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Condiții suplimentare pentru asigurarea deficitului de precipitații și zile de caniculă 
(valabile de la 01 ianuarie 2023) 

Articolul 1 
Gradul de acoperire al asigurării 

 
Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, societate de asigurări mutuală reprezentată prin 
sucursala Agra Asigurări, numită în continuare Asigurător, îi 
despăgubește pe asigurați pentru daunele cauzate culturilor de 
porumb, floarea soarelui, soia și grâu de toamnă, pentru 
următoarele riscuri: deficit de precipitații și zile de caniculă. 
Se vor acorda despăgubiri pentru daunele cauzate de deficitul 
de precipitații precum și de temperaturi ridicate, de cel puțin 33C° 
în perioada de vegetație. Perioada de vegetație se împarte în 
două faze. Începutul, finalul și durata fiecărei faze din perioada 
de vegetație sunt reglementate separat, în funcție de 
Localitatea/UAT-ul ales și cultura asigurată, și vor fi comunicate 
de către Asigurător pe poliţa de asigurare și anexele aferente. 
 
Lipsa de precipitații se ia în considerare atunci când, conform 
datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie și 
Hidrologie, cantitatea efectivă de precipitații din cadrul unei faze 
a perioadei de vegetație este sub un anumit procent din 
cantitatea necesară calculată pentru perioada respectivă, 
procent predefinit de Asigurător în polița de asigurare. 
Valorea medie de referință a precipitațiilor pentru fiecare fază de 
vegetație, se determină de către Asigurător cu ajutorul datelor 
istorice furnizate de către Administrația Națională de 
Meteorologie și Hidrologie și va fi comunicată Asiguratului pe 
poliţa de asigurare și anexele aferente. 
 
Zilele cu o temperatură mai mare sau egală cu 33°C vor fi luate 
în considerare în calculul privind despăgubirile, dacă apar într-o 
perioadă cu o frecvenţă definită și indicată de către Asigurător pe 
poliţa de asigurare și anexele aferente. 
Toate datele meteorologice (nivelul de precipitaţii, temperatura 
maximă înregistrată) sunt furnizate şi măsurate exclusiv de către 
Administraţia Naţională de Meteorologie și Hidrologie în setul de 
date "gridded dataset ROCADA_ope V1.0". Pentru a calcula 
despăgubirea, Asigurătorul utilizează punctele de referință 
predefinite, alese de către Asigurat și stipulate în cuprinsul 
poliței.  
 
Asigurătorul stabilește un punct de referință pentru fiecare 
localitate. Asiguratul va alege UAT-ul de referință, care se află 
cel mai aproape de suprafețele asigurate. Prin urmare, punctul 
de referință al UAT-ului selectat, stabilit de Asigurător înainte de 
începerea asigurării, constituie baza de calcul pentru 
determinarea primei și a depăgubirii. 
 

Articolul 2 
Obiectul asigurării 

Obiectul asigurării îl constituie culturile solicitate de către 
Asigurat. Pentru fiecare cultură se va încheia un contract separat 
de asigurare. Din aceeași cultură trebuie să se asigure întreaga 
suprafață cultivată. 
 

Articolul 3 
Cerere, Acceptare, Începerea răspunderii 

 
1. Asigurarea se va solicita în scris, suplimentar asigurării 
împotriva grindinei din cadrul produsului “Agrar Basis” pentru 

cultura aleasă, completând un formular al Asigurătorului. 
Formularul se va completa integral și corect. Cererea pentru 
emiterea unei polițe, pentru perioada asigurată curentă, trebuie 
depusă în scris la Asigurător, cu cel puțin 14 zile înainte de 
începerea primei faze de vegetație a culturii asigurate. 
2. Răspunderea începe la o zi după data la care prima de 
asigurare a intrat în contul Asigurătorului, dar nu mai devreme de 
data începerii primei faze din cadrul perioadei de vegetație a 
culturii asigurate și a UAT-ului de referință. 
 

Articolul 4 
Durata asigurării 

1. Contractele de asigurare se încheie pe un an calendaristic și 
încetează automat la expirarea perioadei asigurate. 
2. Perioada asigurată este anul calendaristic. 
 

Articolul 5 
Încetarea răspunderii 

Perioada de răspundere este determinată de termenii și condițiile 
stabilite în poliță și în anexele aferente acesteia. 
 

Articolul 6 
Suma asigurată 

Suprafețele asigurate, precum și suma asigurată pe hectar sunt 
menționate în polița de asigurare și în anexele aferente acesteia.  
Suma asigurată pentru riscurile prevăzute la articolul 1 nu va 
depăși suma asigurată pentru riscul de grindină din asigurarea 
de bază, cu un maxim de 7.000 lei/ha pentru grâu, floarea-
soarelui și soia și 9.500 lei/ha pentru porumb. 
Pentru daunele cauzate de deficitul precipitațiilor în fiecare fază 
din perioada de vegetație, precum și pentru cele cauzate de zile 
de caniculă , se va pune la dispoziție o parte a sumei asigurate. 
Repartizarea sumei asigurate pentru fiecare cultură, în funcție de 
fazele de vegetație și de zilele de caniculă, se face după cum 
urmează:  
 

Cultura 
Alocarea sumei de asigurare in % 

Faza 1 Faza 2 Zile de caniculă 
Porumb, Fl. soarelui, Soia  20 % 60 % 20 % 
Grâu de toamnă 40 % 40 % 20 % 

Media precipitațiilor și zilele de caniculă vor fi  menționate în scris 
de către Asigurător, pentru fiecare cultură și pentru fiecare UAT, 
în polița de asigurare și în anexele aferente acesteia. 

 

Articolul 7 
Despăgubirea 

Parametrii meteorologici necesari la calculul despăgubirii din 
cadrul asigurării deficitului de precipitații și zilelor de caniculă vor 
fi comunicați de către Asigurător la data depunerii cererii de 
asigurare, precum și pe poliță și anexele aferente acesteia. 
Pentru calculul daunelor se vor lua în considerare, în toate 
cazurile, exclusiv informațiile privitoare la precipitații și 
temperatură furnizate de către Administrația Națională de 
Meteorologie și Hidrologie. Pentru fiecare UAT se stabilește un 
punct de referință prin intermediul coordonatelor geografice. Se 
utilizează datele meteorologice (precipitații și temperaturi 
maxime) din punctul care se regăsește pe grila din setul de date 
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"gridded dataset ROCADA_ope V1.0" .și este cel mai apropiat 
de acest punct de referință. Precipitațiile zilnice sunt limitate la 
30 mm. Valorile zilnice ale precipitaţiilor măsurate în mm se 
referă la perioada de timp între ora 06:00 (UTC) a zilei în curs şi 
ora 06:00 (UTC) a zilei următoare. Valorile zilnice ale 
temperaturilor maxime măsurate în °C se referă la perioada de 
timp între ora 06:00 (UTC) şi ora 18:00 (UTC) a zilei în curs. 
Temperatura sau temperatura maximă înseamnă întotdeauna 
temperatura aerului la o înălțime de 2 metri de la suprafața 
solului. 
Dacă parametrii meteorologici trecuți în poliță și pe anexele 
aferente acesteia nu sunt atinși, nu se acordă o despăgubire.  
Nu este posibilă evaluarea de daune în teren. Prin excepție de la 
condițiile generale de asigurare, nu este posibilă efectuarea unei 
noi constatări sau revizuiri sau o recalculare a decontului de 
daună.  
Prin încheierea acestui contract de asigurare părțile convin că 
toate datele furnizate de Administrația Națională de Meteorologie 
și Hidrologie sunt acceptate pe deplin și în totalitate.  
Emiterea decontului de daună are loc pentru toate culturile după 
finalizarea procedurilor administrative aferente și se emite cel 
mai devreme în termen de 30 de zile de la data de 15.09. a anului 
de asigurare în curs. 

Articolul 8 
Alte prevederi 

1. 1. "Condițiile generale de asigurare" sunt valabile mutatis
mutandi în măsura în care nu sunt modificate de prezentele
“Condiții suplimentare pentru asigurarea asigurarea deficitului de
precipitații și a zilelor de caniculă”.
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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