ASIGURAREA CULTURILOR AGRICOLE
Document de informare privind produsul de asigurare
Societatea: Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.
Produsul: Polița Asigurare culturi agricole
Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucureşti, România. J40/12276/2006. CUI 18892336
Capital social subscris și vărsat 66.595.480 lei. Autorizată de Autoritate de Supraveghere Financiară RA057/06.12.2006.
Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88. Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98
Prin acest document vă sunt oferite informații principale sumarizate privind acest produs de asigurare. Informațiile
precontractuale și contractuale complete referitoare la produs vă sunt oferite în alte documente aferente contractului de
asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?
Aceasta este o asigurare a culturilor agricole, plantaţiilor de vii, pomi şi hamei ce sunt deţinute sau exploatate de persoane fizice sau
juridice. Asigurarea oferă protecţie financiară a investiţiilor făcute de dumneavoastră în aceste culturi, investiţii pe care le puteţi pierde
ca urmare a distrugerii culturilor provocate de riscurile climaterice.

Ce se asigură?
Pierderea cantitativă de producţie cauzată de:
Grindină
Ploaie torenţială
Furtună
Suma asigurată se poate stabili:
 la valoarea producţiei
 la valoarea cheltuielilor tehnologice
 conform condiţiilor speciale de asigurare
Asigurarea dvs. nu include alte riscuri. Puteţi opta
pentru achiziţionarea riscurilor suplimentare,
menţionate mai jos, prin plata unei prime
suplimentare de asigurare:
Incendiu, Alunecare, prăbuşire de teren cultivat, Îngheţ
târziu de primăvară după data precizată expres în poliţa
de asigurare, Îngheţ timpuriu de toamnă înainte de data
precizată expres în poliţa de asigurare.

Ce nu se asigură?
Riscuri de tip:
răspunderi în legătură cu culturile asigurate
boli şi dăunători ai plantelor
nerăsărirea sau rărirea plantelor
maturarea excesivă ca urmare a întârzierii recoltatului
înţepăturile insectelor
distrugeri provocate de animale şi păsări
furt
secetă
băltiri
incendii sau explozii rezultând din utilizarea flăcării deschise
de către Asigurat/Contractant sau prepuşii acestora
incendii produse de utilajele agricole aparţinând
Asiguratului/Contractantului sau prepuşilor acestora
neexecutarea de calitate şi la timp a lucrărilor agrotehnice
pierderea de producţie ca urmare a nerespectării perioadei
optime de semănat
pagube produse culturilor ca urmare a întârzierii recoltatului
din orice cauză

Există restricții de acoperire?
Gothaer nu acordă despăgubiri dacă:
nu v-aţi îndeplinit oricare dintre obligaţiile decurgând din contract;
se constată şi se dovedeşte reaua credinţă a dvs. în legătură cu producerea oricărui eveniment asigurat sau declaraţii legate de
evenimentul asigurat; în declaraţile dvs. sau ale reprezentanţilor dumneavoastră se constată neadevăruri, falsuri, aspecte
frauduloase, omisiuni care conduc la inducerea noastră în eroare;
nu aţi comunicat de îndată schimbarea împrejurărilor privind riscul;
nu aţi respectat recomandările noastre făcute la inspecţia de risc;
nu prezentaţi dovezi suficiente pentru justificarea dreptului dvs. la plata despăgubirii.
Gothaer nu acordă despăgubiri pentru:
plante cultivate sub plante protectoare culturi semănate pentru fertilizare; culturi semănate pentru fertilizare, specii sau soiuri de
plante de cultură ce nu sunt considerate adaptate la zonă culturi agricole, rodul viilor şi al pomilor fructiferi care nu garantează
randamentul normal specific speciei si soiului;
cheltuieli de recoltare, cheltuieli aferente transportului producţiei din câmp;
pagube produse culturilor/plantaţiilor recoltate;
pierderi de producţie ca urmare a nerespectării procesului tehnologic;
pierderi calitative de producţie.
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Unde beneficiez de asigurare?
Această asigurare acoperă evenimentele asigurate petrecute pe teritoriul României.

Ce obligaţii am?
Obligaţii la începutul contractului:
 să răspundeți corect, complet și cu bună credinţă la întrebările prevăzute în cererea-chestionar de asigurare și să ne furnizați toate
informațiile și datele referitoare la obiectul asigurării, precum și alte date pe care le cunoașteţi;
 să verificaţi cu atenţie oferta înainte de a o accepta, pentru a vedea că este adecvată şi răspunde nevoilor dvs. Dacă oferta de
asigurare nu corespunde nevoilor dvs., vă rugăm să ne comunicați acest lucru sau să informați intermediarul dumneavoastră
despre acest lucru;
 după emiterea poliţei să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în poliţă şi dacă sunt erori să ni le semnalaţi de urgenţă în vederea
corectării acestora;
 să ne returnaţi documentele de asigurare semnate de către dvs. (poliţa, condiţii de asigurare, alte documente).
Obligaţii pe durata contractului:
 să luaţi toate măsurile rezonabile în scopul prevenirii/diminuării prejudiciilor şi să respectaţi reglementările legale cu privire la
desfăşurarea activitătii; să efectuaţi lucrările şi investiţile necesare pentru întreţinerea culturilor asigurate în bune condiţii;
 să ne puneţi la dispoziţie documente relevante din care să rezulte amplasamentul corect al culturilor asigurate;
 să ne permiteţi să verificăm, ori de câte ori considerăm necesar, modul de întreţinere şi îngrijire a culturilor asigurate;
 să ne înştiinţaţi, în scris, în maxim 15 zile în toate cazurile în care circumstanţele privind riscul, datele de identificare, se schimbă;
 să participaţi la inspecţiile de risc şi constatările de daună;
 să plătiţi primele de asigurare în cuantumul şi până la scadenţele menţionate în poliţă.
Obligaţii în cazul solicitării de despăgubiri:
 în cazul producerii daunelor să înştiinţaţi imediat autorităţile competente şi să le solicitaţi întocmirea actelor de constatare pe care
ulterior aveţi obligaţia să ni le prezentaţi;
 în maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii daunei, să ne înştiinţaţi în scris, în baza formularului „Avizare Daune Asigurări
Agricole” (pus la dispoziţie de către Gothaer); să ne puneţi la dispoziţie toate actele şi evidenţele necesare acordării despăgubirilor;
 pentru culturile dăunate din riscuri asigurate rămase sub observaţie, sunteţi obligat să ne comunicaţi, în scris, data începerii
recoltatului, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de aceasta; să ne permiteţi să facem investigaţii cu privire la cauza şi mărimea
pagubei.

Când şi cum plătesc?
Prima de asigurare se plăteşte la emiterea poliţei sau la datele menţionate în poliţa de asigurare dacă plata se face în rate.
Plata se poate efectua în numerar, prin transfer bancar într-unul dintre conturile noastre sau direct cu cardul pe website-ul nostru
www.gothaer.ro (plata online). În cazul în care asigurarea este încheiată printr-un intermediar de asigurări şi doriţi ca plata primei de
asigurare să fie făcută în contul acestuia, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi mandatat expres intermediarul ales în vederea încasării
primelor de asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?
Acoperirea începe la data înscrisă în poliţă, cu condiţia plăţii primei de asigurare/ratei 1 şi efectuării inspecţiei de risc (dacă este
cazul). Răspunderea Gothaer începe conform datelor menţionate în poliţa de asigurare.
Acoperirea încetează în oricare dintre următoarele situații:
 la ora 2400 a ultimei zile a perioadei de asigurare stabilite în poliţă;
 la momentul recoltării sau culesului, dar nu mai târziu de ora 2400 a ultimei zile din perioada de asigurare stabilită în poliţă;
 prin plata despăgubirii în cazul distrugerii totale a culturilor/plantaţiilor din riscurile asigurate;
 la momentul distrugerii totale a culturilor/plantaţiilor asigurate din orice riscuri neasigurate;
 la data rezilierii (inclusiv ca urmare a neplăţii primei de asigurare), denunţării unilaterale sau a încetării contractului de asigurare.

Cum pot să reziliez contractul?
Potrivit Codului Civil, puteţi denunţa unilateral contractul de asigurare, cu notificare prealabilă scrisă transmisă către Gothaer,
contractul de asigurare încetându-şi efectele în termen de 20 de zile de la data comunicării notificării. În cazul în care nu aţi avut
daune pe poliţa dvs., vă vom restitui o parte din prima de asigurare, proporţional cu perioada rămasă până la expirarea poliţei, conform
clauzelor contractuale. Alte informaţii despre modalităţile de încetare a contractului se regăsesc detaliate în clauzele contractuale.
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