Asigurarea
agricolă
cu primă
subvenționabilă

Asigură-te că munca ta
dă roade

Suntem alături de fermieri cu asigurări dedicate.
Te ajutăm să beneficiezi de toate avantajele. Ca tu să fii
competitiv în piață, am creat asigurarea agricolă cu primă
subvenționabilă care respectă condițiile de acordare a
subvențiilor.

Asigurăm tot ce contează pentru tine.

Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Groupama Asigurări, cu o experiență mutualistă relevantă în domeniul agricol din Franța, a susținut
activ implementarea acestui program, participând la întâlnirile de lucru organizate de către
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe acest subiect.
În acest context, Asigurarea agricolă cu primă subvenționabilă oferă posibilitatea fermierilor să
obțină fondurile nerambursabile stipulate în Submăsura 17.1 – Prime de asigurare a culturilor 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, program finanţat de Uniunea Europeană (83,45%) și Guvernul României (16.55%).

Ce culturi se pot asigura

Se pot asigura atât culturile de toamnă, cât și culturile de primăvară.

Cine poate beneficia de produs
Asigurarea culturilor agricole cu primă subvenționabilă este destinată oricărei persoane fizice sau
juridice care exploatează un teren agricol. Pentru a fi eligibil în obținerea subvenției, fermierul trebuie
să îndeplinească câteva criterii suplimentare:
fermier activ;
să asigure întreaga suprafață a unei culturi;
plata integrală a prima de asigurare;
să acţioneze în nume propriu;
să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi.

Riscuri acoperite
Secetă
Arșiță
Îngheț de iarnă
Ploi excesive și de lungă durată

Riscuri eligibile suplimentare

Riscuri eligibile de bază
Grindină
Înghețuri
Ploi torențiale
Furtună, Uragan

Incendiu din orice cauză
Alunecări de teren

Riscuri suplimentare neeligibile
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Criterii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească contractul
de asigurare pentru a beneficia de subvenționarea primei de asigurare:
Riscuri asigurate, cel puțin unul dintre:
• Fenomenele climatice nefavorabile: seceta; arșița; inundațiile; grindina; înghețul
(timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară); ploile torențiale sau ploile
excesive și de lungă durată; furtuna, vijelia, uraganul sau tornada.
• Infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor, prevăzute în HG nr.
563/2007, cu modificările și completările ulterioare.

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 ultimii 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.

Menționarea în polița de asigurare a primei de asigurare totale, primei de asigurare
eligibile, primei de asigurare neeligibile.

Cum funcționează Submăsura 17.1
1
Fermierul încheie
Asigurarea
agricolă cu primă
subvenționabilă
respectând toate
criteriile de
eligibilitate
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Fermierul depune
dosarul Cererii de
Finanțare la
A.F.I.R.
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A.F.I.R verifică
Dosarul Cererii
de Finanțare
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Fermierul
depunde Dosarul
Cererii de Plată la
A.F.I.R

5

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

Avantajele asigurării agricole cu primă subvenționabilă
Produs modular și flexibil:
Sunt 3 clase de riscuri asigurate la care se pot atașa, prin clauze, 3 riscuri suplimentare;
Ai posibilitatea de a încheia polița de asigurare cu o altă franșiză atinsă decât cea impusă
prin SM17.1, prima suplimentară față de prima calculată pentru franșiza atinsă de 20%
nefiind însă eligibilă pentru subvenționare.
Instrumentare simplificată a dosarelor de daună

Unul dintre liderii pieței de asigurări din România, Groupama este un grup internațional de
Asigurări și servicii financiar bancare din Europa, cu peste 13 milioane de clienți și prezență
extinsă în plan internațional, în 11 țări din Europa, Africa și Asia.

Pentru mai multe detalii despre produsele dedicate fermierilor și despre Ghidul solicitantului,
accesează www.groupama.ro sau sună la Alo Groupama 0374 110 110.
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