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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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Sere/Solare
Prin acest produs asigurăm materialele de acoperire, structura de rezistență, 
culturile horticole, sistemele și dotările aferente serelor și solarelor împotriva 
pierderilor produse de: 

• Grindină
• Furtună

În cazul în care materialele de acoperire sunt asigurate împotriva riscurilor grin-
dină şi furtună, pot fi asigurate doar împotriva furtunii şi structurile de rezistență 
care respectă normele autorităţilor din domeniul construcţiilor şi solicitările 
statice minime.

Despăgubirea
Franşiza reprezintă 10% din suma asigurată pe suprafaţa dăunată.

1. Solare cu învelitoare de folie
Valoarea despăgubirii în procente în cazul solarelor cu învelitoare din folie după 
ce acestea au fost reconstruite se calculează conform tabelului de mai jos.

Anul montării 1 2 3 4 5 6 după 7 ani

Despăgubirea 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 50 % 30 %

2. Sere, structuri de rezistență, sisteme de ecranare termică, dotări interioare 
specifice şi culturi horticole.
Daunele produse de grindină/furtună asupra bunurilor asigurate sunt despăgu-
bite fără deducerea unei franşize, cu condiţia ca suma de plată în situaţia unui 
caz de daună să depăşească 2.000 RON daună minimă.

Sere/Solare
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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 îmbunătăți 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  
european Copernicus, program care oferă date de la sateliții săi tuturor celor 
interesați. 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 imaginilor este de 10x10 m². Unul dintre sateliți, Sen-
tinel (ESA), trece peste aceeași suprafață la fiecare 2 – 5 zile, oferind informații 
noi asupra schimbărilor produse la sol. Nu orice imagine este însă utilizabilă, 
deoarece, în cazul în care există nori denși, suprafețele nu se pot vizualiza, ima-
ginea rămânând albă.

Ce beneficii aduce AgraSat fermierilor? 
Imaginile spațiale dezvăluie diferențe în dezvoltarea vegetației, care nu sunt vizi-
bile cu ochiul liber. Aceste informații pot fi un îndrumător valoros pentru fertili-
zare, 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 parcelelor este 
semnificativ îmbunătățită dacă fermierul pune la dispoziția societății Agra Asi-
gurări hărțile electronice. 

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



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


