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Produsul: Asigurarea viței de vie și a pomilor  fructiferi 

 

Acesta este un document informativ. Informațiile precontractuale și contractuale complete referitoare la acest  produs de asigurare vă sunt 
oferite în alte documente: condiții de asigurare, ofertă, poliță etc. 
Despre ce tip de asigurare este vorba? 
Asigurarea rodului viței de vie (strugurilor) și a rodului pomilor fructiferi (fructele) precum și asigurarea suportului lemnos: butucii viței de vie și pomii 
fructiferi. 

 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

  Se poate asigura 
 Rodul viței de vie (strugurii) 
 Rodul pomilor fructiferi (fructele) 
 Butucii (suportul lemnos) din plantațiile de viță de vie, atât cei 

neintrați pe rod cât și cei intrați pe rod; 
 Pomii fructiferi (suportul lemnos) din plantațiile de pomi fructiferi, 

atât cei neintrați pe rod cât și cei intrați pe rod 
Riscuri asigurate 
Vă despăgubim pentru pierderea cantitativă a producției, pierdere 
cauzată de următoarele riscuri asigurate: grindină, incendiu din orice 
cauză, efecte directe ale ploii torenţiale, furtună/uragan, îngheţ târziu de 
primăvară și îngheț timpuriu de toamnă. 

 
Suma asigurată  reprezintă  limita maximă până la care Groupama 
răspunde în cazul producerii evenimentului asigurat 

Primele de asigurare se calculează conform tarifului de prime stabilit de 
noi. 

 

 Plantațiile de viță de vie și pomi fructiferi (rod/butuci/pomi) cu suprafeţe mai 
mici de 0,5 ha pe plantație  

 Rodul viței de vie și rodul pomilor fructiferi care au suferit în anul agricol în 
curs pagube din orice cauză, precum şi cele care, la data încheierii asigurării, 
nu garantează randamentul normal, specific soiului asigurat, respectiv 
speciei asigurate 

 Nu se despăgubesc pagubele suferite ca urmare a pierderilor de calitate. 
 De asemenea, nu se acordă despăgubiri pentru: 

a) pagubele existente la data intrării în vigoare a Poliței și nici pentru cele 
produse înaintea începerii răspunderii noastre; 
b) paguba sau partea din pagubă care s-a produs din culpa dumneavoastră 
sau din culpa oricărui prepus al dumneavoastră, ca urmare a neaplicării la 
timp a lucrărilor de întreţinere, de protecţie fitosanitară şi oricăror altor acţiuni 
menite să preîntâmpine, să reducă sau să limiteze efectul negativ al factorilor 
de risc asiguraţi. 
 

 

  

  

 

 Există restricții de acoperire? 
 

Nu se despăgubesc pagubele provocate de: 

 Greutatea  zăpezii și topirea acesteia 
 Băltiri şi exces de umiditate și /sau stagnarea apei 
 Secetă, inundație,  înghețul din timpul iernii 
 Bolile  și dăunătorii viței de vie și pomilor fructiferi;  animale și păsări de 

orice fel, domestice sau sălbatice 
 Neerespectarea tehnologiilor de întreținere a plantațiilor de viță de vie și 

pomi fructiferi 
 Poluare, contaminare 
 Prăbușirea/alunecarea de teren 
 Furtul în orice condiții și sub orice formă 
 Război (chiar nedeclarat), război civil sau operaţiuni de război, invazie, 

ocupaţie militară, folosirea energiei atomice sau materialelor fisionabile, 
insurecţie, tulburări civile, revolte, greve, acte de sabotaj, dictatură 
militară sau uzurpare de putere, acţiunea unor grupuri de persoane 
răuvoitoare sau persoane care acţionează în numele sau în legătură cu 
orice persoană politică, conspiraţie, confiscare, naţionalizare, 
expropriere, rechiziţionare, distrugere din ordinal oricărui guvern de drept 
sau de fapt sau oricărei autorităţi publice 

 Incendiu, în situaţia în care nu au fost respectate normele de prevenire 
şi stingere a incendiilor 

 Daunele cauzate direct sau indirect de: explozii sau emanaţii de căldură 
sau radiaţii provenite din fuziunea sau fisiunea nucleară, precum şi de 
radiaţiile provocate de accelerarea artificială a particulelor. 
 



 

Unde beneficiez de acoperire? 

 
Asigurarea este valabilă numai pentru plantațiile de viță de vie și pomi fructiferi de pe teritoriul României. 

 
 

Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 

- Să răspundeți în scris la întrebările (chestionarele) noastre, cu date corecte.  

- Să asigurați la noi toată suprafața plantată cu același soi pentru vița de vie, respectiv specie pentru pomii fructiferi 

- Să participați, direct sau prin împuterniciţi, împreună cu noi, la efectuarea inspecţiilor de risc, precum şi la constatarea daunelor în teren 

- Să plătiți prima de asigurare, în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare 

În timpul derulării contractului: 

- Trebuie să faceți pe cheltuiala dumneavoastră lucrările şi investiţiile necesare pentru întreţinerea plantației în bune condiţii şi în conformitate cu 

regulile agrotehnice  

În caz de daună: 

- Să luați, pe cheltuiala dumneavoastră, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubei prin efectuarea tuturor lucrărilor de îngrijire 

suplimentară necesare 

- Să ne înştiinţați în scris despre producerea evenimentului asigurat, în maxim 4 zile lucrătoare de la momentul producerii acestuia. 

- Să înştiinţați imediat, în caz de incendiu, organele competente (poliţie, pompieri etc.), solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi 

împrejurările producerii daunei şi pagubele provocate 

- Să înştiinţați imediat, în caz de incendiu, organele competente (poliţie, pompieri etc.), solicitând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi 

împrejurările producerii daunei şi pagubele provocate 

- Să participați, direct sau prin împuterniciți, împreună cu noi, la constatarea pe teren a daunelor 
 

 

Când și cum plătesc? 

Puteți plăti  prima de asigurare direct în conturile  Groupama Asigurări prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin 

numerar la reprezentanții noștri de vânzări.  

Prima de asigurare se plătește integral înainte de intrarea în vigoare a poliței sau, daca se convine plata primei în rate, în polița de asigurare sunt 

prevăzute și datele scadente. 

 
 

Când începe și când încetează acoperirea? 

Acoperirea prin asigurare  începe de la data fixată în poliţă, dar în niciun caz înainte de orele 24:00 ale zilei în care ați plătit prima de asigurare 
sau prima rată a acesteia  și încetează la ora 24:00 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. Contractul 
poate înceta și din alte cauze:  
- la data producerii daunei totale pe întreaga suprafață asigurată din contractul de asigurare; 
- prin reziliere; 
- prin denunţare; 
- alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare 

 
 

Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părti atunci când cealaltă parte nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale esențiale. În cazul 
în care dumneavoastră nu plătiți ratele de primă la termenele precizate în polița de asigurare, contractul de asigurare încetează conform 
prevederilor contractuale. 
Oricând pe durata sa de valabilitate, Contractul de asigurare poate fi denunţat în scris, atât de dumneavoastră  cât și de noi, fără penalități și fără 
a fi necesară invocarea vreunui motiv, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile calendaristice. 
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