Asigurarea
agricolă cu primă
subvenționabilă

Începând cu 01.04.2019 a intrat în vigoare Submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor,
animalelor și plantelor, prin care se subvenționează prima de asigurare (55% sau 70% în funcție de
dimensiunile fermei). Măsura este parte integrantă a Programului național de dezvoltare rurală
2014-2020.

Cum funcționează Submasura 17.1
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Fermierul incheie
Asigurarea agricola cu
prima subventionabilă
respectand toate
criteriile de eligibilitate

Fermierul depune
dosarul Cererii de
Finantare la A.F.I.R.
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A.F.I.R verifica
Dosarul Cererii de
Finantare

Fermierul depunde
Dosarul Cererii de Plata
la A.F.I.R

5
A.F.I.R face plata
sprijinului
nerambursabil catre
fermier

Arhitectura produsului modular Asigurarea agricolă cu primă subvenționabilă
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Răscumpărare franșiză atinsă
Posibilitatea de a încheia polița de
asigurare cu o altă franșiză atinsă,
prima suplimentară față de prima
calculată pentru franșiza atinsă de
20% nefiind eligibilă pentru
subvenționare.
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Clauza suplimentară
acoperă riscurile eligibile:
- secetă
- arșiță
- îngheț de iarnă (aplicabilă culturilor de
toamnă)
- ploi excesive și de lungă durată (aplicabilă
culturilor de toamnă și celor de primăvară)
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Clauze suplimentare
acoperă riscurile neeligibile:
- incendiu din orice cauză
- alunecări de teren

Condiții de eligibilitate:
Franșiza atinsă de 20%: se despăgubesc doar
pierderile de producție, calculate la nivelul
întregii suprafețe a culturii asigurate, care
depășesc 20% din producția asigurată/ ha
Producția asigurată: media producțiilor din
ultimilor 3 ani sau a 3 ani din 5 excluzând
producția cea mai mare, respectiv cea mai
mica
Suprafața asigurată: este obligatoriu să se
asigure toată suprafața culturii

Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro
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Asigurarea agricolă cu
primă subvenționabilă
acoperă riscurile de bază
eligibile cu franșiza
atinsă de 20%:
- grindină
- înghețuri
- ploi torențiale
- furtună
- uragan

Despre Groupama Asigurări
Groupama Asigurări, cu o experiență mutualistă relevantă în domeniul agricol din Franța, a
susținut activ implementarea acestui program. În acest context am creat un produs ce respectă
condițiile de acordare a subvențiilor, menit să ajute fermierii să adere la program și să fie
competitivi în piață.

Poziții în piață

#1

#1

Top 3

#1 asigurări agro

#1 asigurări de locuință

Top 3 CASCO

Produsele și serviciile noastre
Groupama Asigurări este alături de clienți, cu produse dedicate, adaptate nevoilor reale ale fiecăruia.

Persoane fizice
Asigurarea de locuință
Asigurarea auto
Asigurarea moto
Asigurarea de viață, cu protecție și cu economisire
Asigurarea de sănătate

Persoane juridice
 NOU! Asigurarea agricolă cu primă subvenţionabilă
 Asigurări Agricole
 Asigurarea pentru clădiri și bunuri
 Asigurarea de răspundere civilă
 Asigurarea dedicată angajaților: de sănătate, de
viață, de accidente, de călătorii în străinătate
 Asigurări Auto
Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

