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Produsul: Asigurarea facultativa a culturilor agricole, a culturilor de legume, a rodului viilor, a rodului pomilor fructiferi si hameiului

Acest document reprezinta un rezumat al principalelor acoperiri si excluderi ale contractului de asigurare. Nu raspunde la
nevoile si cerintele dumneavoastra specifice, ce urmeaza a fi evaluate. Informatii complete despre acest produs gasiti in
documentatia precontractuala si contractuala.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă destinata producatorilor agricoli prin care pot fi asigurate culturile de cereale si plante tehnice,
legume si cartofi, plantele medicinale si aromatice, culturile furajere, rodul viilor, rodul pomilor fructiferi și hameiului. In baza
conditiilor de asigurare speciale se pot asigura scolile de vita de vie, pepinierele si plantatiile tinere de vita de vie, pomi fructiferi
si arbusti, pana la intrarea pe rod.
Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

Pentru culturile/plantatiile ce pot fi cuprinse in
asigurare se acopera urmatoarele riscuri:







Grindina, incendiu, furtuna, ploaie torentiala –
efecte directe, prabusire/alunecare de teren
cultivat.





La solicitarea Asiguratului pot fi cuprinse in
asigurare ca riscuri suplimentare inghetul timpuriu
de toamna si inghetul tarziu de primavara.





Asigurarea poate fi incheiata:
La valoarea productiei: suma obtinuta prin
inmultirea productiei medii prevazuta a se realiza
pe hectar la cultura respectiva – declarata de
Asigurat – cu pretul maxim pe kg stabilit de
Asigurator si prevazut in polita de asigurare.
La valoarea cheltuielilor tehnologice: valoarea
cheltuielilor tehnologice : cheltuieli tehnologice
necesare pentru realizarea productiei principale
inscrise in contractul de asigurare (exclusiv
cheltuielile de recoltare), cheltuieli ce se stabilesc
de Asigurat impreuna cu Asiguratorul pe baza de
inscrisuri doveditoare, cheltuieli preluate din
devizele/fisele tehnologice pe culturi.

Cultura infintata dupa ultima data recunoscuta tehnologic;
Culturi nerasarite sau partial rasarite;
Culturi care nu respecta cerintele tehnologice privind
infintarea si lucrarile de intretinere precum si asolament;
Culturi care au fost daunate si culturile care nu
garanteaza obtinerea productiei normala pentru specia si
soiul asigurat.
Există restricții de acoperire?

!

!
!
!
!
!

Principalele excluderi:
Război (indiferent dacă războiul este declarat sau
nu), invazie, ocupaţie militară, război civil, insurecţie,
rebeliune, revoluţie, dictatură militară sau uzurpare
de putere; tulburări civile, revolte, greve, acte de
terorism sau sabotaj;
Efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale
radiaţiilor sau infestării radioactive ca urmare a
folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
Poluare şi/sau contaminare din orice cauză,
Aprinderea si nesupravegherea focului deschis in
aproprierea culturii
Autoaprinderea provocata de combine in timpul
recoltarii, in situatia in care nu au fost respectate
normele de prevenire si stingere a incendiilor.
Intentia Asiguratului, Beneficiarului, persoane fizice
majore care duc la producerea sau marirea pagubei.

Unde beneficiez de asigurare?
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Asigurarea acoperă riscurile asigurate pentru culturile agricole mentionate in Contractul de Asigurare conform
declaratiei Asiguratului, pe teritoriul României.

Ce obligații am?

La emiterea Contractului de Asigurare:
- Trebuie sa răspundeti în scris la toate întrebările formulate de Asigurător, precum şi sa declarati, la data încheierii
Contractului de Asigurare, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşteti şi care, de asemenea, sunt esenţiale
pentru evaluarea riscului.
In cursul derularii Contractului de Asigurare:
- Trebuie sa aduceti la cunoştinta Asigurătorului, prin notificare scrisă, imediat ce ati luat cunostinta de producerea lor,
orice modificari ale imprejurărilor esentiale privind riscul survenite pe perioada executarii Contractului de Asigurare.
- Trebuie sa achitati primele de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în Contractul de Asigurare.
In caz de dauna:
- Trebuie sa înştiinţati in scris unitatea emitenta a politei cel mai tarziu in 5 zile de la data producerii riscului asigurat. În
acelaşi termen trebuie înştiinţate cazurile de pagube produse datorită evenimentelor neasigurate.
- Instiintarea trebuie sa cuprinda numele Asiguratului, seria si numarul politei de asigurare, cauza si data producerii
riscului asigurat, cultura distrusa, suprafeta, judetul, localitatea, blocul fizic etc.

Când și cum plătesc?
Plata primelor se face la sediul Asigurătorului sau împuternicitului acestuia, astfel: în numerar - cu respectarea
legislaţiei în domeniu - sau prin prezentarea ordinului de plată vizat de banca la care Asiguratul are deschis contul de
disponibil.
Prima de asigurare se achită fie anticipat şi integral, la încheierea asigurării, fie în rate semestriale sau trimestriale
egale, în cuantumul şi la termenele precizate în polița de asigurare.
Primele de asigurare pot fi achitate in numerar la angajatii sau imputernicitii ASIROM, prin ordin de plata in conturile
ASIROM indicate sau, dupa caz, prin direct debit.

Când începe și când încetează acoperirea?

Asigurarea se încheie pentru perioada menţionată în Contractul de Asigurare, de regulă anul agricol in curs. Părţile pot
stabili de comun acord perioade de asigurare diferite de cea standard.
Răspunderea Asigurătorului începe la data menţionată în Contractul de Asigurare dar nu mai devreme de data emiterii
Contractului de Asigurare şi a încasării primei de asigurare şi încetează în ultima zi din perioada pentru care s-a
încheiat asigurarea.

Cum pot să incetez contractul?
Modul obisnuit de incetare a Contractului de Asigurare cu o durata determinata il constituie ajungerea la termen,
respectiv expirarea perioadei pentru care acesta a fost incheiat.
Conform prevederilor Codului Civil, Contractul de Asigurare poate fi denuntat unilateral de catre Asigurat, printr-o
notificare scrisa, cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 20 de zile calculate de la data primirii notificarii
de catre Asigurator.
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