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Produsul: Asigurarea animalelor (AN) 
 

 
Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest  produs de asigurare vă sunt oferite în 
alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 
 

 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea animalelor indicate în poliţă şi în cererea chestionar, la locaţia indicată în poliţă 
 

 
 

Unde beneficiez de acoperire? 

 
Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

 

 

Se asigură numai animalele strict identificabile prin crotaliu sau 
microcip şi/ sau înscrise în evidenţa de gestiune a unităţii, pentru 
care există un certificat de sănătate eliberat de Direcţia sanitar 
veterinară locală care să ateste că animalele sunt indemne de boli 
infecto-contagioase 
 
Riscuri asigurate 
 Riscuri generale (ex: incendiul, explozia, trăsnetul, inundaţia, 
furtuna, căderea pe animale a unor corpuri etc) care au drept efect 
moartea sau sacrificarea de necesitate a animalelor. 
 Bolile, accidentele care au drept efect moartea sau sacrificarea 
de necesitate a animalelor 
 
Suma asigurată este cea agreeată de către Groupama şi înscrisă 
în poliţa de asigurare. Suma asigurată va fi stabilită pe baza 
informaţiilor din cererea chestionar (rasă, vârstă, categorie) şi starea 
de întreţinere a animalelor. Suma asigurată nu va depăşi valoarea 
animalelor din documentele de evidenţă contabilă în cazul 
persoanelor juridice, respectiv preţul acestora pe piaţa locală în 
cazul persoanelor fizice. În funcţie de categoria animalelor (animale 
pentru reproducţie sau animale pentru carne) suma asigurată se 
stabileşte pe cap sau pe efectiv. În cazul animalelor pentru carne se 
stabileşte şi suma asigurată pe kg în viu. 

 

 
 Animalele bolnave şi animalele care nu asigură o viabilitate 

crescută la data încheierii poliţei de asigurare 
 Animalele aparţinând persoanelor fizice şi juridice care nu asigură: 

- condiţii tehnologice de întreţinere şi exploatare (zooigienă, 
cazare, microclimat, furajare etc.) 

- condiţiile sanitar-veterinare de prevenire şi combatere a bolilor 
infecto-contagioase la animale 

 Animalele din localităţile în care s-a stabilit carantină 
 Animalele localizate în Delta Dunării 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 
 

 
Nu acordăm despăgubiri în următoarele situaţii: 
 

 sacrificările (tăierile) de necesitate fără dispoziţie şi atestare de 
diagnostic de la autoritatea veterinară 

 animalele au fost tăiate din motive de ordin gospodăresc 
 animalele au murit sau au fost tăiate de necesitate datorită lipsei de 

furaje sau a bolilor / accidentelor generate de condiţiile improprii de 
cazare şi microclimat; 

 animalele ce trebuiau sacrificate sunt predate societăţilor comerciale de 
industrializare a cărnii iar Asiguratul primește în schimb de la aceste 
unităţi alte animale 

 moartea animalelor produsă de: război, revolte, greve, ocupaţie militară 
etc 

 neglijenţa gravă a Asiguratului prin lipsa totală de supraveghere 
tehnologică şi sanitar-veterinară a animalelor 

 animalele au murit sau au fost tăiate de necesitate ca urmare a 
leziunilor de reticulită sau pericardită traumatică sau ca urmare a 
bolilor cuprinse în lista Oficiului Internaţional Epizootic 



 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării:  

- Trebuie să răspundeți în scris la întrebările (chestionarele) noastre, cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le cunoaşteți  
În timpul derulării contractului: 

- Trebuie să respectați normele şi dispoziţiile legale referitoare la măsurile de apărare împotriva incendiilor; 
- Pe toată perioada asigurată animalele vor fi sub control sanitar-veterinar de stat permanent 
- Trebuie să vă întreţineți animalele în bune condiţii şi în conformitate cu regulile zooigienice şi sanitar veterinare de îngrijire, hrănire, întreţinere, 

adăpostire şi exploatare a animalelor 

- Trebuie să anunţați medicul veterinar de circumscripţie despre boala sau accidentul animalului şi să executați tratamentul prescris de acesta 
- Trebuie să ne notificați imediat, în scris, despre orice modificare privind riscul şi să luați, pe cheltuiala dumneavoastră şi potrivit cu împrejurările, 

toate măsurile suplimentare de prevenire a producerii unor pagube 
În caz de daună: 

- Trebuie să ne înştiinţați în scris despre pieirea animalelor asigurate, cel mai târziu în două zile lucrătoare de la data producerii evenimentului asigurat, 
asupra naturii şi mărimii pagubei 

- Trebuie să înştiinţați imediat, în caz de incendiu sau explozie, organele de poliţie, unităţile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate 
de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi 
pagubele provocate; 

- Păstrați cadavrele animalelor sau resturile lor în vederea examinării acestora de către reprezentantul nostru 

 
 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti  prima de asigurare direct în conturile  Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar 
la reprezentanții noștri de vânzări.  
Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 
prevăzute și datele scadente. 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Asigurarea începe: 
- pentru riscuri generale, la ora 00:00 a datei fixată în poliţa de asigurare dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei în care s-a încasat prima de 

asigurare sau cea dintâi rată a acesteia 
- pentru accidente, după 5 zile de la plata primei de asigurare sau a celei dintâi rate a primei de asigurare dar nu mai devreme de 5 zile de la data 

începerii perioadei asigurate 
- pentru boli, după 30 zile de la plata primei de asigurare sau cea dintâi rată a acesteia dar nu mai devreme de 30 zile de la data începerii perioadei 

asigurate 
Răspunderea noastră încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. Contractul poate înceta și 
din alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul în care 
dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform prevederilor contractuale. 
Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră  cât și de noi, fără penalități și fără a fi 
necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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