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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 pierderile cantitative și de randament de zahăr
ale plantelor produse de: particulele de nisip/pământ antrenate de vântul puter-
nic,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 
toate riscurile sunt subvenționabile conform submăsurii 17.1 (cu excepția ris-
cului de incendiu/foc)

Prin Agrar Basis asigurăm culturile agricole împotriva următoarelor riscuri 
climatice:

• Grindina
• Incendiu/ Foc
• Îngheţ
• Îngheț târziu de primăvară
• Furtuna/ Ploaia torenţială
• Secetă pedologică în faza de răsărire
• NOU! Pachet de reînsămânțare
(Pachetul cuprinde următoarele riscuri: Seceta pedologică în faza de răsărire, Daune produse de particulele de 
nisip/pământ antrenate de vântul puternic, Crustă, Spălarea solului, Îngheț în combinație cu secetă final de iarnă)

Fiecare contract de asigurare are la bază asigurarea obligatorie împotriva riscu-
lui de grindină, celelalte riscuri putând fi alese suplimentar de Asigurat.
 
Pentru fiecare cultură în parte, Asiguratul stabileşte suma asigurată pe hectar. 
Aceasta se calculează prin înmulțirea suprafeței asigurate cu valoarea recoltei.

Culturile asigurabile prin produsul Agrar Basis
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, rapiță, șofrănel, muștar 

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

Rădăcinoasele sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, hrean, dovleac pentru ulei, cartoful 

Alte plante alternative cânepă, chimen 

Riscurile îngheț târziu de primăvară și secetă pedologică în faza de răsărire sunt 
asigurabile pentru:
Cereale grâu de toamnă, grâu durum de toamnă, orz de toamnă, triticale de toamnă, alac 

de toamnă, secară de toamnă

Oleaginoase rapiță de toamnă

Grindina
Se despăgubesc pierderile cantitative de producție ce au rezultat în urma impac-
tului grindinei asupra culturii asigurate.
Despăgubirea
Franşiza reprezintă 5%, 10% sau 15% din suma asigurată pe suprafaţa dăunată.

Incendiu/Foc
Se despăgubesc pagubele provocate de incendiu/foc la culturile asigurate, indi-
ferent de cauza acestora

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

Agrar Basis
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Agrar Basis

Îngheţ/ Înghețul târziu de primăvară
Despăgubirea pentru riscul îngheţ se acordă la culturile de toamnă afectate 
până în 31.03 și la culturile de primăvară afectate până în 15.05 dacă este afectat 
minim 1 ha ( la parcelele de peste 10 ha ) sau 10% din parcelă (la parcelele sub 
10 ha ) doar în cazul în care s-a efectuat o reînsămânțare pe parcela respectivă. 

Culturi de toamnă 
(ex: rapiţă, grâu) 

până la 31.03 (îngheț) 
despăgubim costul de 
reînsămânţare a culturii 
după ce aceasta a fost 
efectuată: 20% din SA/ha, 
maximum 1.000 RON/ha

între 01.04 - 31.05 (îngheț târ-
ziu de primăvară) despăgubim 
pierderea cantitativă aferentă 
parcelei afectate dacă pierde-
rea este mai mare sau egală 
de 50%: 30% din SA/ha

Culturi de primăvară 
(ex: porumb, soia, 
floarea soarelui) 

până la 15.05, despăgubim costul de reînsămânţare a 
culturii după ce aceasta a fost efectuată: 20% din SA/ha, 
maximum 1.000 RON/ha

Furtuna/Ploaia torenţială
Se despăgubesc pierderile cantitative de producție cauzate de 
•  scuturarea boabelor (exceptând efectul supramaturării)
•  ruperea totală a paiului/tulpinii plantei
•  dezrădăcinarea plantei
•  pierderi de producție la recoltat

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.

Seceta pedologică în faza de răsărire
Daunele cauzate de acest risc se despăgubesc 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.

NOU! Pachet de reînsămânțare 
Pentru seceta pedologică se despăgubesc costurile de reînsămânțare cu 
15% din suma asigurată, dar nu mai mult de 750 RON pe ha și doar după ce 
reînsămânțarea a fost efectuată. 
Pentru celelalte riscuri din pachet de despăgubesc costurile de reînsămânțare 
cu 20% din suma asigurată pe hectar, dar nu mai mult de 1000 RON și doar după 
ce reînsămânțarea a fost efectuată. 

Termenele pentru subscrierea riscurilor are loc conform tabelului de mai jos:

Rapiță: 31.08., Cereale de toamnă: 30.09.: Secetă pedologică în faza de răsărire
30.11.: Îngheț la culturile de toamnă (culturi semănate între luna August și Noiembrie și recoltate anul următor)
01.03.: Îngheț la vița de vie
15.03.: Îngheț târziu de primăvară (rapiță și cereale de toamnă)
15.05.: Îngheț la culturile de primăvară (culturi semănate primăvara și recoltate în același an)
15.05.: Furtună și ploaie torențială
Rapiță: 31.08., Cereale de toamnă: 30.09.: Daune produse de particulele de nisip antrenate de vânt puternic, 
Crustă, Spălarea solului doar în varianta pachet de reînsămânțare
o lună înainte de recoltare: Grindină, Foc/Incendiu
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AgraSat

Portalul dedicat clienților
 și platforma AgraSat
Descoperă portalul Agra Asigurări.
Pentru a simplifica procesul de comunicare, Agra Asigurări pune la dispoziția 
fermierilor asigurați o platformă online cu o multitudine de funcționalități și 
beneficii. Utilizatorii își pot administra și vizualiza prin acces securizat documen-
tele proprii (de ex: polițe de asigurare, protocol daună, decont de despăgubire). 
În plus avizarea daunelor devine mult mai simplă, aceasta făcându-se direct pe 
polițele înregistrate și vizibile în portal. În cadrul acestei platforme se va putea 
accesa și serviciul AgraSat.

Ce este AgraSat?
AgraSat este un serviciu inovativ și gratuit oferit de Agra Asigurări, care oferă 
fermierilor imagini din satelit cu privire la evoluția vegetației pe parcelele asigu-
rate. La prima vedere aceste imagini sunt asemănătoare imaginilor din satelit de 
pe hărțile Google, dar în plus ele oferă și informații legate de progresul vegetativ 
al culturilor pe intervalele de timp alese.

Cum a luat naștere proiectul AgraSat?
În mod continuu căutăm modalități de a îmbunătății serviciile oferite clienților 
noștri. Prin susținerea financiară a diverse proiecte și studii de cercetare ale 
Universității de Științe Agricole din Viena (BOKU) am aflat de programul europe-
an Copernicus, program care oferă date de la sateliții săi tuturor celor interes-
ați. Astfel am investit în know-how-ul necesar pentru a procesa aceste date și 
rezultatele au fost atât de interesante, încât am decis să le punem și la dispoziția 
clienților Agra Asigurări.

Care sunt parametrii tehnici și care este intervalul de timp al cadrelor? 
Datele din programul AgraSat provin de la sateliții spațiali Sentinel (ESA) și 
Landsat (NASA). Rezoluția îmaginilor este de 10x10 m². Unul dintre sateliții, 
 Sentinel (ESA) trece peste aceeași suprafață la fiecare 2 – 5 zile oferind infor-
mații noi asupra schimbărilor produse la sol. Nu orice imagine este însă utiliza-
bilă, deoarece în cazul în care există nori denși, suprafețele nu se pot vizualiza, 
imaginea rămânând albă.

Ce beneficii aduce AgraSat fermierilor?
Imaginile spațiale dezvăluie diferențe în dezvoltarea vegetației, care nu sunt 
vizibile cu ochiul liber. Aceste informații pot fi un îndrumător valoros pentru 
fertilizare, planificarea calendarului recoltării etc. Fermierul poate compara 
evoluția vegetativă pe diferite zone într-o singură parcelă sau poate compara 
progresul vegetativ al unei culturi aflate pe parcele diferite. Vizualizarea par-
celor este semnificativ îmbunătățită dacă fermierul pune la dispoziția societății 
Agra  Asigurări hărțile electronice.

Cine și cum poate folosi portalul online și serviciul AgraSat?
Acest serviciu va fi disponibil pentru clienții noștri odată cu lansarea portalului 
online și este accesibil doar cu ajutorul datelor de acces. Pentru a primi datele 
de acces trimite-ți-ne o solicitare în scris cu datele dumneavoastră pe adresa de 
e-mail office@agraasigurari.ro. Conectarea se face de pe site-ul nostru 
www.agraasigurari.ro .



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 545308
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


