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Condiții de asigurare suplimentare pentru asigurarea cartofului 
 „Cartof Universal” 

(valabile începând cu data de 1 ianuarie 2023) 
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Articolul 1 
Gradul de acoperire al asigurării 

Prin produsul de asigurare Cartof Universal se asigură cultura 
de cartof împotriva următoarelor riscuri: grindină, ploaie 
torențiala și spălarea solului. Asiguratorul nu acordă 
despăgubiri conform Art.1 Pct.4 din  "Condițiile generale de 
asigurare" în vigoare. 
1. Grindina: Pe lângă asigurarea pierderilor de producție, sunt 
asigurate și pierderile de calitate provocate de grindină 
începând cu stadiul de înflorire (BBCH 60). 
În plus, sunt despăgubite daunele cauzate de înverzirea 
cartofului de consum ca urmare a grindinei prin fenomenul de 
dezvelire a bilonului și expunerea acestuia la lumina directă. Nu 
se despăgubesc daunele produse prin înverzirea cartofului 
dacă sunt cauzate de mărimea redusă a bilonului. 
2. Ploaie torențială: sunt despăgubite daunele produse  
de efectul mecanic direct al precipitațiilor abundente asupra 
plantelor. Dauna este definită ca fiind reducerea imediată a 
producției realizabile, cauzată de ploile abundente, prin 
dezrădăcinarea plantelor sau ruperea completă a tulpinii, dacă 
acestea depășesc o înălțime de 10 cm, măsurată de la 
suprafața solului până la vârful plantei. Nu sunt asigurate 
daunele cauzate de stagnarea apei (băltire) care duc la 
asfixierea plantelor sau la diminuarea calității tuberculilor. 
În plus, sunt despăgubite daunele cauzate de înverzirea 
cartofului de consum ca urmare a dezgolirii bilonului în urma 
unor precipitații puternice (adică precipitații abundente de peste 
5 mm într-un minut) prin fenomenul de dezvelire a bilonului și 
expunerea acestuia la lumina directă. Nu se despăgubesc 
daunele produse prin înverzirea cartofului dacă sunt cauzate de 
mărimea redusă a bilonului. 
3. Spălarea solului/ acoperirea plantelor cu pământ: se 
despăgubesc daunele produse asupra plantelor tinere sau în 
faza de germinație cauzate de ploi abundente (de peste 5 mm 
într-un minut) astfel încât dezvoltarea acestora nu mai este 
posibilă prin formarea unei cruste care nu poate fi străpunsă 
sau acoperirea plantelor cu pământ în zonele deluroase. Nu se 
acordă despăgubiri în cazul pierderii de producție sau în cazul 
în care sămânța nu a germinat sau a putrezit în sol. 
 

Articolul 2 
Cererea de asigurare 

Cererea de asigurare cu privire la suma asigurată pe hectar 
pentru riscul de grindină trebuie să fie transmise Asiguratorului 
în scris, cel târziu înainte de înființarea culturii pentru perioada 
de asigurare curentă. Comunicarea suprafețelor care urmează 
a fi asigurate se face împreună cu cererea, prin prezentarea 
unui registru al culturilor/blocului fizic și a unui plan cadastral cu 
dispunerea exactă și numărul parcelelor, în format electronic. 
La cererea Asiguratorului trebuie să se prezinte și registrul cu 
suprafețele agricole al Agenției de Plăți și Intervenție în 
Agricultură (APIA). În cazul în care există neconcordanțe între 

suprafețele indicate de către Asigurat în cererea de asigurare 
pentru fiecare cultură și cele înregistrate în registrul APIA 
pentru fiecare cultură, atunci polița se va încheia în baza 
datelor furnizate de către APIA, iar primele vor fi recalculate. În 
cazul în care suprafața asigurată se micșorează, Asiguratorul 
poate reține primele aferente riscurilor acoperite pe suprafața 
exclusă din asigurare. 
 

Articolul 3 
Suma asigurată 

1. Suma asigurată pentru riscul Grindină se stabilește prin 
înmulțirea suprafeței asigurate cu valoarea recoltei. Suma de 
asigurare standard la Cartof Universal este de minim 20.000 
RON/ha și poate fi modificată de asigurat în funcție de 
producția așteptată. 
2. Suma asigurată pentru riscul de spălarea solului/ acoperirea 
plantelor cu pământ, Art 1 punctul 3 corespunde costurilor de 
reînsămânțare stabilite pentru acest produs. 
 

Articolul 4 
Despăgubirea 

1. Se despăgubesc pierderile de producție și pierderile de 
calitate începând cu stadiul de înflorire (BBCH 60) care au fost 
cauzate de acțiunea grindinei dar și pierderi de producție 
cauzate de ploaia torențială. Înverzirea tuberculului se 
consideră a fi piedere de producție.  
Daunele produse prin pierderea calității se despăgubesc cu 
până la 10% din suma de asigurare pe parcelă sau partea de 
parcelă afectată și depind de stadiul de dezvoltare și 
intensitatea grindinei (pierderea din suprafața frunzei) fiind 
incluse în procentul final de daună. Piederile de calitate care 
apar ulterior, de exemplu pe perioada depozitării nu fac obiectul 
unei despăgubiri. 
2. Pentru riscul spălarea solului/acoperirea plantelor cu pământ 
în conformitate cu articolul 1, cifra 3, se despăgubesc 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. 
Despăgubirea pentru reînsămânțare se plătește cel mult o dată 
pe perioadă de asigurare pentru suprafață daunată, cu excepția 
cazului în care cultura reînsămânțată se reasigură din nou. 
Plata despăgubirii se efectuează după reînsămânțarea culturii 
cu o nouă cultură de cartof până cel târziu la data de 31 mai a 
perioadei de asigurare în curs.  
În cazul în care cultura de cartof nu se reînsămânțează, se 
despăgubește 20% din suma asigurată valabilă la momentul 
producerii daunei, dar nu mai mult de 4.000 RON pe hectar. În 
acest caz, Asiguratul trebuie să plătească integral prima de 
asigurare rămasă neachitată pentru suprafața nereîntoarsă din 
polița de "Cartof Universal" pentru perioada de asigurare 
curentă. 

Articolul 5 
Franșiza 

1. Daunele cauzate de următoarele riscuri: grindină, ploaie 
torențială, spălarea solului și acoperirea plantelor cu pământ se 
despăgubesc dacă pierderea de producție a culturii afectate 
depășește 20% (dauna minimă/franșiza atinsă). Franșiza este 
de 10% din suma asigurată pe parcela afectată sau partea de 
parcelă afectată. 
2. Asiguratul are posibilitatea, prin cererea de ofertă transmisă 
Asiguratorului, de a solicita o acoperire mai amplă. 
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Varianta 10% daună minimă (franșiza atinsă) 10% franșiza 
Grindină și ploaie torențială: Asiguratul va suporta o franșiză 
de 10% din suma asigurată pentru toate daunele pentru care se 
achită despăgubiri, calculate pentru parcelele sau părțile de 
parcelă care au fost afectate de daune. 
Spălarea solului și acoperirea plantelor cu pământ conform 
Articolului 1 cifra 3 :Pentru daunele ce au ca efect 
reînsămânțarea nu se aplică franșiză. Plata despăgubirii se 
efectuează în situațiile în care este afectat cel puțin 1 ha (în 
situația parcelelor cu suprafață mai mare de 10 ha), sau 10% 
(în situația parcelelor cu suprafață mai mică de 10 ha) și doar 
după ce a fost efectuată reînsămânţarea. 
 

Articolul 6 
Obligațiile Asiguratului în cazul de daună 

Asiguratul îl va înştiinţa pe Asigurator cu privire la daună, în 
scris, online, pe www.agraasigurari.ro la secțiunea Daune, în 
termen de 4 (patru) zile calendaristice de la producerea 
evenimentului. În situația unor daune pentru care se datorează 
despăgubiri, lucrările agricole, reînsămânțarea sau recoltarea 
sunt permise numai după acordul în scris, respectiv după 
efectuarea evaluării daunelor de către Asigurator. 
 

Articolul 7 
Prima 

Prima de asigurare pentru riscurile prezentate în Articolul 1, 
punctele 1-3, se stabilește anual de către Asigurator. Prima de 
asigurare suplimentară pentru o acoperire mai amplă 
(reducerea daunei minime raportat la franșiza respectivă, 
reducerea franșizei) se va menționa separat, în contractul de 
asigurare. 

Articolul 8 
Perioada de asigurare 

Perioada de asigurare pentru grindină intră în vigoare la ora 
12:00 AM ulterior zilei în care prima de asigurare, respectiv 
întâia rată a intrat în contul Asiguratorului, însă nu mai devreme 
de data însămânțării.  
Pentru riscul de spălarea solului/acoperirea plantelor cu pământ 
conform articolului 1 cifra 3, perioada de asigurare începe la 
zece zile după încasarea primei în contul Asiguratorului sau a 
primei rate a primei, dar nu mai devreme de data însămânțării. 
Pentru spălarea solului acoperirea plantelor cu pământ conform 
articolului 1 cifra 3 răspunderea încetează cel mai târziu la data 
de 31 mai. 
 

Articolul 9 
Alte prevederi 

1. "Condițiile generale de asigurare" sunt valabile mutatis 
mutandi în măsura în care nu sunt modificate de prezentele 
condiții suplimentare pentru asigurarea “Cartof Universal”.  
2. Prezentele Condiții suplimentare de asigurare și Polița de 
Asigurare au fost semnate astăzi, la data de  
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_______________ 
în original/corespondență electronică. Pentru ultimele două 
cazuri documentul listat are valoare de original.  
 
Nume Asigurat în clar/Semnătură Asigurat 
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