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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 - Viţă de vie

toate riscurile sunt subvenționabile 
conform normei metodologice din 19
decembrie 2018 (Programul național de 
sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023)

Prin Agrar Basis- Viță de vie asigurăm 
producția de struguri pentru vin, pro-
ducția de corzi portaltoi și pepinierele  
de viță împotriva următoarelor riscuri 
climatice:
•  Grindina
•  Incendiu/Foc
• Furtună/Ploaia torenţială
•  Îngheţ târziu de primăvară

Pentru fiecare soi în parte Asiguratul 
stabileşte suma asigurată pe hectar. 
Aceasta se stabilește prin înmulțirea 
suprafeței asigurate cu valoarea recol-
tei. Suma asigurată maximă acceptată 
este de 45.000 RON/ha.

Fiecare contract de asigurare are la 
bază asigurarea standard împotriva 
riscului de grindină, celelalte riscuri 
putând fi alese suplimentar de către 
Asigurat. 

Agrar Basis - Viţă de vie

Grindina
Se despăgubesc daunele cantitative ce au rezultat în urma impactului grindinei 
asupra viţei de vie.

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

NOU! Dacă în cazul strugurilor pentru vin/de masă, după stadiul de vegetație 
BBCH 85 „Struguri în pargă“ apar daune cauzate de grindină cu un procent de 
daună de peste 10%, atunci „cheltuiala tehnologică suplimentară“ cauzată de 
riscul grindină este despăgubită cu un supliment de despagubire de până la 
10% din suma asigurată.

Incendiu/Foc
Se despăgubesc pagubele provocate de incendiu/foc indiferent de cauza acesto-
ra. 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.

Furtuna/ Ploaia torenţială
Se despăgubesc daunele produse de furtună/ploaie torenţială, definite ca fiind 
reducerile imediate a cantităţii recoltei realizabile cauzate de:

•  scuturarea boabelor (exceptând supramaturarea)
•  ruperea totală a lăstarilor
•  dezrădăcinarea plantei.

Pentru culturile de viţă de vie răspunderea Asiguratorului încetează odată cu 
recoltarea strugurilor, pentru daunele cauzate de ploaie torenţială şi furtună la 
data de 30.09.

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

Exemplu de calcul al despăgubirii:
Suprafaţa asigurată 1 ha viţă de vie
Suma asigurată 30.000 RON
Daună produsă la data de 10.07.2020
Cota de daună 67 %
Franşiză deductibilă 10 %
Despăgubire 30.000 RON x 57 % = 17.100 RON

Agrar Basis - Viţă de vie
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Agrar Basis - Viţă de vie

Îngheţ târziu de primăvară

Cererile de asigurare pentru înghețul târziu de primăvară se depun până la cel 
târziu 1 Martie 2022.

Despăgubirea
Se despăgubesc pierderile de producție ce au rezultat în urma îngheţului târziu 
de primăvară începând cu stadiul BBCH 09 (dezmugurire).

Despăgubirea este reglementată conform tabelului de mai jos şi începe de la o 
cotă de daună de 36%.

Tabel de despăgubire îngheţ târziu de primăvară.

Cota de daună  ≤ 35 %  36 %  37 %  38 %  39 %  40 %  41 %  42 %  43 %  44 %  45 %

Despăgubire 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 %

Cota de daună  46 %  47 %  48 %  49 %  50 %  51 %  52 %  53 %  54 %  55 %  56%

Despăgubire 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 35 % 36 %

Cota de daună  57%  58%  59%  60%  61%  62%  63%  64%  65%  66%  67%

Despăgubire 37 % 38 % 39 % 40 % 41 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 % 47 %

Cota de daună  68%  69%  70%  71%  72%  73%  74%  75%  76%  77%  78%

Despăgubire 48 % 49 % 50 % 51 % 52 % 53 % 54 % 55 % 56 % 57 % 58 %

Cota de daună  79%  80%  81%  82%  83%  84%  85%  86%  87%  88%  89%

Despăgubire 59 % 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 %

Cota de daună  90%  91%  92%  93%  94%  95%  96%  97%  98%  99%  100%

Despăgubire 70 % 71 % 72 % 73 % 74 % 75 % 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %



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
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vlad@agraasigurari.ro
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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


