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Retrospectiva 
În 2021 Agra Asigurări a aniversat 5 ani de activitate în România. Bilanțul acestei 
perioade indică peste 4500 de fermieri asigurați cu peste 2.9 mil. ha suprafețe 
cultivate și 4 categorii de produse de asigurare în portofoliu. În decursul acestor 
ani am adus pe piață două resurse digitale dedicate fermierilor, brokerilor și 
colaboratorilor, în vederea facilitării unui proces nebirocratic și digitalizat, de la 
achiziționarea poliței, până la avizarea și evaluarea daunelor și plata despăgubi-
rilor.

Provocările campaniei 2020-2021
După un an în care seceta a produs daune majore în zona de sud-est a României, 
în 2021, aceeași regiune s-a confruntat cu fenomene meteo extreme, la po-
lul opus, produse de grindină, furtună și ploaie torențială. Seceta din faza de 
răsărire/crusta și spălarea solului și daunele produse de particulele antrenate 
de vântul puternic și îngheț au produs de asemenea daune asupra culturilor de 
toamnă.

Noutăți pentru sezonul de vânzări 2021-2022

•  NOU!  În cadrul pachetului de reînsămânțare pentru culturile de cereale de 
toamnă și rapiță includem un nou risc: Dăunători specifici.

•  NOU!  Extindem paleta de riscuri pentru culturile de primăvară cu următoarele 
riscuri care pot fi alese doar în cadrul Pachetului de reînsămânțare: Daune 
produse de particulele de nisip/sol antrenate de vântul puternic/Crustă și 
Spălarea solului.

•  NOU! Vița de vie, struguri pentru vin sau de masă.  
Daunele produse de grindină după stadiul de vegetație BBCH 85 „Struguri 
în pârgă“se despăgubesc cu un procent suplimentar de până la 10%, pentru 
costuri tehnologice suplimentare. 

•  NOU! Produse noi: Indice de secetă  SWI și Cartof Universal 

Pentru gestionarea rapidă și facilă a contractelor de asigurare, avizarea daune-
lor și vizualizarea documentelor, Agra Asigurări oferă clienților și partenerilor 
acces la portalul online Agra Asigurări. Solicitarea datelor de acces se face la 
office@agraasigurari.ro

Produse de asigurare:

Agrar Basis
Asigurarea culturilor agricole prin acest produs acoperă mai multe tipuri de 
riscuri: grindină, îngheț, îngheț târziu de primăvară, incendiu, furtună/ploaie 
torențială și pachetul de reînsămânțare (compus din următoarele riscuri: seceta 
pedologică în faza de răsărire, nisip/crustă, daunele provocate de particulele de 
nisip/sol, îngheț). 

Agrar Basis Viță de vie
Vița de vie se poate asigura împotriva următoarelor riscuri: grindină, incendiu, 
furtună, ploaie torențială, dar și a înghețului târziu de primăvară. 

Sfeclă de Zahăr Universal
În cadrul acestui produs acoperim pierderile cantitative și de randament de 
zahăr ale plantelor, cauzate de: grindină, pachet de reînsămânțare (compus din 
următoarele riscuri: crustă, spălarea solului, daune produse de particulele de 
nisip/sol antrenate de vântul puternic sau daunele produse de dăunători specifi-
ci) 

NOU 2022! Cartof Universal
În cadrul acestui produs acoperim pierderile cantitative și calitative cauzate de: 
grindină, ploaie torențială, daune la bilon și spălarea solului/acoperirea plante-
lor cu pământ. 

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.

NOU 2022! Indice de secetă - umiditatea relativă a solului SWI
Prin acest produs de asigurare despăgubim daunele produse de deficitul mediu 
de umiditate, prin atingerea și/sau depășirea pragului declanșator/Trigger la 
culturile de grâu de toamnă, porumb, floarea-soarelui și la cultura de soia. 

Avantajele produsului de asigurare Indice de secetă - umiditatea relativă a solului
•  Valori disponibile la nivel de UAT (Unitate administrativ teritorială) prin punc-

te de măsurare la fiecare 0,5 x 0,5 km.
•  Măsurătorile sunt disponibile indiferent de condițiile meteorologice aferente 

perioadei și zonei analizate.
•  La calculul deficitului se ia în considerare doar apa/umiditatea din sol care 

poate fi utilizată în mod direct de către plante. 
•  Metoda de calcul alternativă care se va folosi în cazul în care livrarea datelor 

este limitată sau întreruptă din cauza unor factori imprevizibili.Adrian Horia Lupu
Director Sucursală
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Agrar Basis

Agrar Basis 
Prin Agrar Basis asigurăm culturile agricole împotriva următoarelor riscuri climatice:
• Grindina
• Incendiu/ Foc
• Îngheţ
• Îngheț târziu de primăvară
• Furtuna/ Ploaia torenţială

•  NOU! Pachet de reînsămânțare pentru culturile de toamnă 
(Pachetul cuprinde următoarele riscuri: Seceta pedologică în faza de răsărire, Daune produse de particulele de 
nisip/sol antrenate de vântul puternic, Crustă, Spălarea solului, Îngheț în combinație cu secetă final de iarnă și 
din 2022 acoperă și daunele provocate de dăunătorii specifici care pot afecta culturile până la data de 30.11)

•  NOU! Pachet de reînsămânțare pentru culturile de primăvară  
(Pachetul cuprinde următoarele riscuri: îngheț târziu de primăvară și daune produse de particulele de nisip/sol 
antrenate de vântul puternic, Crustă, Spălarea solului)

Pachetul de reînsămânțare se asigură doar în combinație cu riscurile: grindină, 
incendiu/foc, furtună/ploaie torentială.

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 

Riscurul îngheț târziu de primăvară se poate asigura 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 im-
pactului grindinei asupra culturii asigurate.

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

Incendiu/Foc
Se despăgubesc daunele provocate de incendiu/foc la culturile asigurate. Nu se 
acordă despăgubiri pentru daunele care se datorează nerespectării măsurilor 
de prevenire și stingere a incendiilor prevăzute în legea 307/2006.

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

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 afec-
tat 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 res-
pectivă. 

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 reînsămânţare 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)
•  retezarea totală a paiului/tulpinii plantei
•  dezrădăcinarea plantelor care depășesc o înălțime de 10 cm

Despăgubirea
Franşiza reprezintă 5%, 10% sau 15% din suma asigurată pe suprafaţa dăunată. 
În funcție de stadiul de dezvoltare al cuturii la momentul producerii daunei, se 
aplică limitele procentuale indicate în condițiile de asigurare generale (Art.15 
punctul 6)

Pachet de reînsămânțare culturi de toamnă
Pentru seceta pedologică și daunele produse de dăunători specifici, se despăgu-
besc 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 se 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. 

NOU! Pachet de reînsămânțare culturi de primăvară
Pentru daunele produse de particulele de nisip/sol antrenate de vântul puter-
nic, crustă/spălarea solului și îngheț, se despăgubesc 20% din suma asigurată 
pe hectar, dar nu mai mult de 1000 RON și doar după ce reînsămânțarea a fost 
efectuată. 

Agrar Basis
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Termenele pentru subscrierea riscurilor au loc conform tabelului de mai jos:

Risc asigurat Depunerea cererii 
de asigurare

Îngheț la culturile de toamnă 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 15.05.

Furtună și ploaie torențială 15.05.

Pachetul de reînsămânțare 
pt. culturi de primăvară

31.03.

Pachetul de reînsămânțare 
pt. culturi de toamnă

31.08. rapiță
30.09. cereale de toamnă

Grindină, Foc/Incendiu o lună înainte de recoltare

Termene pentru subscrierea riscurilor



Agra Asigurări
Oesterreichische  
Hagelversicherung VVaG 
Viena Sucursala Bucureşti
Str. Siriului, nr. 6-8,
Sector 1, București
Tel:  +4 0790 546 625 

+4 0723 190 357
E-mail: office@agraasigurari.ro

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

www.agraasigurari.ro
 Agra Asigurări

Echipa Agra Asigurări la dispoziția dumneavoastră:

Director sucursală
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+ 40 (0) 736 140 125 
lupu@agraasigurari.ro
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Dragoș Danca
+ 40 (0) 725 681 733
danca@agraasigurari.roDănuţ Ioan Berindean

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

Ladislau Szekely
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szekely@agraasigurari.ro

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

Eugen Cîrstea
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cirstea@agraasigurari.ro

George Valentin Cârjilă
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carjila@agraasigurari.ro

Andrei Sorin Trofin
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trofin@agraasigurari.ro

Liviu-Dan Pinzariu
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pinzariu@agraasigurari.ro

Paul-Alexandru Radulescu
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