Asigurare agricola

Pliant de informare în legatură cu produsele de asigurare
Agra Asigurări Oesterreichische Hagelversicherung VVaG Viena Sucursala București
Acest pliant vă oferă informațiile necesare pentru asigurarea dumneavoastră. Specificațiile cuprinse în acest pliant reprezintă doar o
trecere în revista a celor mai importante informații legate de asigurarea dumneavoastră. Informațiile contractuale valabile si complete sunt cuprinse în ofertă, polița de asigurare și în condițiile de asigurare.

Despre ce fel de asigurare este vorba?
Asigurare producției agricole

Ce este asigurat?
În funcție de categoria aleasă se pot asigura
următoarele:

Ce nu este asigurat?
daune provocate de fenomene meteo extreme (de
ex. cutremur, avalanșe, inundatii).

producția plantelor agricole afectate de anumite
riscuri climatice.

daune provocate în mod intenționat.

sistemele de acoperire și dispozitivele tehnice
menite să protejeze culturile de riscuri climatice .

daune cauzate de coordonarea deficitară a
producției de către managementul fermei.

daune existente în momentul cererii de asigurare.

Exista limite de acoperire?
Unde sunt asigurat?
Acoperirea asigurării are efecte la locul asigurat și
se extinde asupra obiectelor asigurate care au fost
indicate în timp util de către client.

Ce obligații am?
• să informez Agra Asigurări asupra riscului asigurat
– înaintea încheierii contractului precum și pe perioada
contractuală.
• să asigur întreaga suprafață din aceeași specie de
plante/cultură.
• să plătesc prima de asigurare așa cum am convenit în
contract.
• să avizez o daună în termenii stabiliți în condițiile de
asigurare.
• sa particip la evaluarea daunei și să indic personal
parcelele afectate evaluatorilor de daune.

în cazul unei abateri de la regula asigurarii
integrale a unei plante/culturii, în cazul unei
daune, suma totală de asigurare se împarte la
toată suprafața cultivată cu aceeași plantă.
în cazul unei daune se aplică franșiza stabilită.
în cazul în care la culturile asigurate au fost aduse
modificări înaintea evaluării daunelor Asiguratorul
poate fi exonerat de la plata despăgubirii.
în cazul inducerii intenționate în eroare a
evaluatorilor.
neîndeplinirea sau abaterea de la normele stabilite
în contractul de asigurare poate duce la eliminarea
sau limitarea acoperii riscului

Când și cum plătesc?
Când:	
plata primei de asigurare se face în așa fel, ca
la termenul stabilit în contract prima aferentă
să fie în contul Asiguratorului.
Cum: de ex: prin ordin de plată sau online.

Când începe și se termină acoperirea?

Cum pot rezilia polita?

Început: Acoperirea oricărui risc asigurat începe la termenii stabiliți în contract. În cazul sistemelor tehnice,
după o inspecție tehnică.
Sfârșit: Acoperirea încetează
• prin reziliere automată la sfarășitul fiecărui an(= an
calendaristic).
• cu recoltarea culturii asigurate.
• la termenii stabiliți pentru anumite riscuri.
• la sisteme tehnice când acestea își pierd funcția de
protecție.

în scris, la termen.
• rezilierea poliței se face prin acordul parților în urma
solicitării în scris a Asiguratului sau al împuternicitului
acestuia.

