
Nu putem evita producerea fenomenelor climatice, 
însă putem oferi o soluție pentru acoperirea 
pierderilor provocate culturilor dumneavoastră de 
către acestea.

Capriciile vremii îţi pot 
afecta cultura, dar nu şi investiţia 
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Asigurăm tot ce contează pentru tine.
Alo Groupama: 0374 110 110 www.groupama.ro

Toate
riscurile
climatice



■    Riscuri asigurate:
Fenomene naturale ce pot provoca pierderi de producție (grindină, furtună, ploi, inundație, băltiri, 
secetă, arșiță etc.); practic, orice risc climatic. 

■    Cine poate bene�cia?
Exploatații agricole cu personalitate juridică.

■    Culturi asigurate:
Culturi de porumb și �oarea soarelui destinate consumului (obligatoriu se va asigura întreaga 
suprafață cultivată cu respectiva cultură).

■    Producție asigurată:
Reprezintă nivelul garantat al producției (standard, 70% din producția medie din istoric) pentru 
întreaga suprafață cultivată; orice pierdere de producție față de acest nivel, ca urmare a producerii 
unor fenomene climatice, duce la acordarea despăgubirii.

■    Suma asigurată:
O stabilim împreună, fără a depăși valoarea cheltuielilor (directe și indirecte) estimate/ha.

■    Franșiza:
Procent din suma asigurată aferentă întregii culturi; este stabilită în funcție de mărimea suprafeței 
asigurate.

■    Prima de asigurare:
Este calculată în funcție de localizarea culturii, nivelul de producție garantat și franșiza.

■    Despăgubire:
Reprezintă valoarea cheltuielilor efectuate, aferentă pierderii de producție înregistrate față de 
nivelul de producție garantat, din care se scade valoarea franșizei.



Aveți posibilitatea de a alege:
■  nivelul de producție garantat (maxim 85% din producția medie din istoric);

■  franșiza (minim 5% din suma asigurată totală a culturii). 

Vă puteți personaliza asigurarea în funcție de nevoile dumneavoastră

Extindere nivel producție 
garantat & răscumparare 
franșiza

Franșiză standard & 
extindere nivel producție 
garantat

Franșiza standard; nivelul 
garantat al producției 
(standard)

Toate
riscurile
climatice
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DUMNEAVOASTRĂ NOI

Vă transmitem 
pre oferta

Completați cererea 
chestionar

Vă alegeți nivelul de 
producție și franșiza

Acceptați oferta

Ne avizați producerea 
riscurilor asigurate

După terminarea recoltării 
întregii suprafețe asigurate, 

ne comunicați producția 
obținută și cheltuielile 

efectuate

Vă transmitem 
oferta �nală

Încheiem polița de 
asigurare

Efectuăm constatarea 
daunelor

Dacă producția obținută < 
nivelul garantat, vă 

acordăm despăgubirea 
cuvenită


