încetarea răspunderii în cazul neachitării celei de-a doua rate 
a primei de asigurare este reglementată în articolul 10. 
 

Articolul 6 
Suma asigurată 

1. În cererea sa (articolul 3, punctul 1), Asiguratul va preciza 
care este suma asigurată pe hectar pentru fiecare cultură care 
urmează a fi asigurată. Suma asigurată se stabilește prin 
înmulțirea suprafeței asigurate cu valoarea recoltei. 
2. Asiguratul poate solicita majorarea sau diminuarea sumei 
asigurate până în data de 15.05 a anului de asigurare în curs 
pentru culturile de toamnă, iar pentru culturile de primavară 
până la 15.06, dar cel târziu în interval de 14 zile de la emiterea 
declarației APIA și doar în cazul în care culturile nu au suferit 
daune. O modificare a suprafețelor după aceasta dată are loc 
doar cu consimțământul Asiguratorului. Modificarea sumei de 
asigurare și a suprafețelor are loc în urma cererii formulate în 
scris de către Asigurat. În cazul unei cereri de diminuare a 
sumei asigurate se va rambursa jumătate din diferența de primă 

care trebuie restituită asiguratului. Diminuarea sumei asigurate 
are efect retroactiv de la începutului perioadei asigurate. 
3. Se consideră că a fost acceptată cererea de majorare sau 
diminuare a sumei asigurate, care a fost depusă la Asigurator, 
după comunicarea scrisă a culturilor pentru care urmează a se 
efectua modificarea solicitată, dacă în decurs de două 
săptămâni de la înregistrare nu a fost respinsă de către acesta. 
Majorarea sumei asigurate este valabilă începând cu a 5-a zi 
ora 0:00 AM după ce banii au intrat în contul Asiguratorului 
precum și conform prevederilor articolului 3 punctul 3. O cerere 
de majorare a sumei asigurate depusă după producerea unei 
daune nu are ca și consecință majorarea sumei reprezentând 
despăgubirile. Prima de asigurare aferentă sumei asigurate 
majorate este scadentă imediat după efectuarea mențiunii 
suplimentare în polița de asigurare, respectiv după obținerea 
solicitării de plată a primei de asigurare. 
4. La vița de vie și pepiniere (școala de viță de vie) se pot stabili 
sume de asigurare diferite pe hectar pentru fiecare soi in parte. 
 

Articolul 7 
Supraasigurarea și subasigurarea 

Asigurarea nu are ca scop îmbogățirea. În cazul în care suma 
asigurată depășește valoarea de asigurare (acea valoare care 
constituie prejudiciul real suferit), Asiguratorul este obligat să 
despăgubească numai daunele efectiv constatate și evaluate. 
În cazul în care suma asigurată aferentă parcelei afectate de 
riscurile asigurate este mai mică decât valoarea de asigurare 
(acea valoare dinaintea producerii daunei), Asiguratorul va 
despăgubi numai acea parte a daunei corespunzătoare 
raportului dintre această sumă de asigurare și valoarea de 
asigurare. 

Articolul 8 
Prima de asigurare 

1. Prima de asigurare reprezintă, indiferent de data încheierii 
contractului de asigurare, o primă anuală. 
2. Prima de asigurare se calculează prin înmulțirea sumei 
asigurate cu cotația de primă. Cotația de primă depinde de tipul 
culturii și de riscurile din zonă. 
3. În cazul în care perioada de vegetație a unei plante cuprinde 
două perioade asigurate, prima de asigurare se va referi la anul 
calendaristic în care se efectuează recoltarea. 

 
Articolul 9 

Scadența primei de asigurare 

1. Prima de asigurare poate fi plătită integral sau în două rate.  
Scadențele obligațiilor de plată sunt menționate, atât pe 
formularul de cerere, cât și pe polița de asigurare. 
2. În situaţia în care s-a convenit plata în rate, toate ratele 
neachitate aferente tuturor poliţelor încheiate pe perioada 
curentă de asigurare devin, în cazul producerii de evenimente, 
scadente pe loc şi se compensează cu despăgubirea acordată. 

 
Articolul 10 

Consecinţele neplăţii primei de asigurare 

1. În cazul în care prima de asigurare sau prima rată a poliței de 
asigurare nu se achită în termen de 14 (paisprezece) zile 
calendaristice de la scadenţă, Asiguratul renunță la contractul 
de asigurare fără posibilitatea prelungirii lui şi fără notificare în 
prealabil. 
2. În cazul în care cea de-a doua rată, pentru plăţi în rate, nu se 
achită în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la 
scadenţă, contractul se va rezilia fără posibilitatea prelungirii lui 
şi fără notificare în prealabil, iar prima rată achitată nu se va 
restitui, fiind considerată penalitate de sine stătătoare. 
 
 
 
 

mailto:office@agraasigurari.ro
http://www.agraasigurari.ro/


Agra Asigurări Oesterreichische Hagelversicherung VVaG Viena Sucursala București 
Aleea Privighetorilor, nr. 86P, parter, bl. D, ap. D 0-1, 014031, București 
Telefon: 031 425 0120, Fax: 031 437 77 22 
office@agraasigurari.ro, www.agraasigurari.ro  

 

Condiții generale de asigurare valabile de la data de 01 August 2020 vf1  6/9 

Articolul 11 
Transferul de proprietate 

1. În cazul înstrăinării/arendării recoltei, achizitorul preia toate 
drepturile ce îi reveneau cedentului în baza contractului de 

asigurare încheiat cu Asiguratorul. 
2. Prin prisma debitelor asumate prin contractul de asigurare, 
Asiguratorul va accepta şi îşi va asuma înstrăinarea drepturilor 
doar în măsura în care nu există debite scadente. La cerere, 
Asiguratorul îi va pune la dispoziție Asiguratului un document 
din care rezultă valoarea obligațiilor de plată existente la un 
moment dat. 

Articolul 12 
Asigurare pentru terţi 

Asigurarea pentru terți există atunci când Asiguratul încheie un 
contract de asigurare cu un Asigurator în interesul unei a treia 
părți (persoana asigurată). În cazul asigurărilor pentru terţi, 
persoana asigurată poate să decidă ca plata despăgubirilor să 
se efectueze către Asigurat.  
 

Articolul 13 
Obligaţiile asiguratului în caz de daună 

1. Asiguratul îl va înştiinţa pe Asigurator cu privire la orice 
daună intervenită pentru care solicită despăgubiri, în scris, 
online pe www.agraasigurari.ro la secțiunea Daune în termen 
de 4 (patru) zile calendaristice de la producerea evenimentului. 
Avizarea daunelelor cauzate de secetă pedologică în perioada 
de răsărire se face de către asigurat în cazul rapiței până cel 
târziu la data de 31.10 iar pentru cerealele de toamnă până la 
data de 30.11 a anului depunerii cererii. În cazul în care nu se 
respectă acest termen, Asiguratorul este absolvit de 
răspundere conform punctului 8. Avizarea daunei va cuprinde 
următoarele date: numărul poliţei de asigurare, cauza daunei, 
data şi ora la care s-a produs dauna şi o listă a culturilor 
afectate (suprafaţa în hectare, tipul de cultură). La cererea 
Asiguratorului, asiguratul trebuie să dovedească producerea 
daunei printr-o autoritate competentă (ANM; etc). 

2. Daunele considerate de Asigurat drept minore şi pentru care, 
în consecinţă, nu solicită despăgubiri, pot fi luate în considerare 
ulterior, cu ocazia producerii unui nou eveniment, ca prejudiciu 
total, cu condiţia ca acest lucru să fie adus la cunoştinţă în 
termen de 4 (patru) zile de la producerea evenimentului 
respectiv, cu menţiunea „nu se solicită despăgubire“. 

3. Până la constatarea prejudiciului, Asiguratul nu are dreptul 
să intervină asupra recoltei decât cu acordul Asiguratorului și 
numai în măsura în care lucrările nu pot fi amânate conform 
reglementărilor privitoare la lucrările agricole. Conform 
punctului 8, Asiguratorul este absolvit de răspundere, dacă 
înaintea constatării prejudiciului, cultura afectată a fost recoltată 
sau pe parcela afectată s-au produs lucrări la nivelul solului fără 
acordul în prealabil al Asiguratorului. 

4. Asiguratul se obligă să ofere reprezentantului Asiguratorului 
toate informaţiile necesare despre prejudiciu, să-i pună la 
dispoziţie toate documentele necesare evaluării prejudiciului, în 
mod special registre de suprafaţă agricolă ale Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), hărți fizice și electronice 
de cadastru, să indice blocurile fizice, parcelele, tarlalele şi să 
prezinte cultura semnalată drept deteriorată. Asiguratul va 
înmâna Asigurătorului Delegația persoanei împuternicită să 
reprezinte societatea pentru a participa la efectuarea 
constatărilor și pentru semnarea protocolului de evaluare a 
daunei. Asiguratul este obligat să pună la dispoziția 
evaluatorilor logistica necesară pentru intrarea în teren în 
vederea efectuării inspecțiilor de risc/daună. În caz contrar, 
obligaţia plăţii despăgubirilor de către Asigurator se poate 
amâna sau suspenda. 

5. Asiguratul se obligă să ia măsuri de diminuare a daunei şi să 
efectueze toate lucrările şi cheltuielile necesare îngrijirii şi 
dezvoltării culturilor afectate (de exemplu: drenajul apei, etc ). 

În cazul în care Asiguratul nu respectă această obligație, este 
aplicabilă prevederea de la punctul 8 propoziţia 2. 

6. Cheltuielile Asiguratului în scopul diminuării prejudiciului vor 
fi suportate de către acesta. 

7. În caz de incendiu/foc, Asiguratul se obligă să înştiinţeze de 
urgență instituţiile competente (poliţia, pompierii) şi să prezinte 
Asiguratorului un raport al poliţiei/pompierilor cu privire la cauza 
incendiului. 

8. În situaţia în care Asiguratul nu îşi respectă obligaţiile de la 
punctele 1, 3, 4 şi 7, Asiguratorul nu este eliberat de obligaţia 
acordării de despăgubiri, dacă nerespectarea obligaţiilor este 
un act neintenționat sau de neglijenţă gravă al Asiguratului. 
Asiguratorul se obligă să achite despăgubiri doar în situaţia în 
care nerespectarea obligaţiilor nu a influenţat nici constatarea 
cazului asigurat, nici constatarea sau valoarea despăgubirilor 
de achitat de către Asigurator. 
Dacă Asiguratul nu îşi îndeplineşte obligaţia ce decurge din 
punctul 5, Asiguratorul este eliberat de plata despăgubirilor, 
dacă neîndeplinirea acesteia este un act intenționat sau de 
neglijenţă gravă a Asiguratului. În caz de nerespectare a 
obligaţiilor din neglijenţă, Asiguratorul se obligă la plata 
despăgubirilor și în cazul neglijenței grave doar dacă dauna nu 
ar fi fost mai redusa nici în cazul respectării obligaţiilor. 

 
Articolul 14 

Constatarea prejudiciului 

1. Prejudiciul va fi constatat de unul sau mai mulţi reprezentanţi 
ai Asiguratorului, dacă nu a fost menționat altceva la punctele 3  
şi 12, pe cheltuiala Asiguratorului, şi anume sub rezerva 
verificării şi aprobării de către Asigurator. Asiguratul se poate 
implica personal în procedura de constatare a prejudiciului sau 
poate să delege un împuternicit. În cazul în care Asiguratul sau 
împuternicitul acestuia nu este prezent la constatarea 
prejudiciului, aceasta poate fi efectuată în absenţa lui. Procesul 
verbal întocmit îi va fi comunicat Asiguratului sau 
împuternicitului spre informare și formulare a unui eventual 
punct de vedere. În măsura în care Asiguratorul nu primește 
niciun răspuns în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la 
data comunicării procesului verbal Asiguratului, se va considera 
procesul verbal ca fiind acceptat intocmai. 

2. În cazul în care, în aceeaşi perioadă de asigurare, sunt 
prejudiciate repetat culturile agricole de grindină, furtună, ploi 
torenţiale sau incendiu/foc, Asiguratorul va efectua constatarea 
şi evaluarea prejudiciului total, fără a se ţine cont de 
constatările efectuate anterior. Procentul de dauna 
suplimentară care se regăsește în cultură va fi calculat din 
valoarea rămasă a sumei asigurate, valoare diminuată conform 
procentelor de daună evaluate anterior. 

3. Asiguratorul poate solicita restituirea cheltuielilor generate de 
evaluare dacă: 

a) înştiintarea privind producerea unui risc asigurat a fost 
transmisă cu întârziere; 

b) înştiintarea privind producerea unui risc asigurat 
conţine date false; 

c) se stabileşte că nu s-au produs daune cauzate de 
riscurile asigurate; 

d) şi în orice situaţie în care Asiguratorul este obligat să 
achite despăgubiri conform articolului 13 punctul 8. 

4. Data evaluării daunei se va stabili de către Asigurator în 
funcţie de stadiul de dezvoltare a culturii afectate. Evaluarea 
daunei se efectuează în câmp, dar nu mai târziu de începutul 
recoltării. Metoda de evaluare și stabilirea procentului de daună 
se va stabili de către Asigurator în funcţie de stadiul de 
dezvoltare a culturilor distruse (de ex. producția culturii afectate, 
compararea plantelor dăunate cu plantele nedăunate din cadrul 
parcelei afectate, folosirea indiciilor biologici- piedere de masă 
foliară și pentru calculul pierderii de producție etc.).  
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O comparație, respectiv o raportare la producția anilor 
precedenți, ca și o evaluare statistică a prognozei recoltei, sunt 
excluse. Vor fi luate în considerare numai valorile comparative, 
conform regulii de mai sus, raportat la plantele neafectate, care 
se găsesc pe suprafața asigurată și pentru care a fost raportată 
dauna. Capturile foto și video ale Asiguratorului, realizate cu 
ocazie constatării și evaluării daunei, constituie unicul mijloc de 
probă acceptat contractual. Unica excepție o constituie capturile 
foto și video realizate de Asigurat, care au fost realizate la 
momentul constatării și evaluării daunei și care îi vor fi fost puse 
la dispoziție Asiguratorului la data constatării și evaluării daunei 
în câmp. 

5. Procesul verbal de constatare a daunei va fi considerat 
aprobat de Asigurator dacă în decurs de 30 de zile 
calendaristice Asiguratorul nu va solicita o noua evaluare de 
verificare la culturile deja evaluate conform punctului 1. 

6. În situaţia în care Asiguratul nu își asumă constatările 
consemnate în procesul verbal întocmit de către reprezentanţii 
Asiguratorului, Asiguratul este obligat să solicite pe loc o nouă 
constatare. Această solicitare este validă doar în cazul în care 
în procesul verbal s-a consemnat menţiunea corespunzătoare. 
În caz contrar, Asiguratul nu va mai putea solicita o nouă 
constatare, punctul său de vedere urmând a fi interpretat 
raportat la constatările Asiguratorului. Următoarea constatare 
va fi efectuată de catre reprezentanţi ai Asiguratorului, alţii 
decât cei care au efectuat prima constatare. 

7. Dacă Asiguratul nu este de acord cu rezultatul noii constatări 
efectuate la cererea Asiguratorului (punctul 5) sau a lui (punctul 
6), Asiguratul este obligat să depună în termen de 3 (trei) zile 
calendaristice o cerere de revizuire a procesului verbal de 
constatare. În cazul în care Asiguratul nu depune cererea în 
decurs de 3 (trei) zile calendaristice, rezultatul noii constatări 
efectuate se consideră a fi aprobat ulterior de către Asigurat. 

8. Prin semnătura Asiguratului sau a reprezentantului 
împuternicit al acestuia dată pe procesul verbal de constatare a 
daunei, acesta confirmă faptul că a luat act de rezultatul 
constatării și îl acceptă ca atare, excepţie făcând situaţiile de la 
punctul 6. 

9. Nu se admit cereri colective de revizuire formulate de mai 
mulţi asiguraţi. 

10. Cererea de revizuire a procesului verbal de constatare care 
se referă la toate culturile notificate de catre Asigurat ca fiind  
afectate de riscurile asigurate, se va analiza de doi experţi 
coordonaţi de un reprezentant al Asiguratorului, experţi din care 
fiecare parte va numi unul din lista de experţi elaborată anual 
de Adunarea Delegaţilor din partea Asiguratorului. Această listă 
este disponibilă la Asigurator. Odată cu depunerea cererii de 
revizuire, Asiguratul va desemna un expert de pe lista de mai 
sus, inclusiv un suplinitor pentru cazul în care primul este 
indisponibil. 

11. Experţii care analizează cererea de revizuire vor înscrie 
constatările pe un formular al Asiguratorului. 
În cazul în care constatările celor doi experţi sunt identice, i se 
va comunica Asiguratului punctul comun de vedere. În cazul în 
care cele două constatări nu coincid, se impune un audit. 
Rezultatul auditului va fi comunicat Asiguratului. 

12. Cheltuielile cu soluţionarea cererii de revizuire conform 
punctului 7 vor fi suportate în cotă egală de Asigurat şi 
Asigurator. 

Articolul 15 
Despăgubirea 

1. Suma reprezentând despăgubirea se calculează din suma 
asigurată și este scadentă în termen de 30 (treizeci) de zile 
calendaristice de la data finalizării procedurii de constatare a 
prejudiciului şi a procedurii administrative interne. 

2. Daunele produse la culturile asigurate de riscuri precum 
grindina, furtuna, ploaia torențială, îngheț, îngheț târziu de 
primăvară, secetă pedologică în faza de răsărire, daune 
produse de particulele de nisip antrenate de vântul puternic, 
crustă și spălarea solului se despăgubesc în cazul în care, 
pierderea de producție a culturii afectate depăsește 20% 
(daună minimă/franșiza atinsă). Franșiza aplicată este de 10% 
din suma asigurată pe parcelă sau pe partea de parcelă 
afectată. 
3. Asiguratul are posibilitatea, prin cererea de ofertă transmisă 
Asiguratorului, de a solicita o acoperire mai amplă (de exemplu: 
diminuarea daunei minime/franșizei atinse, diminuarea 
franșizei, extinderea acoperirii cu riscuri suplimentare, alți 
termeni contractuali). Prima de asigurare rezultată în urma 
cererii, va fi vizibilă diferențiată pe polița de asigurare.  
Asiguratul poate alege o acoperire extinsă și în cazul daunelor 
cauzate de îngheț, îngheț târziu de primăvară, secetă 
pedologică în perioada de răsărire daune produse de 
particulele de nisip antrenate de vântul puternic, crustă și 
spălarea solului și poate diminua dauna minimă/franșiza atinsă 
sau franșiza pentru grindină, foc, furtună și ploaie torențială 
având posibilitatea de a alege între alte 3 variante. În cazul în 
care Asiguratul va alege una dintre variantele de mai jos, dauna 
minimă/franșiza atinsă sau franșiza reglementată în cadrul 
punctului 2 nu se mai aplică. În cazul daunelor provocate de 
îngheț, îngheț târziu de primăvară, secetă pedologică în faza de 
răsărire, daune produse de particulele de nisip antrenate de 
vântul puternic, crustă și spălarea solului se aplică punctele 4 și 
5. 
Varianta 10% daună minimă (franșiză atinsă) 10% franșiză 

a) Franșiza pentru pierderile de producție provocate de 
riscurile grindină şi incendiu/foc este de 10% din suma 
asigurată aferentă parcelei afectate sau părții din 
parcela afectată. 

b) În cazul pierderilor de producție produse de furtună și 
ploi torențiale nu se acordă despăgubiri dacă daunele 
nu depăşesc 10% din suma asigurată aferentă 
parcelei afectate (= daună minimă, franșiză atinsă,). 
Franșiza pentru asigurarea împotriva furtunii şi ploilor 
torenţiale este de 10% din suma asigurată aferentă 
parcelei afectate sau a părții din parcela afectată. 

Varianta 15% daună minimă (franșiză atinsă), 15% franșiză 
a) Franșiza pentru piederile de producție provocate de 

riscurile grindină şi incendiu/foc este de 15% din suma 
asigurată aferentă parcelei afectate sau părții din 
parcela afectată. 

b) În cazul pierderilor de producție produse de furtună și 
ploi torențiale nu se acordă despăgubiri dacă daunele 
nu depăşesc 15% din suma asigurată aferentă 
parcelei afectate (=daună minimă, franșiză atinsă). 
Franșiza pentru asigurarea împotriva furtunii şi ploilor 
torenţiale este de 15% din suma asigurată aferentă 
parcelei afectate sau a părții din parcela afectată. 

Varianta 10% daună minimă (franșiză atinsă), 5% franșiză 
a) Piederea de producție provocată de riscurile grindină și 

incendiu/foc se despăgubește doar dacă depășește 
10% din suma asigurată aferentă parcelei afectate sau 
părții din parcela afectată (=daună minimă, franșiză 
atinsă). Franșiza reprezintă 5% din suma asigurată pe 
parcela afectată sau pe partea de parcelă afectată. 

b) În cazul pierderilor de producție produse de furtună și 
ploi torențiale nu se acordă despăgubiri dacă daunele 
nu depășesc 10% din suma asigurată aferentă 
parcelei afectate (= dauna minimă, franșiză atinsă). 
Dacă acestă franșiza atinsă va fi depășită, atunci 
daunele care au 11% din suma asigurată pe parcela 
afectată sau pe partea de parcelă afectată se 
despăgubesc. Franșiza pentru asigurarea împotriva 
furtunii şi ploilor torenţiale este de 5% din suma 
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asigurată pe parcela afectată sau pe partea de parcelă 
afectată. 

4. Daunele produse la culturile de primăvară până în 15.05. şi 
cele produse la culturile de toamnă până în 31.03 care au fost 
determinate de riscurile de la articolului 1 punct 3 litera a) 
„îngheţ“,  și litera g) daunele produse culturilor de particulele de 
nisip antrenate de vântul puternic, crustă și spălarea solului se 
despăgubesc până în 15.05.  doar dacă este afectat minim 1 
hectar (la parcele de peste 10 ha) sau 10% din parcelă (la 
parcele sub 10 ha) și doar în cazul în care s-a efectuat 
reîntoarcerea/reînfiinţarea culturii. În acest caz se acordă 
despăgubiri pentru cheltuielile de reîntoarcere/reînsămânțare a 
culturii iniţiale afectate în valoare de 20% din suma asigurată, 
valabilă la data la care s-a produs evenimentul, dar cel mult de 
1.000 RON pe hectar refăcut. Reîntoarcerea și reînsămânțarea 
se va efectua până la data de 31.05 a perioadei curente de 
asigurare.  
Dacă în cazul daunelor produse până la data de 15.05, precum 
şi a daunelor de îngheț la culturile de toamnă produse până la 
data de 31.03 a periodei de asigurare curente, nu este posibilă 
reîntoarcerea sau reînsămânţarea culturii din cauza umidităţii 
persistente, se achită despăgubiri în valoare de 10% din suma 
asigurată valabilă la data la care s-a produs evenimentul, dar 
nu mai mult de 500 RON pe hectar.  
Despăgubirea în cazul reîntoarcerii, reînsămânțării culturilor de 
sfeclă de zahăr până la data de 15.05. este 20% din suma 
asigurată la momentul producerii daunei, dar nu mai mult de 
2.000 RON pe hectar. 
Dacă în cazul daunelor la culturile de sfeclă de zahăr  produse 
până la data de 15.05, nu este posibilă reîntoarcerea sau 
reînsămânţarea culturii, din cauza umidităţii persistente, se 
achită despăgubiri în valoare de 10% din suma asigurată 
valabilă la data la care  s-a produs evenimentul, dar nu mai 
mult de 1.000 RON pe hectar.  
Despăgubirile pentru reîntoarcerea sau reînsămânțarea culturii 
se achită maxim o dată pentru parcela afectată pentru perioada 
asigurată, exceptând situația în care Asiguratul încheie o 
asigurare nouă pentru cultura reînsămânţată. 
Daunele cauzate de îngheţ, produse la culturile de toamnă  
conform articolului 1 punctul 3 litera a precum și daunele 
cauzate de înghețul târziu de primăvară conform articolului 1 
litera e între 01.04 şi 31.05 a perioadei de asigurare curente, se 
despăgubesc doar în cazul în care piederea cantitativă aferentă 
parcelei este de cel puţin 50%. În cazul în care pierderea 
cantitativă cauzată de îngheţ, aferentă parcelei este mai mare 
sau egală de 50%, se vor despăgubi 30% din suma asigurată la 
momentul producerii daunei. 
Daunele cauzate culturilor asigurate de seceta pedologică în 
faza de răsărire se despăgubesc conform articolului 1 punctul 3 
litera f cu 10% din suma de asigurare la momentul producerii 
daunei culturii inițial afectate, dar nu mai mult de 500 RON pe 
hectar și doar după ce reînsămânțarea a fost efectuată. 
În cazul în care există culturi asigurate prin Pachetul de 
reînsămânțare, daunele cazate de seceta pedologică în faza de 
răsărire se despăgubesc cu 15% din suma asigurată/ha la 
momentul producerii daunei, dar nu mai mult de 750 RON pe 
hectar și doar după ce reînsămânțarea a fost efectuată. 
Reînsămânțarea poate să se producă în toamna anului în care 
s-a semănat cultura sau în primăvară, dar până la data de 
31.05. Daca reînsămânțarea a fost aprobată de evaluator în 
toamna anului cultivării, indiferent dacă reînsămânțarea are loc 
în toamna anului în care s-a semănat cultura sau în primăvară, 
despăgubirea aferentă sumei de asigurare pentru secetă 
pedologică în faza de rărăsire are loc după efectuarea 
reînsămânțării. 
În cazul daunelor apărute în interval de 30 de zile de la cultivare 
și până la formarea primelor 6 frunze care sunt cauzate de 
riscul grindină, furtună, ploaie torenţială, foc/incendiu, dar care 
pot fi reîntoarse și reînsămânţate cu aceeași sau cu o cultură 

diferită până în data de 15.06, se despăgubesc cheltuielile de 
reîntoarcere/reînsămânţare a noii culturi aferente costurilor 
reale de reîntoarcere/reînsămânţare în valoare de 20% din 
suma asigurată/ha la momentul producerii daunei, dar nu mai 
mult de 1.000 RON pe hectar. 

5. Daunele provocate de înghețul târziu de primăvară, la 
culturile de viță de vie se despăgubesc începând de la un prag 
minim de dăunare de peste 36% conform tabelului de mai jos. 

Procent de 
dăunare 

Despăgubire 
Procent de 

dăunare 
Despăgubire 

< 36 % 0% 68 % 48 % 

36 % 2 % 69 % 49 % 

37 % 4 % 70 % 50 % 

38 % 6 % 71 % 51 % 

39 % 8 % 72 % 52 % 

40 % 10 % 73 % 53 % 

41 % 12 % 74 % 54 % 

42 % 14 % 75 % 55 % 

43 % 16 % 76 % 56 % 

44 % 18 % 77 % 57 % 

45 % 20 % 78 % 58 % 

46 % 22 % 79 % 59 % 

47 % 24 % 80 % 60 % 

48 % 26 % 81 % 61 % 

49 % 28 % 82 % 62 % 

50 % 30 % 83 % 63 % 

51 % 31 % 84 % 64% 

52 % 32 % 85 % 65 % 

53 % 33 % 86% 66 % 

54 % 34 % 87 % 67 % 

55 % 35 % 88 % 68 % 

56 % 36 % 89 % 69 % 

57 % 37 % 90 % 70 % 

58 % 38 % 91 % 71 % 

59 % 39 % 92 % 72 % 

60 % 40 % 93 % 73 % 

61 % 41 % 94% 74 % 

62 % 42 % 95 % 75 % 

63 % 43 % 96 % 76 % 

64 % 44 % 97% 77 % 

65 % 45 % 98 % 78 % 

66 % 46 % 99 % 79 % 

67 % 47 % 100 % 80 % 

În cazul în care apar în aceeași perioadă daune provocate de 
îngheț și grindină, suma de asigurare pentru daună ulterioară 
se reduce cu suma despăgubirii plătite pentru dauna anterioară. 
În cazul în care după o daună cauzată de secetă în faza de 
răsărire, asiguratul nu reînsămânțează, iar cultura este afectată 
ulterior de înghețul târziu de primăvară, grindină, furtună sau 
ploaie torențială, Asiguratorul poate reduce suma asigurată.  

6. Cesionarea despăgubirii către terţi este posibilă oricând, sub 
rezerva notificării acestui demers Asiguratorului. 
 

Articolul 16 
Instanţa competentă 

Instanţa competentă de judecată pentru soluţionarea tuturor 
litigiilor din contractul de asigurare este instanța competentă de  
la sediul din România al Asiguratorului. Legea aplicabilă 
contractului este legislația română în vigoare. Eventualele 
petiții, în vederea rezolvării pe cale amiabilă, se transmit în scris 
prin poștă sau poșta electronică la următoarele adrese:  
Agra Asigurări, Sucursala Bucureşti, Aleea Privighetorilor 86P, 
bl. D, ap.D0-1, Sector 1, Bucureşti, 014031 sau pe 
office@agraasigurari.ro. În cazul în care petițiile transmise nu 
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se soluționează pe cale amiabilă, vă puteți adresa Autorității de 
Supraveghere Financiară. 
 

Articolul 17 
Alte prevederi 

1. Toate notificările şi declaraţiile de transmis, respectiv de dat 
de către Asigurator, Asigurat sau terţi în temeiul legii sau a 
prevederilor contractuale se vor formula în scris. 

2. Declaraţiile – de scris obligatoriu în formă lizibilă - pot fi 
transmise conform regulilor de comunicare menționate în cadrul 
prezentelor Condiții Generale. 
În cazul în care notificările/declaraţiile nu sunt semnate sau nu 
sunt prevăzute cu semnătură electronică, Asiguratul, respectiv 
Asiguratorul au dreptul să solicite notificarea/declaraţia 
semnată în original. 
Se prezervă termenul de depunere a declaraţiilor/notificărilor 
dacă se răspunde cererii de înmânare a declaraţiilor în forma 
solicitată în termen rezonabil. 

3. Orice convenţie, ce contravine condiţiilor generale de 
asigurare, produce efecte doar dacă Asiguratorul le aprobă în 
scris. 

4. Raporturile contractuale sunt stabilite de polița de asigurare 
și de prezentele Condiții Generale deopotrivă. În masura în 
care între polița de asigurare și Condițiile Generale sunt 
diferențe, vor prevala cele ale poliței de asigurare. Orice 
modificare a raporturilor contractuale poate fi realizată exclusiv 
în scris, cu acordul ambelor părţi. 

5. Părţile se angajează una faţă de cealaltă ca, pe perioada de 
valabilitate a raporturilor contractuale, să respecte și să 
protejeze confidențialitatea tuturor clauzelor negociate, a 
informațiilor primite, obținute sau în posesia cărora a intrat, 
indiferent în ce mod, în legătură cu activitatea celeilalte Părţi şi 
nu vor dezvălui astfel de informații către terți, cu excepția 
cazurilor în care acest lucru se face pentru executarea în bune 

condiții a prezentului Contract sau la cererea organelor legale 
sau a autorităţilor competente. 

6. Prezentele Condiții Generale, ca și Polița de Asigurare se 
completează şi cu celelalte acte normative incidente în 
raporturile de faţă. Totuși, clauzele contractuale care derogă de 
la prevederile normative generale, au întâietate față de cele din 
urmă. 

7. Toate comunicările vor fi efectuate în scris, prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail sau orice alt 
mod care asigură dovada comunicării. Părțile au obligația să își 
notifice reciproc și în scris orice modificare a coordonatelor de 
contact, în caz contrar comunicările fiind considerate a fi 
efectuate corect, chiar și în cazul nerecepționării acestora de 
către destinatar. 

8. Pentru îndeplinirea relației de asigurare, îndeplinirea 
obligațiilor legale și pentru îndeplinirea intereselor de 
colaborare Agra Asigurări prelucrează datele cu caracter 
personal puse la dispoziție de către Asigurat. Prin semnarea 
contractului de asigurare, sunteți de acord ca Agra Asigurări să 
prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. şi în 
scopuri statistice, de reclamă, marketing şi publicitate. Conform 
Legii 677/2001, vă sunt garantate drepturile de acces la date, 
de intervenție asupra datelor, de opoziție şi de a nu fi supus 
unei decizii individuale. Oricare dintre aceste drepturi poate fi 
exercitat prin intermediul unei simple cereri scrise, datată şi 
semnată, ce va fi trimisă pe adresa societății. De asemenea, vă 
este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

9. Prezentele Condiții Generale și Polița de Asigurare au fost 
semnate astăzi, la data de                                           , în 
original/ prin fax / corespondența electronică. Pentru ultimele 
două cazuri, documentul listat are valoare de original. 

Nume Asigurat /Semnătura Asigurat
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