Asigurări
agricole

Continuă-ți planurile
pentru roade bogate

Groupama Asigurări este unul dintre liderii pieței de
profil din România, un promotor al parteneriatelor pe
termen lung, alături de fermieri cu asigurări dedicate.
Suntem lideri în domeniul asigurărilor agricole
din România.

Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Capriciile vremii îți pot afecta cultura, dar nu și investiția.
Nu putem evita producerea fenomenelor climatice, însă putem oferi soluții pentru
continuitate, în cazul producerii lor, prin:
NOU! Asigurarea agricolă cu primă subvenționabilă
Asigurarea culturilor agricole (standard)
Asigurarea utilajelor agricole
Asigurarea pentru animale și pentru păsări
Asigurarea viței de vie și a pomilor fructiferi
Asigurări pentru persoane (pentru sănătate, viață, călătorii în străinătate)
Asigurarea culturilor standard este destinată oricărei persoane fizice sau juridice care
exploatează un teren agricol. Se pot asigura culturile de grâu, orz, orzoaică, rapiţă,
floarea-soarelui, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, muştar, soia etc.
Asigurarea pentru utilaje agricole este destinată persoanelor fizice sau juridice care deţin
utilaje autopropulsate sau utilaje ataşate ori trase de acestea, nesupuse înmatriculării. Se pot
asigura tractoare agricole, combine, semănători, încărcătoare frontale, motostivuitoare, prese
de balotat, pluguri.
Asigurarea pentru animale se adresează persoanelor fizice care deţin animale în gospodărie,
dar şi persoanelor juridice care gestionează ferme zootehnice. Se pot asigura efectivele de
bovine, suine, ovine și caprine.
Asigurarea pentru păsări se adresează exclusiv persoanelor juridice care dețin sau
gestionează ferme avicole. Se pot asigura efectivele din fermele avicole.
Asigurarea viței de vie și a pomilor fructiferi se adresează proprietarilor de podgorii și/sau
livezi.
Asigurarea de sănătate reprezintă o modalitate prin care angajaților de la fermă le oferi
siguranța că, în cazul unor probleme de sănătate, scapă de presiunea unor cheltuieli
semnificative şi beneficiază de servicii medicale de calitate atât în ambulatoriu cât și în spital.
Asigurarea de viață este instrumentul prin intermediul căruia oferi suportul necesar şi
sprijin financiar angajaților de la fermă şi familiilor acestora, în eventualele momente
dificile ale vieţii lor.

Asigurări
agricole

NOU!
Arhitectura produsului modular
Asigurarea agricolă cu primă subvenționabilă
În funcție de acoperirile alese, în polița de asigurare vor fi menționate distinct prima de
asigurare eligibilă, respectiv prima de asigurare neeligibilă subvenționării.
Asigurarea agricolă
cu primă subvenționabilă
acoperă riscurile de
bază eligibile cu
franșiza atinsă de 20%:
grindină
înghețuri
ploi torențiale
furtună
uragan
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Se pot adăuga
clauze suplimentare
ce acoperă riscurile neeligibile:
incendiu din orice cauză
alunecări de teren

Condiții de eligibilitate:
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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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Se poate adăuga
clauza suplimentară
ce acoperă
riscurile eligibile:
secetă
arșiță
îngheț de iarnă
ploi excesive și de lungă durată
(pentru culturile de toamnă și
culturile de primăvară)

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 mică.
Suprafața asigurată: este obligatoriu să se asigure toată suprafața culturii.

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 funție de dimensiunile fermei). Măsura este parte integrantă a Programului național
de dezvoltare rurală 2014-2020, program finanţat de Uniunea Europeană (83,45%) și
Guvernul României (16,55%).

Cum funcționează Submăsura 17.1
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4.

Fermierul încheie
Asigurarea
agricolă cu primă
subvenționabilă
respectând toate
criteriile de
eligibilitate

Fermierul depune
Dosarul Cererii
de Plată la A.F.I.R

2.

Fermierul
depune dosarul
Cererii de
Finanțare la
A.F.I.R

5.

3.

A.F.I.R verifică
Dosarul Cererii
de Finanţare

A.F.I.R face plata sprijinului
nerambursabil către fermier

Beneficiile asigurărilor Groupama:

Groupama Asigurări este prima companie de asigurări care trece de la promisiuni
la angajamente şi garanţii asociate produselor de asigurare. Am creat «Colecţia de avantaje», un
set unic de servicii cu scopul de a-ți îmbunătăți experiența. Pentru fermieri oferim lunar
newsletter-ul AgroMeteo cu prognoza și diagnoza vremii pentru luna în curs; newsletter-ul
AgroȘtiri în care găsești informații de interes pentru afacerea ta, iar pentru o comunicare cât
mai rapidă am creat adresa de e-mail asigurariledauroade@groupama.ro, dedicată fermierilor
din programul de fidelizare Asigurările dau roade Groupama Star. Detalii pe
www.groupama.ro/colectia-de-avantaje.

Pentru mai multe detalii despre produsele de asigurare, programul Asigurările dau roade
Groupama Star sau rețeaua noastră de profesioniști și parteneri pregătiți să-ți facă o ofertă
personalizată, accesează www.groupama.ro sau sună la Alo Groupama 0374 110 110.

Varianta noiembrie 2019

■ Optimizarea costurilor prin alegerea asigurării agricole cu primă subvenționabilă,
adaptată nevoilor tale.
■ Flexibilitate în găsirea soluției optime de asigurare.
■ Simplitate în soluționarea și în acordarea despăgubirilor.
■ Continuitate financiară alături de un partener de încredere, care e lângă tine atunci
când ai nevoie.

