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Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte care țin de produsul de asigurare. Te rugăm să citești integral 
termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală oferită de Allianz-Țiriac. 
 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Allianz-Ţiriac Asigurări îți pune la dispoziţie un produs de asigurare pentru culturile agricole. 
 

 
Ce se asigură? 

 

 

Ce nu se asigură? 

Tipuri de culturi 
 Culturile de cereale 
 Plante leguminoase 
 Plante oleaginoase 

 
Riscuri 

 Grindină 

 Incendiu din orice cauză 

 Furtună cu viteză mai mare de 40 km/oră și mai mică de 80 km/oră 

 Ploaie torențială (peste 5 litri/minut/metru pătrat) 

 Alunecare/prăbușire/surpare de teren cultivat 

 Îngheț timpuriu de toamnă, prin scăderea temperaturilor sub 0 grade 

Celsius produs înainte de 1 noiembrie 

 Îngheț târziu de primăvară, prin scăderea temperaturilor sub 0 grade 

Celsius, produs după 20 aprilie 

 

Suma asigurată 

Suma asigurată este menționată în polița de asigurare și se poate calcula prin 

două metode: 

 

1. Suma cheltuielilor tehnologice directe de producție – cheltuieli preluate 

din fișa tehnologică - a culturii respective: 

- Materii prime și materiale 

- Lucrări mecanice 

- Cheltuieli cu forța de muncă 

- Alte cheltuieli materiale directe. 

 

2. Valoarea producției, adică produsul dintre cuantumul producţiei estimate 

şi preţul de valorificare estimat (sumă asigurată pe kg.), agreate de 

ambele părţi la subscrierea poliţei de asigurare.  

Suma asigurată pe kg/hectar nu conține TVA. 

  Pășuni și fânețe naturale, plante decorative, culturi aflate în sere si răsadniţe 

 Culturile de pe lanurile, tarlalele  sau parcelele aflate în lunca inundabilă a 
râurilor 

 Seceta și efectele acesteia 

 Inundațiile și băltirile produse de devărsări de râuri sau alte ape curgătoare 

 Ploi abundente și de durată 

 Temperaturile excesiv de scăzute, sub limita biologică de rezistență a 
plantelor 

 Stratul gros de zăpadă care produce pagube în sectorul vegetal 

 Furtuni cu viteza vântului mai mare de 80 km/oră, erupții vulcanice și tsunami 

 Atacul bolilor și dăunătorilor 

 Nerăsărirea plantelor 

 Neexecutarea în condiții de calitate a lucrărilor agrotehnice 
planificate/recomandate 

 Întârzierea recoltatului față de perioada optimă 

 Pagube decurgând din măsurile de desființare profilactică a unor culturi sau 
de carantină fito-sanitară 

 Distrugeri provocate de animale sau păsari domestice sau sălbatice 

 Furtul în orice condiții și sub orice formă 

 Orice alt risc/fenomen/eveniment care nu este nominalizat ca risc acoperit în 
polița de asigurare și care produce pagube la culturile agricole. 

 

 

 
Există restricţii de acoperire? 

 ! Război civil, revoluție, rebeliune, insurecție, conspirație 

! Explozie atomică, radiații sau infestări radioactive 

! Poluarea sau contaminarea din orice cauză 

! Stagnarea apei pe terenuri, băltirileși efectele lor, infiltrațiile apelor în incintele 
îndiguite; 

! Confiscare, expropriere, naționalizare, rechiziționare,  sechestrare, distrugere 
sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei 
autorități publice, schimbări în legislație ce apar în timpul derulării contractului 
de asigurare și pot afecta prevederile acestuia. 

      

 
Unde beneficiez de asigurare? 

 Beneficiezi de acoperire exclusiv pe teritoriul României. 
 

 
Ce obligaţii am? 

− Să declari datele exacte și complete care stau la baza încheierii poliței de asigurare, prin completarea formularului de „Cerere chestionar”, să răspunzi în scris 
întrebărilor necesare înainte de încheierea poliței 

− Să înființezi, să întreții și să protejezi culturile asigurate în condiții adecvate, conform normelor agrotehnice legale, uzuale sau recomandate 

− Să participi direct sau prin împuterniciți împreună cu reprezentanții noștri la inspecții de risc (de la încheierea poliței sau periodice) prin care se verifică starea de 
vegetație a culturilor asigurate, modul de întreținere, protecția și/sau expunerea la riscuri, afectarea culturilor din riscurile necuprinse și/sau excluse din asigurare  

Asigurarea culturilor agricole 
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− Să comunici către Allianz-Țiriac orice modificare intervenită în legatură cu obiectul asigurării, datele luate în considerare la încheierea poliței, redestinarea 
culturilor, precum și schimbarea împrejurărilor esențiale privind posibilitatea producerii riscurilor acoperite 

− Să soliciți actualizarea sumelor asigurate, în cazul în care, prin efectul creșterii cheltuielilor tehnologice directe de producție, valorile efective depășesc cu peste 
5% suma totală asigurată stabilită conform datelor luate în considerare la încheierea asigurării sau agreate și specificate ulterior 

− Să declari existența altor asigurări pentru aceleași culturi la asigurători diferiți, atât la încheierea poliței de asigurare, cât și pe parcusul derulării acesteia 

− Să iei măsurile tehnice și organizatorice de prevenire a riscurilor acoperite ce pot fi evitate și de diminuare a efectelor acestora 

− În caz de incendii, să anunți imediat pompierii sau autoritățile locale alte echipe de intervenții și să soliciți acte cu privire la eveniment 

− Să avizezi Allianz-Țiriac în scris, în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului 

− Să conservi urmele evenimentului produs și să prezinți spre constatare reprezentaților sau experților noștri și să nu efectuezi nicio lucrare fără avizul Allianz-
Țiriac 

− Să prezinți documente care să evidențieze cheltuielile tehnologice de producție. 
 

 
Când şi cum plătesc? 

− Primele de asigurare se achită anticipat și integral la încheierea poliței de asigurare, pentru întreaga perioadă menționată în poliță sau în rate, iar prima rată se 
plătește înainte de intrarea în vigoare a poliței, iar următoarele anterior datelor scadente menționate în acesta. 

 

 
Când începe şi când încetează acoperirea? 

− Asigurarea intră în vigoare după 3 zile de la expirarea zilei în care s-a plătit prima de asigurare integral sau, după caz, prima rată a acesteia 

− După intrarea în vigoare a asigurării, răspunderea Allianz-Țiriac începe: 

− La culturile înființate prin semănat, pentru riscurile acoperite cauzate de efectele directe ale ploilor torențiale și alunecare/prăbușire/surpare de teren, de la 
însămânțarea acestora (înainte de răsărirea acestora), iar pentru riscurile acoperite de incendii și grindină, de la răsărirea completă și uniformă a acestora 

− La culturile înființate prin semănat, pentru riscul acoperit de îngheț timpuriu de toamnă, dupa răsărirea completă și uniformă a culturilor și înaintea datei de 
01 noiembrie, iar pentru riscul acoperit de îngheț târziu de primăvăra după rasărirea completă și uniformă a culturilor și după data de 20 aprilie 

− La culturile răsădite(plantate) pentru toate riscurile acoperite, după înrădăcinarea (prinderea) lor uniformă și completă 

− Răspunderea noastră încetează în momentul în care cultura asigurată a atins maturitatea tehnică de recoltare, dar nu mai târziu de termenul menționat în polița 
de asigurare, ce poate fi prelungit la cererea ta și convenit cu noi în funcție de stadiul de vegetație al culturii la momentul solicitării. 

 

 
Cum pot să încetez / reziliez contractul? 

− În cazul modificării, denunțării sau rezilierii poliței, prevederile acesteia se aplică în toate cazurile de daună survenite înainte de modificare, denunțare sau 
reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora. În aceste cazuri, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie. 


