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Condiții de asigurare suplimentare pentru asigurarea sfeclei de zahăr
„Sfeclă de zahăr Universal”
(valabile începând cu data de 1 ianuarie 2021)
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Articolul 1
Gradul de acoperire al asigurării
Prin produsul de asigurare Sfeclă de Zahăr Universal se
asigură cultura sfeclă de zahăr împotriva următoarelor riscuri:
grindină, îngheţ, crustă, spălarea solului, daune produse de
particulele de nisip/pământ antrenate de vânt puternic și daune
produse de dăunătorii specifici ai culturii. Asiguratorul nu
acordă despăgubiri conform Art.1 Pct.4 din "Condițiile generale
de asigurare" în vigoare.
1. Grindina: Asiguratorul îl despăgubește pe Asigurat pentru
daunele cantitative care au intervenit în urma acțiunii mecanice,
directe a grindinei asupra culturii asigurate.
În cazul daunelor produse de riscul asigurat grindină într-un
stadiu de dezvoltare timpuriu al culturii care au avut loc până la
data de 15.05 și care necesită reîntoarcerea culturii, sunt
despăgubite costurile de reîntoarcere a culturii, pierderea
cantitativă și a randamentului de zahăr datorită întârzierii
perioadei optime de semănat.
2. Îngheț: sunt despăgubite daunele produse plantelor tinere
până în data de 15.05, care sunt generate de scăderea
temperaturii stratului de aer de lângă sol (2m) la sub 0° Celsius,
conform datelor Administrației Naționale de Meteorologie. Nu
se despăgubesc pierderi de producție.
3. Daune produse de particulele de nisip/pământ antrenate
de vântul puternic: Se despăgubesc daunele produse asupra
plantelor tinere până la data de 15.05, nu se acordă
despăgubiri în cazul pierderii de producție. Pentru aceasta,
plantele tinere trebuie să fi fost afectate în urma acțiunii
vântului: retezarea totală, dezrădăcinare sau să fi fost lovite/
acoperite de particule de pământ într-o asemenea măsură încât
o dezvoltare în condiții normale a culturii să nu mai fie posibilă.
4. Crustă/spălarea solului: Se despăgubesc daunele produse
până la data de 15.05, cauzate de ploi abundente (de peste 5 l/
m² într-un minut) sau de scurgeri de apă asociate ploilor
abundente
pe
un
teren
deluros
care
provoacă
dezvelirea/acoperirea cu pământ a plantelelor tinere, astfel
încât dezvoltarea acestora nu mai este posibilă sau duc la
formarea unei cruste care nu pote fi străpunsă. Nu se acordă
despăgubiri în cazul pierderii de producție.
5. Daunele produse de dăunători: Se despăgubesc daunele
apărute în urma atacului dăunătorilor specifici culturii asupra
plantelor aflate în curs de răsărire sau al plantelor răsărite. Nu
se despăgubesc daunele produse de către păsări sau animale
sălbatice/domestice.
Articolul 2
Cererea de asigurare
Cererea de asigurare cu privire la suma asigurată pe hectar
pentru riscul de grindină și valoarea de despăgubire pentru
pierderea cantitativă de producție și a randamentului de zahăr,
trebuie să fie transmise Asiguratorului în scris, cel târziu înainte
de înființarea culturii pentru perioada de asigurare curentă.
Comunicarea suprafețelor care urmează a fi asigurate se face
împreună cu cererea, prin prezentarea unui registru al
1
2
3
4
5
6
7
8
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culturilor/blocului fizic și a unui plan cadastral cu dispunerea
exactă și numărul parcelelor, în format electronic. La cererea
Asiguratorului trebuie să se prezinte și registrul cu suprafețele
agricole al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA).
În cazul în care există neconcordanțe între suprafețele indicate
de către Asigurat în cererea de asigurare pentru fiecare cultură
și cele înregistrate în registrul APIA pentru fiecare cultură,
atunci polița se va încheia în baza datelor furnizate de către
APIA, iar primele vor fi recalculate. În cazul în care suprafața
asigurată se micșorează, Asiguratorul poate reține primele
aferente riscurilor acoperite pe suprafața exclusă din asigurare.
Articolul 3
Suma asigurată
1. Suma asigurată pentru riscul Grindină se stabilește prin
înmulțirea suprafeței asigurate cu valoarea recoltei. Suma de
asigurare standard la Sfecla de Zahăr Universal este de 7.000
RON/ha.
2. Suma asigurată pentru următoarele riscuri: îngheț, daune
produse de particulele de nisip/pământ antrenate de vântul
puternic, daune produse de formarea de crustă/spălarea solului
și daune produse de dăunători; se calculează prin însumarea
costurilor de reînsămânțare și a valorii de despăgubire pentru
pierderile cantitative și randament de zahăr.
3. Asiguratul are posibilitatea sub forma unei cereri în scris să
majoreze paușal în proporții egale suma asigurată pe hectar
pentru riscul asigurat grindină, precum și valoarea de
despăgubire pentru pierderile cantitative și de randament de
zahăr la producție în urma unei reînsămânțări.
Articolul 4
Despăgubirea
1. Se despăgubesc pierderile de producție ca urmare a acțiunii
grindinei.
2. În cazul producerii unor daune timpurii ca urmare a acțiunii
următoarelor riscuri: grindină, îngheț, daune produse de
particulele de nisip/pământ antrenate de vânt puternic, crustă/
spălarea solului sau daunele produse de dăunători; se
despăgubesc costurile de reînsămânțare cu cel mult 1.000
RON/ha. Despăgubirea în cazul reînsămânțarii se achită maxim
o dată pentru suprafața afectată pentru perioada asigurată,
exceptând situația în care Asiguratul încheie o asigurare nouă
pentru cultura reînsămânţată. În cazul în care reînsămânțarea
are loc până la data de 31.05 cu sfeclă de zahăr se acordă
suplimentar, o singură dată pe perioada asigurată, valoarea
aferentă pierderii cantitative și randamentului de zahăr datorită
întârzierii perioadei optime de semănat conform tabelului
următor. Pentru o sumă de asigurare standard de 7.000
RON/ha se pot despăgubii astfel în funcție de data de
reînsămanțare a culturii până la 1.500 der RON/ha.
Despăgubirea se acordă doar după efectuarea reînsămânțării.
Data
reînsămâ
nțării

Dauna
în %

Despăgu
bire
RON/ha

Data
reînsămâ
nțării

Dauna
în %

Despăgu
bire
RON/ha

15.Apr
16.Apr
17.Apr
18.Apr
19.Apr
20.Apr
21.Apr
22.Apr
23.Apr
24.Apr
25.Apr

17%
20%
22%
25%
28%
30%
33%
36%
38%
41%
44%

255
300
330
375
420
450
495
540
570
615
660

01.Mai
02.Mai
03.Mai
04.Mai
05.Mai
06.Mai
07.Mai
08.Mai
09.Mai
10.Mai
11.Mai

60%
62%
65%
68%
70%
73%
76%
79%
81%
84%
87%

900
930
975
1.020
1.050
1.095
1.140
1.185
1.215
1.260
1.305
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26.Apr
27.Apr
28.Apr
29.Apr
30.Apr

46%
49%
52%
54%
57%

690
735
780
810
855

12.Mai
13.Mai
14.Mai
15.Mai
16.Mai

89%
92%
95%
97%
100%

1.335
1.380
1.425
1.455
1.500

În cazul în care asiguratul își majorează suma de asigurare
conform art. 3 punctul 3 se majorează în aceeași proporție și
valoarea despăgubirii acordate. În situația în care reîntoarcerea
nu se mai face cu o cultură de sfeclă de zahăr, plata
despăgubirii este 1.000 RON/ha și nu se mai despăgubesc
pierderile cantitative și randament de zahăr la producție. Într-o
astfel de situație, prima de asigurare pentru suprafața afectată
se achită integral conform modalității de plată agreată prin
contractul de asigurare.
În situațiile în care, după precipitații abundente înregistrate
după data de 16.05, cultura este dăunată în proporție de 100%
și nu mai este posibilă reîntoarcerea culturii cu sfecla de zahăr
sau altă cultură, sau nu mai este posibilă obținerea unei
producții normale din cauza umidității persistente sau trecerea
perioadei optime de semănat astfel încât rentabilitatea
însămânțării este compromisă, se despăgubesc 1.000 RON/ha
și valoarea maximă aferentă valorii de despăgubire pentru
pierderea de producție și randament de zahăr pe suprafața
afectată. Nu se achită despăgubiri pentru suprafețele de pe
care se așteaptă obținerea unei producții, indiferent de nivelul
producției respective.
3. În cazul în care reînsămânțarea are loc mai târziu de 5 zile
de la data avizării, Asiguratorul despăgubește pierderea de
producție și randament de zahăr cu valoarea corespunzătoare
a 5 zile de la data avizării daunei.
Articolul 5
Franșiza
1. Daunele cauzate de următoarele riscuri: grindină, îngheț,
acoperire cu pământ, crustă/spălarea solului și dăunători
specifici se despăgubesc dacă pierderea de producție a culturii
afectate depășește 20% (dauna minimă/franșiza atinsă).
Franșiza este de 10% din suma asigurată pe parcela afectată
sau partea de parcelă afectată.
2. Asiguratul are posibilitatea, prin cererea de ofertă transmisă
Asiguratorului, de a solicita o acoperire mai amplă.
Varianta 10% daună minimă (franșiza atinsă) 10% franșiza
Grindină: Asiguratul va suporta o franșiză de 10% din suma
asigurată pentru toate daunele pentru care se achită
despăgubiri, calculate pentru parcelele sau părțile de parcelă
care au fost afectate de daune.
Pentru daunele ce au ca efect reînsămânțarea, pierderile
cantitative și de randament de zahăr nu se aplică franșiză.
Plata despăgubirii se efectuează în situațiile în care daunele
afectează cel puțin 1 ha (în situația parcelelor cu suprafață mai
mare de 10 ha), sau 10% (în situația parcelelor cu suprafață
mai mică de 10 ha) și doar după ce a fost efectuată
reînsămânţarea.
Articolul 6
Obligațiile Asiguratului în cazul de daună
Asiguratul îl va înştiinţa pe Asigurator cu privire la daună, în
scris, online, pe www.agraasigurari.ro la secțiunea Daune, în
termen de 4 (patru) zile calendaristice de la producerea
evenimentului. În situația unor daune pentru care se datorează
despăgubiri, lucrările agricole și reînsămânțarea sunt permise
numai după acordul în scris, respectiv după efectuarea evaluării
daunelor de către Asigurator.
Articolul 7
Prima
Prima de asigurare pentru riscurile prezentate în Articolul 1,
punctele 1-5, se stabilește anual de către Asigurator. În situația
unor majorări paușale a sumei asigurate pe hectar se va achita
un supliment de primă. Prima de asigurare suplimentară pentru
o acoperire mai amplă (reducerea daunei minime raportat la
franșiza respectivă, reducerea franșizei) se va menționa

separat, în contractul de asigurare.
Articolul 8
Perioada de asigurare
Perioada de asigurare pentru grindină intră în vigoare la ora
12:00 AM ulterior zilei în care prima de asigurare, respectiv
întâia rată a intrat în contul Asiguratorului, însă nu mai devreme
de data însămânțării.
Pentru riscul de îngheț, daune produse de particulele de nisip/
pământ antrenate de vântul puternic, daune produse de
crustă/spălarea solului și daune produse de dăunători, perioada
de asigurare începe la zece zile după încasarea primei în contul
Asiguratorului sau a primei rate a primei, dar nu mai devreme
de data însămânțării.
Răspunderea pentru riscul de grindină încetează la 14 zile după
ce cultura a ajuns la maturitate. Pentru riscurile: îngheț, daune
produse de particulele de nisip/pământ antrenate de vântul
puternic, daune produse de crustă/spălarea solului și daune
produse de dăunători specifici culturii, răspunderea încetează
cel mai târziu la data de 31.05.
Articolul 9
Alte prevederi
1. "Condițiile generale de asigurare" sunt valabile mutatis
mutandi în măsura în care nu sunt modificate de prezentele
condiții suplimentare pentru asigurarea “Sfeclă de Zahăr
Universal”.
2. Prezentele Condiții suplimentare de asigurare și Polița de
Asigurare au fost semnate astăzi, la data de_______________
în original/fax/corespondență electronică. Pentru ultimele două
cazuri documentul listat are valoare de original.
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