Asigurări agricole

Document de informare privind produsul de asigurare
(PID – cod: 09.01.01.F.008.0.C)
Societatea: OMNIASIG Vienna Insurance Group

Produsul companiei: Asigurarea culturilor agricole

Acest document servește doar unui scop de informare și vă oferă o perspectivă a principalelor caracteristici ale
produsului de asigurare propus, nefiind personalizat în funcție de nevoile dumneavoastră specifice. Informațiile
complete pre-contractuale și contractuale sunt furnizate în alte documente.
Pentru a fi informați cu claritate, vă rugăm citiți toate aceste documente care vă permit să luați o decizie în cunoștință
de cauză.
Despre ce tip de asigurare este vorba?
Este o asigurare facultativă de bunuri, specifică activităților agricole.

Ce se asigură?

Ce nu se asigură?

Se asigură:
Culturi de cereale, legume, plante textile,
P
aromatice și medicinale, furaje;

x Război, terorism, reacții nucleare;
x Poluare sau contaminare de orice natură și din

P
P
P
P
P

Plantații de arbuști / pomi fructiferi;
Plantații de portaltoi pomicole și viticole;
Căpșuni;
Culturi de legume sau flori protejate în sere,
solarii și răsadnițe;
Școli de vițe altoite.

Polița oferă protecție pentru distrugerea culturilor
asigurate din riscuri precum:
Standard:
Ploi torențiale;
P
Furtună, vijelie, tornadă, uragan;
P
Grindină;
P
Opțional:
Incendiu;
P
Îngheț (timpuriu de toamnă / târziu de primăvară);
P
Alunecare / prăbușire de teren;
P
P
Secetă pedologică în perioada dintre semănat și
răsărit (exclusiv pentru culturi de păioase, rapiță,
porumb și floarea soarelui).
Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă
valoarea pentru care se încheie asigurarea și este
maximul răspunderii OMNIASIG Vienna Insurance
Group în cazul producerii sau apariției unuia sau mai
multor evenimente asigurate.
Există 2 metode de determinare a sumei asigurate:
Volumul cheltuielilor tehnologice directe de
P
producție preluate din devizele / fișele tehnologice
pe culturi (materii prime și materiale, lucrări
mecanice, cheltuieli cu forța de muncă, arenda /
redevența, cheltuieli cu aprovizionarea);
Valoarea producției agreată de părți, adică
P
producția medie înmulțită cu prețul de valorificare.

Nu sunt acoperite prejudicii cauzate de:

orice cauză;

x Măsuri de desființare profilactică a unor culturi
sau de carantină fito-sanitară dispuse de
autoritățile în drept;
x Fapte săvârșite cu intenție de către Asigurat;
x Acțiunea animalelor și păsărilor de orice fel,
domestice sau sălbatice;
x Atacul bolilor și dăunătorilor;
x Furtul în orice condiții și sub orice formă
Nu se acordă despăgubiri pentru daunele a căror
valoare nu depășeste nivelul franșizei atinse
menționate în Poliță.

Există restricții de acoperire?
Nu se asigură:

!
!
!
!
!
!

Pășunile și fânețele naturale;
Ierburile semănate pentru fertilizare sau pentru
pășunat;
Plantele decorative (flori, tufișuri, pomi, pajiști etc);
Culturi agricole situate la distanțe mai mici de
500 m de albia râurilor;
Pentru riscul de seceta pedologică:
Culturi cu lucrările de semănat nefinalizate până
la data de 15 septembrie (rapiță), 15 octombrie
(păioase), 10 mai (porumb și floarea soarelui);
Culturi pentru a căror înființare se folosesc
semințe procurate de la producători neagreați
de OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele a căror
valoare nu depășeste nivelul franșizei
atinse menționate în Poliță.

Unde beneficiez de asigurare?
Asigurarea este valabilă la locația asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.

Ce obligații am?
La începutul și pe durata contractului:
– Să răspundeți sincer și complet la toate întrebările formulate de OMNIASIG Vienna Insurance Group;
– Să plătiți prima de asigurare în întregime și la timp, conform scadențelor stabilite;
– Să ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale
împrejurărilor esențiale privind riscul asigurat;
– Să întrețineți culturile asigurate în condiții corespunzătoare;
– În cazul producerii unui eveniment, să ne înștiințați imediat și șă luați toate măsurile rezonabile pentru limitarea
efectelor ulterioare evenimentului asigurat.

Când și cum plătesc?
Prima plată se efectuează la momentul încheierii Poliței, prin virament bancar sau în numerar.
În cazul polițelor pentru care se agreează plata în rate, scadența acestora va fi afișată în Poliță.

Când începe și când încetează acoperirea?
Perioada de valabilitate este cea menționată în Poliță.
Data de începere a acoperirii asigurării este condiționată de plata integrală a Poliței sau a primei rate de primă.

Cum pot să reziliez contractul?
La solicitarea dumneavoastră contractul de asigurare își încetează efectele în termen de 20 zile calendaristice de la data
notificării OMNIASIG Vienna Insurance Group în acest sens.

