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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 puncte 

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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Sfeclă de zahăr Universal

Sfeclă de Zahăr Universal
Prin produsul de asigurare Sfeclă de 
Zahăr Universal asigurăm cultura de 
sfeclă de zahăr împotriva următoarelor 
riscuri: 

•  Grindină 
•  Îngheţ 
•  Furtună prin daune produse de parti-

culele de nisip/pământ antrenate de 
vântul puternic

•  Ploaie torențială prin daune produse  
de spălarea solului/crustă

•  Daunele produse de dăunătorii specifici 
ai culturii de sfeclă de zahăr în perioa-
da de răsărire

Riscurile se pot asigura doar la pachet, 
pe o sumă de asigurare fixă de:
7.000 RON pe hectar.

Se poate majora producția și implicit 
suma de asigurare cu până la 50%.
Variantele de majorare sunt: 
10%, 20%, 30%, 40%, 50%

Grindina
Se despăgubesc pierderile cantitative de 
producție ce au rezultat în urma impac-
tului grindinei asupra sfeclei. În cazul 
daunelor timpurii provocate de grindină 
până la data de 15.05 și care necesită o 
reînsămânțare, se despăgubește costul 
de reînsămânțare cu 1.000 RON pe hec-
tar și doar după ce reînsămânțarea a fost 
efectuată. 
Despăgubirea
Franşiza reprezintă 10% din suma asi-
gurată aferentă parcelei afectate sau a 
părţii din parcela afectată.

Costuri de reînsămânțare
În cazul în care, datorită daunelor 
timpurii provocate de grindină, îngheț, 
particule de nisip/pământ antrenate de 
vântul puternic, crustă și spălarea solu-
lui și cele produse de dăunători, apărute 
până la data de 15.05 și care necesită o 
reînsămânțare, se despăgubesc costu-
rile de reînsămânțare cu 1.000 RON pe 

hectar și doar după ce reînsămânțarea a fost efectuată.

Despăgubirea
Nu se aplică franșiză în despăgubirea costurilor de reînsămânțare. 
Condiţii pentru despăgubire: cel puţin 1 hectar (pentru parcele >10 ha) sau 10% 
din parcelă (pentru parcele <10 ha) a fost afectat.

Suplimentar, în funcție de data la care a fost posibilă reînsămânțarea, despăgu-
bim și pierderile cantitative și de randament de zahăr din sfecla de zahăr. Data 
de referință pentru calculul despăgubirii pierderii de zahăr este de 5 zile de la 
data producerii daunei, iar valorile acordate sunt afișate în tabelul de mai jos.

Data reînsămânțării
Dauna 
în %

Despăgubi-
rea în RON/

ha Data reînsămânțării
Dauna 
în %

Despăgubi-
rea în RON/

ha

din 15.Apr 17% 255 01.Mai 60% 900
16.Apr 20% 300 02.Mai 62% 930
17.Apr 22% 330 03.Mai 65% 975
18.Apr 25% 375 04.Mai 68% 1.020
19.Apr 28% 420 05.Mai 70% 1.050
20.Apr 30% 450 06.Mai 73% 1.095
21.Apr 33% 495 07.Mai 76% 1.140
22.Apr 36% 540 08.Mai 79% 1.185
23.Apr 38% 570 09.Mai 81% 1.215
24.Apr 41% 615 10.Mai 84% 1.260
25.Apr 44% 660 11.Mai 87% 1.305
26.Apr 46% 690 12.Mai 89% 1.335
27.Apr 49% 735 13.Mai 92% 1.380
28.Apr 52% 780 14.Mai 95% 1.425
29.Apr 54% 810 15.Mai 97% 1.455
30.Apr 57% 855 după 16.Mai 100% 1.500

Exemplu de despăgubire:
Data producerii daunei: 24.04 (în acest caz, data de referință a calculului despă-
gubirii pentru pierderea randamentului de zahăr este de maxim  5 zile de la data 
producerii daunei, adică 29.04)
Data reînsămânțării: 06.05
Asiguratul a solicitat în prealabil o majorare a sumei de asigurare cu 50% ceea 
ce duce la o despăgubire cu 50% mai mare pentru pierderea de zahăr.

Calculul despăgubirii în situația unei majorări:
1.000 RON/ha        +    810 RON/ha           x     1,5                     =     2.215 RON/ha
(Despăgubire fixă reînsămânțare)    (despăgubire pierdere zahăr)      (majorare SA cu 50%)

Daunele apărute după data de 16.05, unde nu mai este posibilă reîntoarcerea 
culturii cu sfeclă de zahăr sau cu altă cultură ori nu mai este posibilă obținerea 
unei producții normale din cauza umidității persistente sau trecerea perioadei 
optime de semănat, astfel încât rentabilitatea însămânțării este compromisă, se 
despăgubesc cu 1.000 RON/ha și valoarea maximă aferentă valorii de despăgubi-
re pentru pierderea de producție și randament de zahăr pe suprafața afectată.

Sfeclă de zahăr Universal
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Cartof Universal

Cartof Universal
Prin produsul de asigurare Cartof Universal asigurăm cultura de cartof împotri-
va următoarelor riscuri: 

•  Grindină 
•  Ploaie torențială
•  Spălarea solului/ acoperirea plantelor cu pământ

Riscurile se pot asigura doar la pachet, pe o sumă de asigurare de minim:
20.000 RON pe hectar.

Grindina 
Se despăgubesc pierderile cantitative de producție, dar și pierderi calitative 
începând cu stadiul de înflorire (BBCH 60). 

Daunele produse prin pierderea calității se despăgubesc cu până la 10% din 
suma de asigurare în funcție de intensitatea daunei, fiind incluse în procentul 
final de daună.

Despăgubirea:
Franşiza reprezintă 10% din suma asigurată aferentă parcelei afectate sau a 
părţii din parcela afectată.

Ploaia torențială
Se despăgubesc pierderile cantitative produse  de efectul mecanic direct al pre-
cipitațiilor abundente asupra plantelor.

Despăgubirea:
Franşiza reprezintă 10% din suma asigurată aferentă parcelei afectate sau a 
părţii din parcela afectată.

Spălarea solului/acoperirea plantelor cu pământ
Se despăgubesc daunele produse asupra plantelor tinere sau în faza de ger-
minație cauzate de ploi abundente (de peste 5 mm într-un minut), astfel încât 
dezvoltarea acestora nu mai este posibilă. 

Despăgubirea
Se despăgubesc până la date de 31.05 costurile de reînsămânțare cu 20% din 
suma asigurată per ha valabilă la momentul producerii daunei, dar nu mai mult 
de 4.000 RON pe hectar și doar după ce reînsămânțarea s-a efectuat. 

Suplimentar 
se despă-
gubesc și 
daunele 
cauzate prin 
înverzirea 
tuberculilor 
de consum 
ca urmare 
a grindi-
nei, prin 
fenomenul 
de dezvelire 
a bilonului și 
expunerea 
la lumina 
directă.
.



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
Adrian Horia Lupu
+ 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
+ 40 (0) 738 847 694
szekely@agraasigurari.ro

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

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

George Valentin Cârjilă
+40 (0) 720 013 777
carjila@agraasigurari.ro

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

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

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


