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Articolul 1 
Gradul de acoperire al asigurării 

Plantații pomicole pe rod: se asigură rodul plantațiilor de afin 
împotriva grindinei cu obligativitatea de a asigura întreaga 
suprafață plantată cu aceeași cultură/plantație/specie, chiar 
dacă au soiuri diferite. 
Plantații pomicole nou înființate: se asigură plantațiile pomicole 
sau de arbuști fructiferi care nu sunt pe rod, împotriva grindinei 
cu obligativitatea de a asigura întreaga suprafață plantată cu 
aceeași cultură/specie. 
 

Articolul 2 
Cererea de asigurare 

Cererea de asigurare pentru asigurarea produselor horticole 
trebuie să fie făcută în scris până cel târziu la data de 15 mai a 
perioadei de asigurare în curs. 
 

Articolul 3 
Suma asigurată 

Plantații pomicole pe rod: Suma asigurată pentru riscul de 
grindină la cultura de afin poate fi aleasă de catre asigurat în 
funcție de nivelul de producție. 
Plantații pomicole nou înființate: Suma asigurată pentru plantele 
tinere este produsul dintre numărul de plante sau arbuști și 
prețul pe plantă. 
 

Articolul 4 
Despăgubirea 

Plantații pomicole pe rod: La cultura de afin se despăgubește 
diminuarea producției/ pierderea calitativă provocată de riscul 
grindină. Nivelul daunei este determinat prin clasificarea 
rodului/fructelor în mod individual. Clasificarea se face în trei 
categorii și se bazează exclusiv pe "standardele de calitate ale 
UE", în conformitate cu regulamentul în vigoare Pentru cultura 
de afin, se aplică următoarele procente de daune: 
Clasa 1                                        0% 
Fructe pentru procesare              70% 
Daună totală                              100% 
Plantații pomicole nou înființate: pomii și arbuștii tineri care 
trebuie înlocuiți și replantați după producerea unui risc asigurat 
sunt evaluați ca pierdere totală. Rodul plantațiilor nu intra în 
acoperire. 

 
Articolul 5 
Franșiza 

Daunele cauzate culturilor asigurate de riscul "grindină" se 
despăgubesc, dacă pierderea de producție a culturii dăunate 
depășește 15 % (20% dauna minimă/ franșiza atinsă). 
Franșiza este de 15% din suma asigurată pe parcela afectată 
sau partea de parcelă afectată. Asiguratul are posibilitatea, prin 
cererea de ofertă transmisă Asigurătorului, de a solicita o 
acoperire mai amplă. 

a)Varianta „15%” daună minimă (franșiză atinsă) 15% franșiză: 
Asiguratul va suporta o franșiză de 15% din suma asigurată 
pentru toate daunele pentru care se achită despagubiri, 
calculate pentru parcelele sau părțile de parcelă care au fost 
afectate de daune. 
 

Articolul 6 
Obligațiile Asiguratului în cazul de daună 

Asiguratul îl va înştiinţa pe Asigurător 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 cazul unui prejudiciu care face obiectul unei despăgubiri, 
recoltarea poate avea loc numai după ce Asigurătorul și-a dat 
acordul scris, respectiv după efectuarea evaluării daunelor de 
către Asigurător. 

Articolul 7 
Prima 

Prima este produsul dintre suma asigurată și tariful de 
asigurare. Prima de asigurare suplimentară pentru o acoperire 
mai amplă (reducerea daunei minime raportat la franșiza 
respectivă, reducerea franșizei) se va menționa separat, in 
contractul de asigurare. 
 

Articolul 8 
Perioada de asigurare 

Răspunderea intră în vigoare la ora 12:00 AM în ziua în care 
prima de asigurare, respectiv întâia rată, a intrat în contul 
Asigurătorului. Răspunderea pentru daunele cauzate de 
grindină în cazul culturii de afin pe rod, încetează in momentul 
în care productia este recoltatată, cel mai târziu la antingerea 
maturității. 
 

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 produselor horticole.  
2. Prezentele Condiții suplimentare de asigurare și polițele de 
asigurare au fost semnate astăzi,  
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....................... în original și transmise / prin fax / prin mijloace 
electronice. În situația ultimelor două cazuri, varianta tipărită are 
valoare de original. 
 
Semnatură 
Asigurat 
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