
Suntem alături de fermieri cu asigurări dedicate.

În agricultură, un an poate � mai bun iar altul mai slab. Pentru ca tu 
să uiţi de griji, îţi oferim protecţie pentru culturi, utilaje, animale sau 
peşti printr-o gamă largă de produse:

■  Asigurarea culturilor agricole
■  Asigurarea pentru animale
■  Asigurarea pentru păsări
■  Asigurarea pentru peşti
■  Asigurarea utilajelor agricole

Când ai o asigurare agricolă de la Groupama, aduni puncte lună de lună şi an de an. Te poţi gândi la 
puncte ca la nişte saci plini cu roade. Cu cât ai mai mulţi, cu atât eşti mai câştigat. Pe lângă 
bene�ciile pe care le ai prin asigurarea agro achiziţionată, te recompensăm cu multe bene�cii pe 
care le poţi obţine prin programul Asigurările dau roade, special creat pentru fermieri.

Asigurarea culturilor agricole, Asigurarea animalelor, Asigurarea peştilor din fermele piscicole sau 
Asigurarea păsărilor  îţi asigură intrarea în program şi îţi oferă accesul la o întreagă recoltă de 
bene�cii şi avantaje special gândite pentru viaţa de agricultor:

■    reduceri la asigurarea maşinilor agricole şi a celor personale;

■    reduceri pentru asigurările de viaţă, de sănătate şi accidente pentru angajaţi sau chiar şi pentru
        familia ta, care te susţine;

■    excursii şi sponsorizări pentru participarea la târguri internaţionale din domeniul agro;

■    �nanțări în condiții preferenţiale la partenerii noştri, �rme de leasing şi bănci.

Pentru mai multe detalii despre programul Asigurările dau roade, accesează www.groupama.ro 
sau sună la Alo Groupama 0374 110 110.

Programul Asigurările dau roade este pentru fermierii care-şi
doresc mai mult.

■    Cine poate bene�cia de asigurare?
Asigurarea pentru utilaje agricole este destinată persoanelor �zice sau juridice care deţin 
autovehicule autopropulsate sau utilaje ataşate ori trase de acestea, nesupuse înmatriculării.  

■    Ce se asigură?
Se pot asigura tractoare agricole, combine, semănători, autogredere, utilaje pentru amenajarea 
drumurilor, încărcătoare frontale, motostivuitoare, prese de balotat, pluguri.

■    Ce riscuri sunt acoperite?
Utilajele sunt asigurate împotriva accidentelor rutiere, furtului, fenomenelor naturale, incendiilor 
sau exploziilor. Asigurarea mai acoperă şi cheltuieli de transport a utilajului avariat, cheltuieli de 
limitare a pagubei sau daunele produse pentru salvarea bunului asigurat. Poţi opta şi pentru 
asigurarea împotriva unor riscuri speciale sau pentru acoperirea răspunderii civile pentru daunele 
provocate altor persoane de utilajul asigurat. 

Asigurarea utilajelor agricole

Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Asigurări
agricole

Continuă-ți planurile
pentru roade bogate
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■    Cine poate bene�cia de asigurare?
Asigurările pentru animale se adresează persoanelor �zice care deţin animale în gospodărie, dar şi 
persoanelor juridice care gestionează ferme zootehnice. 

Asigurarea pentru păsări şi peşti se adresează exclusiv persoanelor juridice care deţin sau 
gestionează ferme avicole sau piscicole.  

■    Ce se asigură?
Se pot asigura efectivele de bovine, suine, ovine și caprine precum și efectivele din fermele 
avicole și piscicole.

■    Ce riscuri sunt acoperite?
Pentru animalele din speciile bovine, suine, ovine și caprine, în baza poliței de asigurare, poți 
primi despăgubiri bănești pentru moartea sau sacri�carea de necesitate a animalelor, ca urmare a:

■  riscurilor generale: incendiu, explozie, trăsnet, acțiunea curentului electric, cutremur, 
prăbușire/alunecare/surpare de teren, inundație, furtună, uragan, viscol, avalanșă de zăpadă, 
grindină, îngheț, căderea pe animale a unor corpuri;

■  bolilor de orice fel (cu excepţia celor incluse în lista O�ciului Internațional Epizootic);

■  accidentelor. 

Asigurarea pentru fermele piscicole acoperă în plus şi riscuri de secetă, poluare accidentală etc, iar 
în anumite condiţii pot � asigurate şi riscuri cum sunt bolile speci�ce �ecărei specii de peşti şi 
chiar furtul sau daunele produse peştilor ca urmare a tentativei de furt. 

Pentru fermele avicole sunt despăgubite cazurile de moarte a păsărilor ca urmare a: incendiului, 
trăsnetului, exploziei, prăbușirii halelor, as�xierii, avariilor accidentale ale instalațiilor de 
climatizare, intoxicațiilor. Se despăgubește și furtul prin efracție.

Asigurări pentru animale, păsări şi peşti

■    Cine poate bene�cia de asigurare?
Asigurarea culturilor agricole este destinată oricărei persoane �zice sau juridice care exploatează un 
teren agricol. 

■    Ce se asigură?
Se pot asigura culturile de grâu, orz, orzoaică, rapiţă, �oarea-soarelui, porumb, carto�, sfeclă de 
zahăr, muştar, soia etc., dar şi livezile de pomi fructiferi şi plantaţiile de viţă-de-vie.

■    Ce riscuri sunt acoperite?
Asigurarea acoperă următoarele riscuri: grindină, incendiu (din orice cauză), furtună/uragan, ploaie 
torenţială, îngheţ târziu de primăvară şi îngheţ timpuriu de toamnă.

Suplimentar, în anumite condiții, se poate acoperi și riscul de îngheț de iarnă.

■    Avantajele asigurării 
■  Flexibilitate în stabilirea sumei asigurate: suma asigurată pe hectar se stabileşte prin 
înmulţirea producţiei medii la hectar cu suma asigurată pe kg, agreată de ambele părţi.

■  Posibilitatea revalorizării contractului de asigurare: la asigurarea în curs se poate încheia o 
asigurare suplimentară, �e pentru majorarea sumelor/kg asigurate iniţial, �e pentru majorarea 
producţiei medii/hectar asigurate, în situaţia în care producţia aşteptată a se obţine este mai 
mare decât cea estimată la încheierea asigurării. Astfel, mai ales pentru culturile de toamnă, în 
situaţia în care la ieşirea în primăvară consideri că aceste culturi au un potenţial mai mare, poţi 
solicita, în urma unei inspecţii de risc, revalorizarea contractului de asigurare. 

■  Flexibilitate în stabilirea tranșelor de plată: plata primei de asigurare se poate face în rate, în 
cuantum şi la termene convenite de comun acord, cu condiţia ca ultima rată să �e stabilită cu 
cel puţin o lună înainte de perioada de recoltare.

Asigurarea culturilor agricole

Pentru roade bogate, poţi opta pentru o asigurare agricolă de la Groupama Asigurări. Astfel, îți 
asiguri culturile agricole şi utilajele din dotare, animalele şi păsările din fermele avicole ori peştii 
din fermele piscicole.

Asigurări
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