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Retrospectiva și provocările sezonului de vânzări 2019-2020
Seceta pedologică din toamna anului 2019 a afectat o treime din portofoliul 
asigurat pe acest risc. Culturile de toamnă au fost apoi afectate de seceta din 
perioada de iarnă care a continuat în anumite zone până în toamna anului 2020.  
Criza provocată de apariția și răspândirea virusului Covid-19 a solicitat  
adaptarea evaluării daunelor conform măsurilor de siguranță impuse de către 
autorități. Echipa Agra Asigurări a răspuns cu promptitudine solicitărilor de  
asigurare și evaluare a culturilor, garantând siguranță și continuitate în acest 
sector. O altă provocare a reprezentat-o Submăsura 17.1, subvenționarea prime-
lor de asigurare în contextul distanțării sociale și trecerii la desfășurarea  
activității în mediul online. Cu toate acestea ne uităm la un sezon de vânzări 
reușit și ne bucurăm că v-am putut fi alături și în această perioadă dificilă.

Noutăți pentru sezonul de vânzări 2020-2021
Începând cu acest sezon, Agra Asigurări oferă pachete noi de riscuri: 
• NOU! Pachet de reînsămânțare la culturile de toamnă
• NOU! Sfeclă de Zahăr Universal
• NOU! Index de secetă pentru cultura de soia
Agra Asigurări a pus la dispoziția clienților și partenerilor încă din sezonul trecut 
portalul online pentru gestionarea rapidă și facilă a contractelor de asigurare, 
avizarea daunelor și vizualizarea documentelor, toate fiind la un click distanță. 
În contextul pandemiei, folosirea acestui portal a reprezentat un avantaj major în 
relația asiguraților/colaboratorilor cu Agra Asigurări.  

În urma creșterii suprafeței asigurate la nivel de țară, Agra Asigurări își mărește 
echipa prin atragerea de personal specializat și competent, pregătit să ne repre-
zinte cu succes în relația cu asigurații și partenerii noștri. La 5 ani de la intrarea 
pe piața asigurărilor agricole din România privim încrezători spre viitor și vă 
mulțumim pentru colaborare și încredere.

Adrian Horia Lupu
Director sucursală



Produsele de asigurare oferite sunt:

Agrar Basis  
Asigurarea culturilor agricole prin acest produs acoperă mai multe tipuri de ris-
curi: grindină, îngheț, îngheț târziu de primăvară, incendiu, furtună, ploi torenți-
ale, seceta pedologică în faza de răsărire și pachetul de reînsămânțare. 

Agrar Basis Viță de vie
Protejați-vă plantațile de viță de vie împotriva riscurilor: grindină, incendiu, 
furtună, ploaie torențială dar și a înghețului târziu de primăvară. 

Sfeclă de zahăr Universal
Începând cu anul 2021 acoperim și piederile de producție datorate scăderii 
conținutului de zahăr din plante, precum și daunele produse de particulele de 
nisip/pământ antrenate de vântul puternic, crustă, spălarea solului sau daunele 
produse de insecte. 

Index de secetă
Prin acest produs unic pe piața de asigurări din România, despăgubim deficitul 
de precipitații și zilele de caniculă la culturile de grâu, porumb, floarea-soarelui 
și, începând cu anul 2021, și la cultura de soia. 

Sere/Solare
Polița pentru sere/solare acoperă daunele provocate de grindină și furtună la 
materialele de acoperire, culturile horticole, sistemele și dotările aferente 
serelor și solarelor.
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Agrar Basis - Viţă de vie

toate riscurile sunt subvenționabile 
conform normei metodologice din 19
decembrie 2018 (Programul național de 
sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023)

Prin Agrar Basis- Viță de vie asigurăm 
producția de struguri pentru vin, pro-
ducția de corzi portaltoi și pepinierele  
de viță împotriva următoarelor riscuri 
climatice:
•  Grindina
•  Incendiu/Foc
• Furtună/Ploaia torenţială
•  Îngheţ târziu de primăvară

Fiecare contract de asigurare are la 
bază asigurarea standard împotriva 
riscului de grindină, celelalte riscuri 
putând fi alese suplimentar de către 
Asigurat. 

Pentru fiecare soi în parte Asiguratul 
stabileşte suma asigurată pe hectar. 
Aceasta se stabilește prin înmulțirea 
suprafeței asigurate cu valoarea recol-
tei. Suma asigurată maximă este de 
45.000 RON/ha.

Agrar Basis - Viţă de vie
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Grindina
Se despăgubesc daunele cantitative ce au rezultat în urma impactului grindinei 
asupra viţei de vie.

Despăgubirea
Franşiza reprezintă 5%, 10% sau 15% din suma asigurată pe suprafaţa dăunată.

Incendiu/Foc
Se despăgubesc pagubele provocate de incendiu/foc indiferent de cauza acesto-
ra.

Despăgubirea
Franşiza reprezintă 5%, 10% sau 15% din suma asigurată pe suprafaţa dăunată.

Furtuna/ Ploaia torenţială
Se despăgubesc daunele produse de furtună/ploaie torenţială, definite ca fiind 
reducerile imediate a cantităţii recoltei realizabile cauzate de:

•  scuturarea boabelor (exceptând supramaturarea)
•  ruperea totală a lăstarilor
•  dezrădăcinarea plantei.

Pentru culturile de viţă de vie răspunderea Asiguratorului încetează odată cu 
recoltarea strugurilor, pentru daunele cauzate de ploaie torenţială şi furtună la 
data de 30.09.

Despăgubirea
Franşiza reprezintă 5%, 10% sau 15% din suma asigurată pe suprafaţa dăunată. 

La daunele cauzate de furtună/ploaie torenţială pragul minim de dăunare repre-
zintă 10% sau 15% din suma asigurată aferentă parcelei afectate.

Exemplu de calcul al despăgubirii:

Suprafaţa asigurată 1 ha viţă de vie
Suma asigurată 30.000 RON
Daună produsă la data de 10.07.2020
Cota de daună 67 %
Franşiză deductibilă 10 %
Despăgubire 30.000 RON x 57 % = 17.100 RON

Agrar Basis - Viţă de vie
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Agrar Basis - Viţă de vie

Îngheţ târziu de primăvară

Cererile de asigurare pentru înghețul târziu de primăvară se depun până la cel 
târziu 1 Martie 2021.

Despăgubirea
Se despăgubesc pierderile de producție ce au rezultat în urma îngheţului târziu 
de primăvară începând cu stadiul BBCH 09 (dezmugurire).

Despăgubirea este reglementată conform tabelului de mai jos şi începe de la o 
cotă de daună de 36%.

Tabel de despăgubire îngheţ târziu de primăvară.

Cota de daună  ≤ 35 %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %

Despăgubire 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Cota de daună  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%

Despăgubire 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Cota de daună  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%

Despăgubire 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Cota de daună  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%

Despăgubire 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Cota de daună  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%

Despăgubire 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Cota de daună  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99%  100%

Despăgubire 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %
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Agra Asigurări Oesterreichische 
Hagelversicherung VVaG Viena 
Sucursala Bucureşti
Aleea Privighetorilor, nr. 86P, 
parter, bl. D0-1, 014031 Sectorul 1, 
Bucureşti
Tel: 031 425 01 20
Fax: 031 437 77 22

Informaţiile sunt prezentate sub rezerva erorilor 
de tipar. Se vor aplica condiţiile de asigurare din 
contract.

http://www.agraasigurari.ro

Director sucursală Adrian Horia Lupu + 40 (0) 736 140 125 lupu@agraasigurari.ro

Echipa Agra Asigurări la dispoziția dumneavoastră:

Ladislau Szekely
+ 40 (0) 738 847 694
szekely@agraasigurari.ro

Eugen Cîrstea
+ 40 (0) 736 140 105
cirstea@agraasigurari.ro

Cosmin Vlad
+ 40 (0) 725 681 330 
vlad@agraasigurari.ro

Paul-Alexandru Radulescu
+40 (0) 720 545 308
radulescu@agraasigurari.ro

Andrei Sorin Trofin
+ 40 (0) 730 093 357
trofin@agraasigurari.ro

Dragoș Danca
+ 40 (0) 725 681 733
danca@agraasigurari.ro

Liviu-Dan Pinzariu
+40 (0) 720 544 266
pinzariu@agraasigurari.ro

Dănuţ Ioan Berindean
+ 40 (0) 738 863 533
berindean@agraasigurari.ro


