Q&A

ASIGURĂRI
AGRICOLE
Informații utile pentru asigurați
Ultimii ani ne-au arătat că schimbările climatice,
care cauzează fenomenele meteo extreme cu o
frecvență din ce în ce mai mare, reprezintă
riscurile majore pentru producțiile agricole.
Doar în ultimi 2 ani, 96% din despăgubirile
plătite pentru asigurările agricole au fost pentru
riscurile de grindină, furtună și ploi torențiale.
1. Cui îi este adresată polița de asigurare
agricolă?
Polițele de asigurare agricole sunt disponibile
pentru toți cei care utilizează terenuri pentru culturi
agricole, fie că sunt mici fermieri sau companii
mijlocii sau mari. Nu este nevoie să aveți o formă
juridică (de tipul SRL sau altele) pentru a putea
încheia o poliță de asigurare a culturilor agricole, ci
o puteți face și ca persoana fizică.
2. Ce se poate asigura printr-o poliță
agricolă?
Se pot asigura mai multe categorii de culturi, printre
care culturile de cereale, culturile de legume în
câmp sau în spații protejate, plante aromatice și
medicinale, plante furajere anuale și perene, plante
industriale, plante oleaginoase, arbuști și pomi
fructiferi, viță de vie etc.
Cele mai multe culturi agricole sunt asigurabile, iar
o listă exhaustivă poate fi oferită de fiecare
companie de asigurare în parte.
3. Care sunt riscurile pe care le poate
acoperi polița de asigurare agricolă?
Asigurarea poate acoperi, în funcție de specificul
culturilor asigurate, riscuri cum ar fi: grindină,
furtună, incendiu, ploaie torențială, tornadă,
uragan, îngheț târziu de primăvară și îngheț
timpuriu de toamnă, alunecări de teren.
Suplimentar, în anumite condiții stabilite de
fiecare societate de asigurare, pot fi acoperite și
alte riscuri, cum ar fi seceta sau înghețul de iarnă.

4. Care este perioada de asigurare a poliței
agricole?
Asigurarea agricolă se poate încheia pe tot
parcursul anului agricol (perioada de la
răsărire/plantare până la recoltarea culturii), în
funcție de mai multe criterii și de politicile fiecărei
societăți de asigurare în parte .
Perioada maximă asigurată este anul agricol, care
corespunde ciclului de vegetație caracteristic
culturilor respective.
5. Ce reprezintă suma asigurata din polița
agricolă?
Suma asigurată poate reprezenta nivelul
cheltuielilor tehnologice (materii prime și
materiale, lucrări mecanice, cheltuieli cu forța de
muncă, arenda etc.) sau valoarea producției.
6. Care sunt factorii care influențează prima
de asigurare?
Prima de asigurare – sau costul poliței – variază în
funcție de zona în care sunt amplasate culturile
agricole, specificul culturii, nivelul sumei
asigurate, riscurile asigurate, precum și de
politicile proprii fiecărei societăți de asigurări în
parte.

7. Care sunt avantajele unei asigurări
agricole?
Asigurarea agricolă oferă protecție investiției în
cazul producerii unui eveniment. Polița de
asigurare vă ajută să vă recuperați prejudiciul,
conform condițiilor contractului de asigurare pe
care îl aveți.
În plus, puteți beneficia de subvenționarea a peste
două treimi din costul aferent unei polițe de
asigurare. Odată cu relansarea Submăsurii 17.1
„Prime de asigurare a culturilor”, din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020, fermierii pot beneficia de o finanțare
de 70% din valoarea primei de asigurare, indiferent
de dimensiunea fermelor. Sesiunea de depunere a
cererilor de finanțare va dispune de un buget de
aproximativ 40 de milioane de euro.
8. Cum pot fi accesate fondurile nerambursabile
acordate pentru fermieri prin intermediul
programului Submăsurii 17.1?
Fermierul (activ) achiziționează o poliță de
asigurare agricolă pentru riscuri prevăzute în
condițiile Submăsurii (de exemplu, fenomenele
climatice nefavorabile) și depune ON-LINE
Cererea de finanțare împreună cu dovada plății a
cel puțin 50% din valoarea poliței de asigurare la
adresa www.afir.info, urmând instrucțiunile
disponibile în această secțiune. După verificarea și
confirmarea eligibilității Cererii de finanțare de
către AFIR, se va încheia decizia de finanțare,
urmând ca fermierul să depună dosarul Cererii de
plată, tot în format on-line. După depunerea
acestuia, AFIR va efectua plata în maxim 90 zile
calendaristice.
Pentru mai multe detalii privind
modul în care funcționează acest
program, vă recomandăm
să descărcați
Ghidul_Solicitantului_SM17.1.

9. Există fenomene frecvente cu care s-ar
putea confrunta o cultură agricolă (ex.
rozătoare, insecte etc.) și sunt excluse total
din polițele de asigurare?
Da, polițele agricole exclud, de regulă, bolile și
dăunătorii. Principalul motiv pentru care excludem
astfel de riscuri din polițele de asigurare este
pentru că, spre deosebire de fenomenele meteo
extreme, de exemplu, care sunt imposibil de
anticipat, pentru rozătoare sau boli ale culturilor
agricole există tratatemente fitosanitare pentru
combaterea acestora, ceea ce face acest risc unul
controlabil de către deținătorul culturii.
10. Polițele agricole pot acoperi și situațiile
excepționale în care producția nu poate fi
comercializată? De exemplu, pandemia
Covid, care a creat întreruperi în lanțurile de
valoare.
Polițele agricole acoperă riscurile generate pe
parcursul creșterii culturilor agricole, de la
plantare până la recoltare. Riscurile acoperite sunt
cele care pot apărea, în mod imprevizibil, de-a
lungul anului (grindină, furtună, inundații etc.).
Pandemia, de exemplu, nu este un risc uzual, iar
efectele sale nu au un impact direct asupra
culturilor agricole.
Prin urmare, polițele agricole nu acoperă riscuri
generate de întreruperea businessului, ci doar pe
cele generate de impactul direct al unor fenomene
extreme asupra culturilor agricole.
11. Unde îmi pot face o asigurare agricolă?
Vă recomandăm să luați legătura cu una din
societățile de asigurare autorizate
(https://asfromania.ro/supraveghere/registre-elec
tronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania)
sau cu distribuitorul dvs. de asigurări pentru a vă
oferi mai multe detalii cu privire la produsele
disponibile.

