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Condiții suplimentare pentru asigurarea riscurilor Secetă și Arșiță 

(valabile începând cu data de 1 Ianuarie 2021) 
 

 
Articolul 1 

Gradul de acoperire al asigurării 

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 Financiară (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, numită în continuare Asigurator, îi despăgubește 
pe asigurați pentru daunele cauzate culturilor de porumb, soia, 
floarea soarelui și grâu de toamnă, pentru următoarele riscuri: 
secetă (deficit de precipitații) și arșiță (zile de caniculă). 
Se vor acorda despăgubiri pentru daunele cauzate de deficitul 
de precipitații precum și de temperaturi ridicate, de cel puțin 33° 
C în perioada de vegetație. La culturile de porumb, floarea 
soarelui și soia perioada de vegetație se împarte în trei faze, iar 
la grâul de toamnă în două faze. Începutul, finalul și durata 
fiecărei faze din perioada de vegetație sunt reglementate 
separat, în funcție de regiune și de cultura asigurată și vor fi 
comunicate de către Asigurator pe poliţa de asigurare precum și 
pe anexele aferente acesteia. 
Vorbim despre deficit de precipitații, respectiv secetă, atunci 
când cantitatea efectivă de precipitații din cadrul unei faze a 
perioadei de vegetație, este sub un anumit procent din cantitatea 
medie de precipitații calculată pentru perioada respectivă. 
Cantitatea medie de precipitații, pentru fiecare fază de vegetație, 
se determină de către Asigurator cu ajutorul datelor istorice 
furnizate de către Administrația Națională de Meteorologie și 
Hidrologie și va fi comunicată Asiguratului pe poliţa de asigurare, 
precum și pe anexele aferente acesteia. 
Arșița (zilele de caniculă) reprezintă pragul biologic al 
temperaturii maxime zilnice a aerului, prin care condițiile 
fiziologice optime pentru creșterea și dezvoltarea plantelor sunt 
afectate negativ. Zilele cu o temperatură maximă de cel puțin 
33°C vor fi luate în considerare în calculul privind despăgubirile, 
dacă apar într-o perioadă cu o frecvenţă definită și indicată de 
către Asigurator pe poliţa de asigurare, precum și pe anexele 
aferente acesteia.  
Asigurarea poate fi încheiată în două variante: 
Varianta 1 (acoperire standard): Se acordă despăgubiri în cazul 
în care parametrii meteorologici trecuti în poliță la deficit de 
precipitatii și zilele de caniculă stipulate la articolul 1 precum și o 
pierdere de producție de cel puțin 20% din producția totală a 
culturii  asigurate au fost atinse. Franșiza aplicată este de 10% 
din suma asigurată pe parcelă sau pe partea de parcelă afectată. 
Varianta 2 (acoperire extinsă): Prin plata unui supliment de primă 
se vor despăgubi doar daunele produse de deficitul de precipitații 
și zilele de caniculă descrise la articolul 1 fără a lua în 
considerare pierdere de producție de cel puțin 20% din producția 
totală a culturii asigurate și a franșizei de 10% din suma asigurată 
pe parcelă sau pe partea de parcelă afectată. 
Toate datele meteorologice (nivelul de precipitaţii, temperatura 
maximă înregistrată) sunt furnizate şi măsurate de către 
Administraţia Naţională de Meteorologie și Hidrologie. 
 
Asiguratorul va pune la dispoziția Asiguratului o listă cu stațiile 
meteorologice autorizate din România în Cererea de Ofertă sau  

pe site în pliantul produsului. Asiguratul va alege o stație 
meteorologică care se află în apropierea suprafețelor asigurate. 
Aceasta va furniza datele meteorologice care vor sta la baza 
calculului în vederea determinării despăgubirilor convenite în 
contract. 

Articolul 2 
Obiectul asigurării 

Obiectul asigurării îl constituie culturile solicitate de către 
Asigurat. Solicitarea se va face pentru fiecare cultură în parte cu 
condiția ca întreaga suprafață cultivată cu aceeași specie să fie 
asigurată. 

 
Articolul 3 

Cerere, Acceptare, Începerea răspunderii 

1. Asigurarea se va solicita în scris, suplimentar asigurării 
împotriva grindinei din cadrul produsului “Agrar Basis” pentru 
cultura aleasă, completând un formular al Asiguratorului. 
Formularul se va completa integral și corect. Cererea pentru 
perioada asigurată curentă trebuie depusă în scris la Asigurator 
cu cel puțin 14 zile înainte de începerea primei faze de vegetație 
a culturii asigurate. 
2. Răspunderea începe la o zi după data la care prima de 
asigurare a intrat în contul Asiguratorului, dar nu mai devreme de 
data începerii primei faze din cadrul perioadei de vegetație a 
culturii asigurate și a regiunii. 
 

Articolul 4 
Durata asigurării 

1. Contractele de asigurare se încheie pe un an calendaristic/an 
agricol și încetează automat la expirarea perioadei asigurate. 

2. Perioada asigurată este anul calendaristic/anul agricol. 

 

Articolul 5 
Încetarea răspunderii 

Răspunderea pentru cultura de porumb și soia încetează la data 
de 15 septembrie, răspunderea pentru cultura de floarea soarelui 
la data de 20 august, iar pentru cultura de grâu de toamnă, 
răspunderea încetează între 30 iunie și 15 iulie, în funcție de 
perioada de vegetație specifică zonei atribuite asiguratului. 

 

Articolul 6 
Suma asigurată 

Suprafețele asigurate, precum și suma asigurată pe hectar sunt 
indicate în polița de asigurare și pe anexele aferente. 
Suma asigurată pentru riscurile de la art.1 nu poate depăși suma 
asigurată pentru riscul de grindină din asigurarea de bază. 
Sumele asigurate maxime admise pentru aceste riscuri sunt: 
grâu, floarea soarelui și soia - 7.000 RON/ha, iar pentru porumb 
- 9.500 RON/ha. 
Pentru daunele cauzate de deficitul de precipitații în fiecare fază 
din perioada de vegetație, precum și pentru cele cauzate de zile 
de caniculă se va pune la dispoziție o parte a sumei asigurate. 
Repartizarea sumei asigurate pentru fiecare cultură se 
efectueaza în funcție de fazele de vegetație și de zilele de 
caniculă după cum urmează:  
 

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 7722 
office@agraasigurari.ro, www.agraasigurari.ro  

 

Condiții suplimentare pentru asigurarea riscurilor Secetă și Arșiță 
Valabile din 01.01.2021_V1   2/2 

 

 

Cultura  

% din suma asigurată 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 
Zile de 
caniculă 

Porumb și soia 20 % 50 % 10 % 20 % 

Floarea soarelui 20 % 50 % 10 % 20 % 

Grâu de toamnă 40 % 40 % - 20 % 

 
Media precipitațiilor și zilele de caniculă vor fi  menționate în scris 
de către asigurator pentru fiecare cultură și stație meteorologică 
în parte pe polița de asigurare și anexele aferente acesteia. 
 

Articolul 7 
Despăgubirea 

Parametrii meteorologici necesari la calculul despăgubirii din 
cadrul asigurării împotriva secetei și a arșiței vor fi comunicați de 
către Asigurator la data depunerii cererii de asigurare, precum și 
pe poliță și anexele aferente acesteia. Pentru calculul daunelor 
se vor lua în considerare, în toate cazurile, exclusiv informațiile 
privitoare la precipitații și temperatură, furnizate de către 
Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie. Valorile 
zilnice ale precipitaţiilor măsurate în mm se referă la perioada de 
timp între ora 06:00 (UTC) a zilei în curs şi ora 06:00 (UTC) a 
zilei următoare.Valorile zilnice ale temperaturilor maxime 
măsurate în °C se referă la perioada de timp între ora 06:00 
(UTC) şi ora 18:00 (UTC) a zilei în curs. Datele meteorologice 
care lipsesc vor fi completate cu prognoza pentru ziua 
respectivă.  
În varianta 1 (acoperire standard) se acordă o despăgubire doar 
dacă pe lângă parametrii meteorologici stipulați în poliță și pe 
anexele aferente acesteia, în cazul unei evaluări în câmp se 
stabilește un procent de daună de peste 20% pe întreaga 
suprafață cultivată cu aceeași specie. În cazul în care parametrii 
meteorologici nu au fost atinși, dar în urma evaluării în câmp 
pierderea de producție este mai mare de 20% pe întreaga 
suprafață cultivată cu aceaași specie, nu se acordă o 
despăgubire.  

În varianta de asigurare 2 (acoperire extinsă), se acordă o 
despăgubire doar dacă parametrii meteorologici stipulați în poliță 
și pe anexele aferente acesteia au fost atinși, fără a fi necesară 
efectuarea unei evaluări în teren. Dacă parametrii meteorologici 
trecuți în poliță și pe anexele aferente acesteia nu sunt atinși nu 
se acordă o despăgubire, chiar dacă pierderea de producție este 
mai mare de 20% pe întreaga suprafață asigurată cu aceeași 
specie. În varianta de asigurare 2 (acoperire extinsă) nu este 
posibilă evaluarea de daune în teren. Prin excepție de la 
condițiile generale de asigurare pentru suplimentul Index de 
Secetă, nu este posibilă efectuarea unei noi constatări sau 
revizuiri sau o recalculare a decontului de daună. Prin încheierea 
acestui supliment de asigurare părțile convin că toate datele 
furnizate de Administrația Națională de Meteorologie și 
Hidrologie sunt acceptate pe deplin și în totalitate.  
În cazul în care culturile asigurate sunt dăunate în mod repetat 
de grindină, furtună, ploi torențiale sau foc/incendiu în cursul 
aceleiași perioade de asigurare, despăgubirea acordată nu 
poate depăși suma de asigurare totală a culturii în cauză.   
 

Articolul 8 
Alte prevederi 

1. "Condițiile generale de asigurare" sunt valabile mutatis 
mutandi în măsura în care nu sunt modificate de prezentele 
”Condiții suplimentare pentru asigurarea împotriva secetei și 
arșiței”. 

2. Prezentele „Condiții suplimentare pentru asigurarea riscurilor 
Secetă și Arșiță” împreună cu „Condițiile generale de 
asigurare” și suplimentul la polița de asigurare au fost 
semnate astăzi, la data de                            în original / fax / 
corespondența electronică. Pentru ultimele două cazuri 
documentul listat are valoare de original. 

 
 

Semnatura 

Asigurat: 
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