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Articolul nr. 1 

Domeniul de aplicare al asigurării 
 

1. Grindină: 

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. 
denumită în continuare pe scurt Asigurator, 
despăgubește pe Asigurații săi de pagubele produse ca 
urmare a căderilor de grindină: 

- la materialele de acoperire ale serelor, ca de 
exemplu sticla, plăcile din policarbonat 
(începând de la o grosime de 6 mm), si folie 
(începând de la o grosime de 0,18 mm) și având 
o garanție cu privire la acțiunea razelor 
ultraviolete de cel puțin 4 ani,  

- la toate culturile horticole protejate prin 
intermediul materialului de acoperire, 

- la sistemele de ecranare termica, economizoare 
de energie și (instalații) sisteme de umbrire și 
întunecare, 

- la dotările interioare specifice din sere, ca de 
exemplu sisteme de irigare/fertirigare, 
ansambluri de mese si sisteme de cultura in 
substrat, sisteme de încălzire a solului, instalații 
de iluminat artificial culturi, mașini și 
echipamente mecanice(care se aflau in seră la 
momentul daunei si care au suferit daune din 
cauza riscurilor asigurate ), instalații și aparate 
din domeniul comunicațiilor și tehnicii IT, alte 
instalații și aparate electrice și electronice, 
inclusiv dispozitivele de stocare a datelor 
(memorii pentru stocarea de informații care pot fi 
citite automat), cu condiția ca acestea să nu fie 
interschimbabile de către utilizator (ca de 
exemplu hard-discurile de orice fel), alte 
instalații tehnice care sunt necesare pentru 
producerea de produse de horticultură.  

Nu fac parte din pachetul asigurat materialele 
software si date in format electronic, consumabile.  

 
 

2. Furtună: 

Materialele de acoperire, produsele de horticultură, 
sisteme si dotările interioare specificate la articolul 1 
asigurate împotriva daunelor produse de căderea de 
grindină se pot asigura, la solicitarea Asiguratului, și 
împotriva daunelor produse de furtună. Aceste asigurări 
se încheie la aceleași sume de asigurare ca și în cazul 
daunelor produse de grindină. 
În cazul în care materialele de acoperire sunt asigurate 
împotriva riscurilor grindină și furtună, pot fi asigurate 
doar împotriva furtunii: 

- Structurile de rezistența care respecta normele 
autorităților din domeniul construcțiilor și 
solicitările statice minime – Asiguratul trebuie în 
acest caz sa pună la dispoziția Asiguratorului 
proiectul de construcție, dovada calculului static 
si schița de amplasament. Nu se pot asigura 
doar părți din construcție. 

Asiguratorul acordă despăgubiri pentru obiectele 
asigurate, care au suferit în mod dovedit daune ca 
urmare a furtunii, la locul de risc. Nu se asigură însă 
daunele produse suplimentar în mod treptat, datorită 
uzurii, ca urmare a acțiunilor repetate ale mișcărilor 
maselor de aer, pe parcursul unui interval de timp mai 
îndelungat.  
3. Pe lângă daunele produse de căderile de grindină și de 

furtună se consideră a fi asigurate în același timp și acele 
daune, care sunt produse în urma unor astfel de 
evenimente culturilor, materialelor de ecranare, 
sistemelor de umbrire și de întunecare sau dotărilor 
interioare specifice, ca urmare a prăbușirii de materiale 
de acoperire, a hipotermiei și a degerării, precum și a 
pătrunderii ploii, zăpezii și a murdăriei. Nu sunt acoperite 
daunele ulterioare, care sunt generate ca urmare a 
nefuncționării dotărilor interioare specifice provocate de 
riscurile asigurate, grindină și furtună.  
4. În situațiile în care, în mod dovedit, în construcțiile 

afectate ca urmare a producerii unei daune la materialele 
de acoperire(sticla, policarbonat, folie) determinată de 
căderile de grindină sau de furtună, desfășurarea 
planificată a activităților de plantare sau de cultivare 
devine imposibilă, atunci daunele generate ca urmare a 
realizării întârziate sau a nerealizării producției scontate 
din respectivele culturi sunt coasigurate, cu conditia ca si 
culturile respective sa fie asigurate împotriva daunelor 
produse de căderile de grindină sau de furtună. Se 
despăgubesc pierderile de producție în intervalul de timp 
de la momentul intervenirii cazului de daună și până la 
încheierea lucrărilor de reparație, dar nu mai mult de o 
jumătate de an în limita a 50% din suma asigurata pe 
cultura afectată. Asiguratorul nu acordă despăgubire 
pentru pierderile de producție care au fost generate după 
scurgerea respectivului interval de timp. 
5. În cadrul unei exploatații agricole este necesar ca toate 
construcțiile (sere, solare), materialele de acoperire, de 
ecranare termică, sistemele de umbrire, de întunecare și 
dotările interioare specifice să beneficieze de o asigurare 
de același tip. 
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În cazul solarelor cu învelitoare din folie este necesar ca 
plăcile din policarbonat care sunt amplasate pe partea 
frontală și pe laterale să fie incluse în asigurare. 
Trebuie să fie asigurat întregul stoc al unei anumite specii 
de plantă de cultură. În principiu, se consideră ca fiind 
asigurată producția anuală a unei anumite specii de 
cultură. În caz contrar, se acordă despăgubire numai 
proporțional cu suma asigurată față de valoarea totală.  
6. În situațiile în care, într-un singur solar se succed pe 

parcursul unei perioade asigurate mai multe culturi, în 
situaţia unui caz de daună se acordă valoarea de 
asigurare corespunzătoare speciei cultivate la momentul 
producerii cazului de daună, însă numai până la incidența 
cu valoarea sumei de asigurare care a fost pretinse. În 
situația producerii mai multor daune în timpul uneia și 
aceleiași perioade asigurate, asiguratorul garantează 
pentru fiecare caz în parte până la maximum suma de 
asigurare care a fost pretinsă. 
7. Asigurarea construcțiilor(sere) acoperite cu sticlă sau 

policarbonat având dimensiuni mai mari de 2,5 m²/bucata 
este posibilă numai în situațiile în care învelirea este 
realizată cu materiale din policarbonat uzuale în 
horticultură, sau cu sticlă securizată. 
 8. Cuantumul sumei asigurate este stabilit de către 

asigurat, cu respectarea prevederilor stipulate în articolul 
nr. 2, punctul 1 al „Condițiilor generale de asigurare 
aplicabile în România“ (cu privire la supra-asigurare și 
sub-asigurare). 
 

Articolul nr. 2 
Aspecte generale 

1. În situația în care într-o societate agricolă există 

construcții de sere cu învelitoare din sticlă sau din plăci 
policarbonat, încheierea unei asigurări pentru solare 
protejate cu folie este posibilă numai după încheierea 
prealabilă a unei asigurări împotriva daunelor provocate 
de căderile de grindină sau de furtună a respectivelor 
sere.  
2. În situația în care se încheie o asigurare pentru culturi 

care au fost deja afectate de daune cauzate de căderile 
de grindină sau de furtună, acestea pot fi asigurate numai 
până la incidența sumei producției rămase. 
3. În situațiile în care la materialul de învelire se produce 

o daună, garantarea pentru alte daune produse culturilor 
protejate de respectivul material de învelire se suspendă 
până la readucerea la starea inițială.  
 

Articolul nr. 3 

Contractele de asigurare se încheie pentru un an  
calendaristic și încetează automat la finalizarea perioadei 
asigurate (31.12 a anului în care polița a fost valabilă). 
 

Articolul nr. 4 
Prima 

Prima de asigurare reprezintă produsul dintre suma de 
asigurare și tariful de asigurare. Tariful de asigurare se 
stabilește în funcție de tipul de cultură și de tipul de 
învelitoare, precum și a riscului existent în plan local.  

 
Articolul nr. 5 

Obligațiile Asiguratului în situația intervenirii unui caz 
de daună 

1. Asiguratul are obligația de a anunța fără întârziere, nu 

mai târziu de patru zile, apariția unui caz de daună pentru 
care solicită acordarea unei despăgubiri. 
În situațiile în care o cultură afectată de daune se află 
deja într-un stadiu de dezvoltare atât de avansat încât 
comercializarea acesteia nu mai permite nici o amânare, 
Asiguratul este obligat să anunțe Asiguratorul într-un 

interval de 24 de ore de la momentul intervenirii daunei și 
poate să înceapă comercializarea. El este însă obligat să 
lase neatinse eșantioane de o dimensiune și un 
amplasament corespunzător, în funcție de care se poate 
determina nivelul respectivei daune. 
2. Atâta timp cât Asiguratorul nu și-a dat consimțământul, 

Asiguratului îi este interzis să efectueze modificări ale 
obiectelor afectate de daună, care pot conduce la o 
îngreunare sau împiedicare a determinării daunei 
produse, cu excepția situațiilor în care întreprinderea 
măsurilor respective este necesară pentru prevenirea sau 
diminuarea daunei. Asiguratul are obligația de a acționa 
în funcție de posibilitățile de care dispune pentru 
prevenirea sau diminuarea daunei. El are obligația ca, pe 
cheltuiala proprie, să inițieze toate măsurile uzuale pentru 
întreținerea și dezvoltarea în continuare a culturilor.  
3. În cursul evaluării daunelor, Asiguratul are obligația de 

a prezenta toate documentele și informațiile care i se 
pretind și care sunt necesare  în vederea determinării 
daunei. Asiguratorul poate să pretindă ca Asiguratul să 
pună la dispoziție documentele și informațiile care i s-au 
solicitat în formă scrisă, cu respectarea unui interval 
adecvat de timp. 
4. Serele trebuie să corespundă prevederilor legale din 

domeniul legislației construcțiilor valabile în cazul 
amplasamentului în cauză. Asiguratul are obligația să ia 
toate măsurile necesare pentru ca instalațiile să fie 
construite și întreținute în conformitate cu normele 
aplicabile și să păstreze construcțiile (sere, solare) 
permanent din punct de vedere constructiv într-o stare 
ireproșabilă. Deficiențele apărute, în special în urma 
producerii unor cazuri de daună, trebuie remediate fără 
întârziere.  
Se vor considera ca aflându-se într-o stare ireproșabilă 
din punct de vedere constructiv acele sere, solare: 
a) ale căror componente portante corespund normelor 
stabilite de autoritățile din domeniul construcțiilor 
b) ale căror coame de acoperiș, traverse şi instalații de 
ventilare se află într-o stare stabilă și nu prezintă daune, 
în special nu prezintă deformari/indoiri 
c) ale căror învelitoare nu prezintă daune, fisuri și sunt 
fixate în mod corect 
Asiguratul are obligația ca, la solicitarea Asiguratorului, 
să prezinte în orice moment toate documentele 
justificative care să permită verificarea respectării 
prevederilor legale sau din domeniul legislației 
construcțiilor.  
Din acestea fac parte, printre altele, prezentarea de 
expertize statice efectuate de experți, persoane fizice 
autorizate în domeniul construcțiilor, aprobări ale 
autorităților din domeniul construcțiilor, precum și a 
proceselor verbale de predare/primire si punere in 
funcțiune corespunzătoare. Costurile generate de 
producerea respectivelor documente justificative se vor 
suporta de către Asigurat însuși. În situațiile în care 
documentele justificative necesare nu pot fi puse la 
dispoziție sau dacă, respectiv, se va constata că daunele 
au fost produse ca urmare a nerespectării normelor 
legale și din domeniul legislației construcțiilor, 
Asiguratorul este scutit de obligația de a acorda 
despagubiri. 

 
Articolul nr. 6 

Despăgubirea și franșiza 
1. Daunele generate de căderile de grindină și furtună 

asupra materialelor de acoperire (policarbonat sau sticla)  
a culturilor protejate de către acestea, a dotărilor 
interioare specifice și a structurilor de rezistența sunt 
despăgubite în conformitate cu prevederile articolului 1, 
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punctul 4, fără deducerea unei franșize, cu condiția ca 
suma de plată în situația unui caz de daună să 
depăşească 2.000 RON dauna minima.  
În cazul daunelor provocate materialelor de acoperire 
(folie) ca urmare a căderilor de grindină și a furtunii, 
despăgubirea se acordă conform tabelului de mai jos, 
procentual din suma asigurata stabilită in polita.  
 
Valoarea despagubirii in procente în cazul solarelor cu 
învelitoare din folie: 

Anul 1 2 3 4 5 6 de la 
7 în 
sus 

despăgubire 
în %* 

80 80 80 80 80 50 30 

* raportat la suma de asigurare  
2. Acordarea unei despăgubiri in cazul apariției unui risc 
asigurat, se face doar in momentul reparației sau 
reconstrucției bunurilor asigurate. Obligația de plată in 
cazul Asiguratorului intervine când Asiguratul face 
dovada ca reparația/reconstrucția bunurilor dăunate s-a 
efectuat pe baza unor devize de calcul, facturi.  
3 În situația nerealizării de producții în conformitate cu 

prevederile Articolului nr. 1, punctul 4, Asiguratul este 
obligat să suporte o franșiză de 10% din suma 
despăgubirri  aferenta produsului dăunat. Nu este 
posibilă convenirea unei diminuări a acestei franșize. 
4 În situațiile în care o reparație sau reconstruire nu este 

posibilă sau, respectiv, nu este prevăzută, sau dacă 
reparația nu se efectuează în decursul unui termen de 
trei ani de la data intervenirii cazului de asigurare, 
despăgubirea se va limita la valoarea de la momentul 
producerii daunei pentru obiectele afectate de daună, cu 
excepția situațiilor în care Asiguratul, în acest interval de 
timp, a luat măsurile necesare care să îi permită să 
valorifice despăgubirea în vederea construirii unor 
instalații de același gen și destinate aceluiași scop. În 
situațiile în care, din motive de ordin legal sau ca urmare 
a necesității de a angaja eforturi economice 
disproporționate, aceasta nu se mai poate face pe vechiul 
amplasament, condiția suficientă este ca respectivele 
construcții(sere, solare) să fie reconstruite în alt 
amplasament din România. Stabilirea valorii de la 
momentul producerii daunei se efectuează de către 
Asigurator, cu luarea în considerare a vechimii și a stării 
de conservare a obiectului asigurat, cu următoarele 
precizări: 
a) În situațiile în care suma de asigurare în cazul 
învelitorii din sticlă depășește valoarea de 50,- RON pe 
m², pentru stabilirea valorii de la momentul producerii 
daunei se utilizează datele prezentate în Tabelul pentru 
determinarea valorilor de la momentul producerii daunei 
în cazul serelor care nu sunt reconstruite, prezentat la 
articolul 6, litera d), despăgubirea urmând să fie de cel 
puțin 50,- RON pe m². 
În situațiile în care suma de asigurare este de până la 
50,- RON pe m² în cazurile de daună se acordă o 
despăgubire egală cu suma de asigurare 
corespunzătoare daunelor constatate.  
b) În cazul solarelor acoperite cu folie stabilirea valorilor 
de la momentul producerii daunei se efectuează în 
conformitate cu prevederile articolului 6 punctul 1. 
c) În cazul dotărilor interioare specifice, valoarea de la 
momentul producerii daunei se efectuează în 
conformitate cu „Tabelul pentru determinarea valorilor de 
la momentul producerii daunei în cazul serelor care nu 
sunt reconstruite”, prezentat la articolul 6, litera d).  

În situațiile în care Asiguratul prezintă documente 
justificative din partea unei companii specializate în 
eliminarea deșeurilor din care să rezulte, cu precizarea 
separată a materialelor și greutăților, care au fost 
costurile de eliminare a deșeurilor rezultate, 
despăgubirea minimă acordată va acoperi cel puțin 
costurile de eliminare a deșeurilor, în limitele sumei de 
asigurare pentru dotările specifice interioare cu privire la 
care s-a produs cazul de daună.  
d) În cazul unor părți de construcție, se utilizează 
întotdeauna următorul Tabel de determinare a valorii de 
la momentul producerii daunei. 

 
Tabel valori la momentul producerii daunei, în cazul 
serelor care nu se reconstruiesc.  

Vechimea 
serei în ani  

1 2 3 4 5 6 7 

Despăgubirea 
acordată, în %* 

10
0 

96 92 88 84 80 76 

Anul 8 9 10 11 12 13 14 

Despăgubirea 
acordată, în %* 

72 68 64 61 57 53 49 

Anul 15 16 17 18 19 de la 
20 în 
sus 

 

Despăgubirea 
acordată, în %* 

45 41 37 33 29 25  

* raportat la suma de asigurare  

Despăgubirea se stabilește în funcție de suma de 
asigurare stabilită in polița de asigurare aferentă 
produsului dăunat. 

5. În situațiile în care, la momentul producerii daunei, 

construcțiile (sere, solare) asigurate, respectiv dotările 
interioare specifice, care au fost afectate erau destinate 
demolării sau scoase printr-o altă modalitate pe termen 
lung din circuitul economic, despăgubirea se acordă în 
funcție de valoarea uzuală. Se consideră un caz de 
scoatere pe termen lung din circuitul economic în special 
acele situații când acestea nu mai corespund scopului 
general sau nu mai sunt operate de către Asigurat în 
conformitate cu destinația inițială. Valoarea uzuală este 
prețul de vânzare care ar putea fi obținut de către 
Asigurat pentru obiectele afectate de daună sau în cazul 
valorificării sub formă de deșeuri 
6. Despăgubirile acordate sunt limitate la valoarea 
convenită a sumei de asigurare. Asiguratorul poate 
pretinde să îi fie prezentată totalitatea documentelor 
necesare pentru stabilirea costurilor suportate în mod 
real. Despăgubirea pentru materialele de învelire, 
instalațiile de ecranare, de umbrire și de întunecare, a 
unor părți a construcției și a dotărilor interioare specifice 
este posibilă numai în acele situații în care este necesară 
înlocuirea completă sau parțială a materialelor ca urmare 
a intervenirii cazului de daună. Asiguratorul are dreptul să 
scadă din despăgubirea acordată valoarea unor 
eventuale cantități existente care au rămas neafectate.  
7. În situațiile în care sunt îndeplinite toate condițiile 
prealabile, jumătate din despăgubire se va acorda după 
constatarea daunelor produse, iar cealaltă jumătate după 
primirea anunțului cu privire la finalizare, succedată de 
efectuarea recepției lucrărilor de reparații de către 
Asigurator.  
In cazul stocurilor de plante si al culturilor dăunate, plata 
despăgubirilor se va efectua in momentul când stocurile 
sau producția ar fi putut fi comercializate, in situația in 
care dauna nu ar fi intervenit, dar nu mai târziu de 
scurgerea anului de asigurare in curs.  
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Articolul nr. 7 

Aplicarea „Condițiilor generale pentru asigurarea  
împotriva daunelor provocate de către grindină” 

Prevederile „Condițiilor generale pentru asigurarea 
împotriva daunelor provocate de către grindină“ se aplică 
în mod analog în măsura în care acestea nu au fost 
modificate prin prezentele „Condiții suplimentare pentru 
asigurarea daunelor cauzate de grindină și furtuni în 
horticultura din România“.  
2. Prezentele Condiții suplimentare de asigurare și 
polițele de asigurare au fost semnate astăzi, 
....................... în original si transmise / prin fax / prin 
mijloace electronice. În situația ultimelor două cazuri, 
varianta tipărită are valoare de original. 

 

Semnatura 

 

 

 
Asigurat 
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