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CAP. 1 DEFINITII:
Asigurător:

Persoana juridică română, autorizată în activităţi de asigurare-reasigurare, denumită
EUROINS.
 Asigurat:
Persoană fizică sau juridică, care are un contract de asigurare încheiat cu EUROINS,
respectiv persoana care poate suferi un prejudiciu patrimonial în situaţia în care cultura
asigurată suferă o daună.
 An agricol:
Perioada de la însămănţare/plantare până la recoltarea culturilor agricole.
 Beneficiar:
Persoană fizică sau juridică menţionată în contractul de asigurare, îndreptăţită să
primească despăgubirea în caz de daună.
 Caz fortuit:
Eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat
să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
 Contract de
Act juridic bilateral încheiat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care reglementează
asigurare:
relaţiile reciproce dintre aceștia. Contractul de asigurare cuprinde : Polița de asigurare,
Condițiile de asigurare, Cererea-chestionar, Inspecția de risc si eventualele documente
anexe.
 Contractant:
Persoană fizică sau juridică care încheie cu EUROINS contractul de asigurare în
beneficiul Asiguratului şi care are obligaţia plăţii primelor de asigurare şi să respecte
obligaţiile care îi revin prin aceasta.
 Cheltuieli
Cheltuielile tehnologice directe cu lucrările mecanice şi manuale, cheltuielile materiale,
tehnologice
inclusiv cheltuieli de aprovizionare (20% din cheltuielile materiale) aferente producţiei
directe de producţie: principale prognozate a se obţine.
 Culturi agricole:
Plante, rodul viilor / pomilor / hameiului, arbuşti, plantaţii cultivate pe baza unor
succesiuni de lucrări tehnice, având ca scop obţinerea de recolte anuale de producţie
cu destinaţie alimentară, furajeră, industrială, textilă, seminceră, de reproducţie.
 Daună:
Pierderea cantitativă suferită de culturile agricole asigurate (în funcţie de gradul de
distrugere constatat) provocată de un eveniment asigurat, precizat în / şi acoperit de
asigurarea oferită de Poliţă.
 Poliţa de asigurare: Document semnat între EUROINS şi Asigurat/Contractant care dovedeşte încheierea
contractului de asigurare.
 Suma asigurată:
Suma înscrisă în poliţa de asigurare şi care reprezintă valoarea maximă pe care
EUROINS poate să o plătească la producerea unuia sau mai multor riscuri asigurate.
 Prima de asigurare: Suma pe care Asiguratul/Contractantul o achită în schimbul preluării de către EUROINS
a riscurilor asigurate.
 Franşiza
Partea din suma asigurată care este suportată ca daună de către Asigurat la
deductibilă:
producerea fiecărui eveniment şi este stabilită ca procent din suma asigurată aferentă
suprafeţei dăunate.
 Gradul de
Reprezintă raportul procentual dintre valoarea pierderii de producţie ca urmare a
distrugere (dăunare): evenimentului şi valoarea producţiei care s-ar fi obţinut dacă evenimentul nu s-ar fi
produs, evaluate pe suprafeţe învecinate neafectate.
 Perioada de
Intervalul de timp în cadrul căruia EUROINS, în schimbul încasării primei de asigurare,
asigurare:
preia în răspundere riscurile asigurate.
 Risc asigurat:
Eveniment viitor, întâmplător şi incert, acoperit prin contractul de asigurare, care provoacă
o pagubă culturilor agricole şi pentru care EUROINS îşi asumă răspunderea de a plăti
despăgubirea.
 Eveniment asigurat: Riscul acoperit prin contractul de asigurare, care s-a produs şi pentru înlăturarea
consecinţelor căruia s-a încheiat asigurarea.
 Daună totală:
Distrugerea în întregime a culturilor asigurate sau constatarea unor grade de
daunalitate, care nu permit din punct de vedere al eficienţei economice menţinerea în
vegetaţie a culturii afectate.
 Daună parţială:
Afectarea culturilor în diferite grade de distrugere, în urma cărora cultura asigurată se
poate redresa sau poate evolua în parametrii cantitativi şi calitativi acceptaţi atât de
EUROINS cât şi de Asigurat.
 Despăgubire/
Suma pe care EUROINS o achită Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului
Indemnizaţie:
asigurat, conform condiţiilor de asigurare.
 Ploaie torenţială:
Precipitaţia de scurtă durată, care dă o cantitate mare de apă într-un interval de timp
mic şi este însoţită de descărcări electrice; ploaia torenţială are loc în perioada caldă a
anului, când temperatura aerului înregistrează valori de peste 25C; intensitatea ploii
2
torenţiale este deosebit de mare (5-10 litri/minut/m ), iar durata invers proporţională cu
intensitatea (5-10 minute, rareori până la 30 minute).
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 Furtună/vijelie:

Fenomen meteorologic determinat de viteze în rafale mari ale vântului (până la 80
km/h) şi de schimbări bruşte ale direcţiei acestuia; viteza vântului la rafală poate depăşi
20 m/s; adeseori furtunile (vijeliile) sunt însoţite de grindină şi ploi torenţiale cu acţiuni
mecanice asupra culturilor aflate în plină vegetaţie.
 Grindină:
Precipitaţia reprezentată de căderea de granule sau bucăţi de gheaţă, transparente,
opace sau mixte, de mărimi şi forme diferite, care se manifestă cu predilecţie în sezonul
cald, singură sau asociată frecvent cu ploaia torenţială, vânt puternic şi descărcări
electrice (tunete, fulgere, trăsnete).
 Alunecare/
Fenomene fizico - geologice de deplasare a straturilor de sol, pe terenuri în pantă sau
prăbuşire/ surpare de limitrofe cursurilor de apă, determinate de precipitaţii abundente sau defrişări masive,
teren:
care antrenează şi distrug vegetaţia – culturi sau plantaţii.
 Îngheţul timpuriu de Fenomenul de scădere a temperaturii aerului sub 00C, înainte de încheierea normală a
toamnă:
ciclului vegetativ sau de ajungere a culturilor la maturitatea de recoltare.
 Îngheţul târziu de
Fenomenul de scădere a temperaturii aerului sub limita de rezistenţă biologică a
primăvară:
plantelor după intrarea acestora în perioada de vegetaţie activă.
 Pierdere de
Pierdere cantitativă de recoltă, despăgubită în baza prevederilor poliţei de asigurare.
producţie:
 Sublimită:
Sumă stabilită în cadrul sumei de asigurare pentru anumite evenimente şi / sau costuri /
cheltuieli asigurate nominalizate expres în poliţa de asigurare, care reprezintă maximul
răspunderii EUROINS în cazul producerii evenimentului respectiv sau în cazul efectuării
costurilor / cheltuielilor respective; sublimita nu acţionează în nici o situaţie în sensul
majorării sumei asigurate asumate de EUROINS.
 Forţă majoră:
Situație imprevizibilă la data încheierii asigurării si insurmontabilă în momentul apariției,
definita de lege si care face imposibilă executarea obligațiilor asumate prin contractul
de asigurare.
 Proces Verbal de
Documentul final al evaluării daunelor (al gradului de distrugere a culturii) produse de
constatare a
evenimentul asigurat.
pagubelor:
CAP. 2. OBIECTUL ASIGURĂRII
2.1. În baza prezentelor condiţii de asigurare,
societatea EUROINS în calitate de Asigurător preia în
răspundere categoriile vegetale prevăzute la art. 2.2,
pentru riscurile specificate la cap. 3 şi acoperite potrivit
opţiunii Asiguratului cu acordul EUROINS.
2.2. Prin categorii vegetale (culturi agricole) se preiau în
asigurare următoarele: culturile de cereale, plante
oleaginoase, plante textile, culturi semincere şi loturi
de hibridare, plante tehnice, plante medicinale şi
aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutreţ,
legume în câmp, rodul viilor, pomilor/ arbuştilor
fructiferi şi hameiului, căpşun, culturile din sere, solarii
şi răsadniţe, pepinierele, plantaţiile de portaltoi.
2.3. Pentru culturile asigurate, EUROINS emite poliţe de
asigurare în baza cărora se angajează ca la producerea
riscurilor asigurate cauzatoare de daune, parţiale sau
totale, să despăgubească pe Asiguratul/Beneficiarul
nominalizat în poliţă, cu condiţia ca EUROINS să fi
încasat primele de asigurare stabilite în poliţă.
2.4. La culturile cu mai multe recolte pe an se asigură
cheltuielile tehnologice necesare pentru întreaga
producţie anuală. La furaje perene pentru producţia de
masă verde sau fân, suma asigurată totală se defalcă
astfel: coasa I - 60 %, respectiv coasa a II-a - 40 %.
CAP. 3. RISCURI ASIGURATE
3.1. EUROINS despăgubeşte producătorii agricoli cu
care a încheiat contracte de asigurare, pentru daunele
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produse culturilor agricole de oricare dintre riscurile
menţionate la Art. 3.2.
3.2. În baza prezentelor condiţii pot fi acoperite, potrivit
acordului părţilor înscris în poliţă, următoarele riscuri:
3.2.1. incendiu (fenomenul de aprindere şi ardere a
culturilor agricole) provocat de trăsnet;
3.2.2. ploaie torenţială care poate produce: spălarea
solului din jurul plantelor şi dezvelirea semintelor,
dezgolirea rădăcinilor, mâlirea produsă de şuvoaie,
deplasarea plantelor cu sau fără pământul din jurul lor,
frângerea sau ruperea tulpinilor, lăstarilor, florilor,
culcarea la pământ a plantelor, fără redresare
ulterioară.
3.2.3. furtună/vijelie, care produce ruperea tulpinilor,
lăstarilor, florilor, ciorchinilor de viţă de vie, conurilor de
hamei, scuturarea seminţelor, acoperirea plantelor în
stadii incipiente de dezvoltare cu viituri de pământ sau
nisip, resturi vegetale etc;
3.2.4. grindina, având ca efecte distrugerea aparatul
vegetativ, ruperea sau îngenuncherea/frângerea
plantelor, scuturarea seminţele, vătămarea în diferite
grade de distrugere a fructelor, a ciorchinilor de viţă
de vie, a conurilor de hamei, ca urmare a efectelor
mecanice sau prin formarea unui strat de gheaţă la
baza plantelor;
3.2.5. alunecarea / prăbuşirea / surparea de terenuri
cultivate, care antrenează şi distruge vegetaţia;
3.2.6. îngheţul timpuriu de toamnă;
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3.2.7. îngheţul târziu de primăvară.
3.3. EUROINS despăgubeşte numai pagubele suferite
prin pierderi cantitative ale producţiei principale, pentru
care cultura a fost înfiinţată/ destinată (ex: la cereale
păioase se acordă despăgubiri pentru pierderile de
boabe; la sfecla de zahăr pentru rădăcini; la in şi
cânepă fibre, pentru pierderile de fibră sau sămânţă, în
funcţie de scopul şi destinaţia pentru care plantele
respective au fost cultivate), cu excepţia culturilor de
tutun la care se acoperă şi pagubele suferite prin
pierderi calitative de pe urma grindinei.
3.4. EUROINS în calitate de Asigurător acordă
despăgubiri în cazurile de distrugere ori vătămare a
culturilor agricole, rodului viilor, pomilor şi arbuştilor
fructiferi, culturi preluate în asigurare, produse de
riscurile asigurate.
Prin “distrugere” se înţelege daună totală, iar prin
“vătămare” daună parţială.
3.5. Răspunderea EUROINS priveşte numai
cheltuielile tehnologice directe de producţie necesare,
efectuate pentru producţia principală a culturii
asigurate, conform devizului tehnologic semnat de
Asigurat, care este anexat la poliţa de asigurare,
respectiv valoarea producţiei principale din contractul
de livrare.
3.6. Se consideră unul şi acelaşi eveniment asigurat:
3.6.1. seria de riscuri asigurate de acelaşi tip,
rezultând din şi produse în mod direct, imprevizibil şi
accidental dintr-unul şi acelaşi risc asigurat prin
prezenta poliţă, care apar sau încep să se manifeste în
timpul perioadei de asigurare. Pentru riscurile de
ploaie torenţială, furtună, vijelie şi grindină, se
consideră unul şi acelaşi eveniment asigurat seria de
astfel de riscuri asigurate de acelaşi tip care apar sau
încep să se manifeste într-un interval de 96 de ore
consecutive, care începe în timpul perioadei de
asigurare; niciun risc asigurat individual de acelaşi tip,
produs în afara acestui interval nu va face parte din
acelaşi eveniment asigurat;
3.6.2. mai multe riscuri asigurate de tipuri diferite
precizate în şi acoperite de prezenta poliţă, care
concură la producerea uneia şi aceleiaşi daune.
CAP. 4. EXCLUDERI
4.1. La inspecţia de risc nu se asigură şi nu se va
menţine în asigurare nici o suprafaţă:
4.1.1. pe care culturile nu sunt răsărite sau sunt
răsărite parţial, fără densitate normală;
4.1.2. pe care se plantează o specie/ soi/ hibrid de
plantă de cultură, considerată neadaptată la zonă
(neaclimatizată);
4.1.3. pe care s-a înfiinţat o altă cultură decât cea
asigurată, fără acceptul EUROINS de a menţine
valabilă asigurarea;
4.1.4. pe care cultura nu îndeplineşte cerinţele
tehnologice privind înfiinţarea şi lucrările de întreţinere,
precum şi de asolament;
4.1.5. pe care solicitantul asigurării dovedeşte
incapacitate de a aplica practicile agricole recunoscute
la culturile asigurate;
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4.1.6. de pe care cultura a fost distrusă într-o proporţie
semnificativă şi care poate şi se recomandă a fi
reînfiinţată (cu aceeaşi sau cu o altă cultură), dar nu a
fost reînfiinţată;
4.1.7. pe care cultura a fost deja dăunată, oricare ar fi
cauza dăunării;
4.1.8. pe care cultura nu garantează randamentul
normal, caracteristic speciei şi soiului/hibridului
asigurat.
4.2. Nu se preiau în asigurare:
4.2.1. păşunile sau fâneţele naturale, culturile aflate sub
plante protectoare, ierburile semănate pentru fertilizare
sau pentru păşunat, plantele decorative (grădini de flori,
arbori, arbuşti decorativi, pajişti etc), plantaţiile de păduri,
pepinierele de orice fel.
4.2.2. livezi şi vii tinere neintrate pe rod, plantaţiile de
căpşun, arbuşti fructiferi, portaltoi pomicoli, culturile aflate
în sere şi răsadniţe, decât prin condiţii specifice de
asigurare;
4.2.3. culturile solicitate a fi cuprinse în asigurare întrun interval de timp mai mic de 30 de zile calendaristice
înaintea recoltării;
4.2.4. culturile amplasate pe terenuri neadecvate
activităţii agricole (gropi de gunoi, halde din zone miniere,
perimetre cu deşeuri industriale reamenajate sau cu
condiţii pedologice improprii);
4.2.5. următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuielile indirecte
(generale sau comune), dobânzile la credite, impozitele şi
taxele locale, costurile cu asigurările;
4.2.6. culturile agricole situate la distanţe mai mici de 500
de albia râurilor;
4.2.7. cheltuielile de recoltare;
4.2.8. cheltuielile aferente transportului producţiei din
câmp;
4.2.9. cheltuielile necesare pentru transformarea sau
îmbunătăţirea stării culturilor comparativ cu cele
dinaintea producerii sau apariţiei oricărui eveniment
asigurat;
4.2.10. cheltuielile legate de paza culturii / plantaţiei;
4.3. EUROINS nu acordă despăgubiri pentru pagube
produse într-o perioadă a anului în care, ţinând cont de
condiţiile locale şi de gradul de maturare al producţiei,
recoltarea culturilor asigurate trebuia să fie terminată,
indiferent de motivele întârzierii recoltării.
4.4. EUROINS nu acordă despăgubiri dacă paguba
putea fi preîntâmpinată de Asigurat. De asemenea, nu
se despăgubeşte paguba sau partea de pagubă care
s-a produs din culpa Asiguratului, ca urmare a
neaplicării la timp şi în condiţiile tehnice impuse de
specificul culturii, a lucrărilor de întreţinere, de
protecţie fitosanitară, de recoltare şi oricăror altor
acţiuni menite să preîntâmpine, să reducă sau să
limiteze efectul negativ al riscurilor asigurate.
4.5. EUROINS nu acordă despăgubiri pentru:
4.5.1. pagube produse de război, invazie, acţiunea
unui duşman extern, ostilităţilor (indiferent dacă a fost
declarată stare de război sau nu), revoluţie, rebeliune,
insurecţie, răzvrătire militară cu sau fără uzurparea
puterii, legea marţială, acte ale persoanelor
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răuvoitoare care acţionează în numele sau în legătură
cu orice organizaţie politică, dictatură militară,
conspiraţie-confiscare,
expropriere,
naţionalizare,
rechiziţionare, distrugere sau avariere din ordinul
oricărei autorităţi publice;
4.5.2. daune cauzate, produse sau agravate, direct
sau indirect, de sau ca o consecinţă a grevei, grevei
patronale, revoltei, tulburărilor civile, actelor teroriste
ori sabotajului, actelor de vandalism;
4.5.3. orice daună provocată de poluare, scurgere,
radiaţie nucleară, reacţie nucleară, contaminare din
orice cauză;
4.5.4. pagubele decurgând din măsurile de desfiinţare
profilactică a unor culturi sau de carantină fitosanitară
dispuse de autorităţile în drept;
4.5.5. daunele provocate de cauze neasigurate, chiar
dacă acestea au acţionat împreună cu riscuri
asigurate;
4.5.6. daune cauzate, produse sau agravate, direct
sau indirect, de sau ca o consecinţă a:
a. inundaţiilor din revărsări de ape curgătoare, din
infiltraţia apelor din cauza ridicării pânzei de apă
freatică, nefuncţionarea sistemelor de drenajdesecare, precum şi stagnarea apei pe terenuri, a
băltirilor din precipitaţii sau topirea bruscă a zăpezilor,
umiditatea excesivă;
b. ploilor abundente şi de durată care determină
stresul hidric produs de excesul de umiditate în sol
(provocând stagnarea şi dereglarea proceselor de
creştere şi dezvoltare a plantelor);
c. ruperii barajelor produse din cauze naturale;
d. fenomenelor de secetă, arşiţă, caniculă, creşterea
temperaturii care împiedică dezvoltarea plantelor sau
polenizarea;
e. asfixierii din orice cauză (inclusiv de stratul gros de
zăpadă), îngheţul din timpul iernii, măzăriche, viscol,
alternanţă îngheţ/dezgheţ;
f. fenomenelor natural extreme – tornadă, uragan;
g. distrugerilor provocate de animale şi păsări de orice
fel, domestice sau sălbatice;
h. atacul bolilor şi dăunătorilor;
i. furtului în orice condiţii şi sub orice formă;
j. faptei săvârşite cu intenţie de către Asigurat, de
persoane alese sau numite în conformitate cu
prevederile legale şi autorizate să-l reprezinte, de
acţionari sau de Beneficiarul însuşi.
4.5.7. nerăsărirea plantelor din cauza calităţii
necorespunzătoare a seminţelor;
4.5.8. distrugerile provocate de om, prin neglijenţă,
inclusiv incendiul provocat intenţionat (de mână
criminală) sau de către salariaţii asiguratului, precum şi
de terţii prestatori de servicii pentru Asigurat, pe
perioada valabilităţii poliţei de asigurare a culturilor
agricole, rodului viilor, pomilor fructiferi şi hameiului;
4.5.9. pierderile calitative, cu excepţia tutunului, la care
acest tip de pierderi se acoperă când sunt cauzate de
grindină;
4.5.10. pierderile de producţie cauzate de
neîntreţinerea culturilor conform normelor agrotehnice
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sau a incapacităţii Asiguratului de a recolta cultura
ajunsă la maturitate (întârzierea faţă de perioada
optimă de recoltare specifică zonei agricole, culturii şi
soiului) şi pierderile din cauza supramaturării şi
scuturării recoltelor, încolţirea boabelor în spic;
4.5.11. pierderea de producţie care ar putea fi
recuperată cu echipamente de recoltare speciale sau
în oricare alt mod posibil;
4.5.12. daune indirecte, cum ar fi scăderea preţurilor
recoltelor sau întârzieri în livrarea acestora, chiar ca
urmare a unor cauze cuprinse in asigurare;
4.5.13. daune generate de evenimente produse în
perioada de suspendare a poliţei de asigurare;
4.5.14. pierderea oricărei părţi din producţie, din cauza
echipamentelor de recoltare sau altor cauze, la
recoltarea culturii asigurate;
4.5.15. daune de consecinţă de orice fel, ca de
exemplu pierderile de venit/profit, chiar ca urmare a
unor cauze cuprinse în asigurare;
4.5.16. dauna produsă înaintea începerii răspunderii
EUROINS sau în cazul recoltării după termenul limită de
finalizare a acestei lucrări;
4.5.17. daunele produse de riscuri asigurate în
perioada de suspendare a poliţei de asigurare;
4.5.18. daunele produse de riscuri asigurate în
perioada de păsuire, dacă nu a fost achitată rata
scadentă restantă până la sfârşitul perioadei de
păsuire;
4.5.19. daunele produse recoltei în timpul stocării
provizorii în câmp sau pe timpul transportului spre
locul de depozitare;
4.5.20. cazurile de forţă majoră.
CAP. 5. TERITORIALITATE
5.1. Se asigură culturile agricole numai pe teritoriul
României.
CAP.
6.
PERIOADA
DE
ASIGURARE
ȘI
RĂSPUNDERE A EUROINS 6.1. Perioada de
asigurare pentru culturi, în cadrul anului agricol, este
reprezentată de sezonul agricol corespunzător
perioadei de vegetaţie specifice speciei/ soiului/
hibridului plantei cultivate şi este cea precizată în poliţa
de asigurare.
6.2. Asigurarea poate fi încheiată oricând în cursul
anului, dar cel puţin cu o lună înaintea începerii
recoltării culturii asigurate şi este valabilă pentru anul
agricol în curs.
6.3. Asigurarea intră în vigoare la ora 00:00 a celei dea treia zi de la data încheierii contractului de asigurare
şi plăţii în contul EUROINS (prin Chitanţă fiscală sau
Ordin de plată vizat de bancă) a valorii integrale sau,
după caz, a ratei I a primei de asigurare şi în orice caz,
după efectuarea inspecţiei de risc, obligatorie pentru
începerea răspunderii EUROINS.
6.4. În funcţie de riscurile asigurate, răspunderea
EUROINS începe:
6.4.1. la culturile înfiinţate prin semănare, pentru
riscurile de grindină, ploaie torenţială, furtună,
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alunecare/prăbuşire/surpare de teren cultivat, incendiu
şi îngheţ timpuriu de toamnă după răsărirea completă
a culturilor;
6.4.2. la culturile înfiinţate prin transplantare,
pentru riscurile de grindină, ploaie torenţială, furtună,
alunecare/prăbuşire/surpare de teren cultivat, incendiu
şi îngheţ timpuriu de toamnă, după plantarea şi
prinderea răsadurilor;
6.4.3. la rodul viilor, pentru grupa de riscuri asigurate
conform Art. 3.2., din momentul apariţiei lăstarilor cu
inflorescenţe vizibile, iar la rodul pomilor/arbuştilor
fructiferi, pentru aceleaşi riscuri, din momentul legării
rodului, începând cu faza de butoni florali, în stadiul de
boboci coloraţi);
6.4.4. pentru riscul de îngheţ târziu de primăvară,
începând cu ora 00.00 a datei medii multianuale de
înregistrare a acestui fenomen, menţionată distinct în
poliţa de asigurare;
6.4.5. pentru contractele încheiate, la cererea
justificată a Asiguratului, înainte de răsărirea
culturilor, respectiv înainte de declanşarea
vegetaţiei la plantaţiile de vii şi pomi/arbuşti
fructiferi, răspunderea EUROINS începe numai pe
baza inspecţiei de risc, efectuată după răsărirea
culturilor şi respectiv, după declanşarea vegetaţiei la
plantaţii, moment care va fi anunţat, în scris, de către
Asigurat.
CAP. 7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE 7.1. Contractul de asigurare cuprinde
următoarele elemente: Poliţa de asigurare, Cererea
chestionar, Raportul inspecţiei de risc, Devizele
tehnologice ale culturilor asigurate/Contractele de
livrare a producţiei, Condiţiile generale şi suplimentare
de asigurare (după caz).
7.2. Contractul de asigurare nu produce efecte juridice,
chiar dacă a fost semnat, dar nu a fost încasată prima
de asigurare integral (sau cel puţin cea dintâi rată a
acesteia) şi nu s-a efectuat inspecţia de risc –
necesară şi obligatorie pentru declanşarea răspunderii
EUROINS.
7.3 Contractul de asigurare se consideră încheiat când
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
7.3.1. plata integrală a primei de asigurare sau cel
puţin a ratei I din aceasta;
7.3.2. efectuarea inspecţiei de risc de către
reprezentantul EUROINS;
7.3.3. emiterea poliţei de asigurare de către EUROINS
şi semnarea acesteia atât de către EUROINS cât şi de
Asigurat.
7.4. Înaintea încheierii contractului de asigurare, după
răsărirea completă a culturii, EUROINS va face
inspecţia de risc la toate culturile şi parcelele solicitate
a fi asigurate şi se vor asigura numai acelea care
corespund declaraţiilor Asiguratului, îndeplinesc
condiţiile tehnice pentru riscurile asigurate şi au starea
de vegetaţie corespunzătoare perioadei date. Raportul
inspecţiei de risc va constitui elementul de referinţă la
constatarea şi evaluarea daunelor sau la suspendarea
răspunderii EUROINS pentru anumite culturi sau
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suprafeţe, care nu corespund normelor tehnologice
sau condiţiilor de asigurare.
7.5. Din aceeaşi specie de plante se asigură întreaga
suprafaţă cultivată pe exploataţie, iar la persoane
juridice, cel puţin la nivelul unui trup sau unei ferme.
7.6. În cazul în care, după producerea unui eveniment
asigurat pentru care s-au acordat despăgubiri, pe
terenul în cauză se însămânţează/plantează aceeaşi
cultură sau alta, aceasta se consideră asigurată,
numai dacă se încheie un alt contract de asigurare
aferent suprafeţei respective.
CAP. 8. STABILIREA SUMEI ASIGURATE
8.1. Culturile agricole care fac obiectul asigurării, sunt
asigurate la valorile declarate de către Asigurat,
menţionate în poliţa de asigurare, reprezentând suma
asigurată.
8.2. Suma asigurată reprezintă volumul cheltuielilor
tehnologice directe de producţie preluate din devizele /
fişele tehnologice pe culturi (exclusiv cheltuielile de
recoltare) şi se referă la:
8.2.1. materii prime şi materiale (seminţe / material
săditor, îngrăşăminte chimice şi de natură organică,
pesticide, apă de irigat, sfoară de legat, sârmă etc);
8.2.2. lucrări mecanice (arat, discuit, semănat,
erbicidat, fertilizat, transport tehnologic al seminţelor /
apei/ pesticidelor, tăvălugit, prăşit etc);
8.2.3. cheltuieli cu forţa de muncă;
8.2.4. arenda/redevenţa;
8.2.5. cheltuieli cu aprovizionarea.
8.3. Suma asigurată poate fi stabilită în RON sau în
EUR. Asiguratul poate cere în scris EUROINS
modificarea sumei asigurate în contract, situaţie în
care se încheie un Act Adiţional, iar sumele asigurate
şi primele de asigurare se modifică în mod
corespunzător. Solicitarea făcută după ce a intervenit
dauna nu va fi luată în considerare.
8.4. La culturile cu mai multe recolte pe an, suma
asigurată
reprezintă
cuantumul
cheltuielilor
tehnologice directe aferente întregii producţii anuale
(tuturor ciclurilor de producţie).
8.5. După producerea unui eveniment asigurat, suma
asigurată se reduce cu începere de la data producerii
evenimentului asigurat, pentru restul perioadei
asigurării, cu suma cuvenită drept despăgubire,
asigurarea continuând pentru suma asigurată rămasă,
fără ca aceasta să afecteze prima de asigurare
stabilită.
8.6. Răspunderea EUROINS şi despăgubirile acordate
nu pot depăşi suma totală asigurată, menţionată în
poliţa de asigurare pentru fiecare cultură în parte, nici
valorile estimate ale culturilor sau părţilor de culturi
afectate la data producerii daunei.
8.7. Dacă suma asigurată este supraevaluată,
EUROINS nu are obligaţia de a despăgubi decât
dauna constatată la nivelul pagubei reale.
8.8. Dacă suma asigurată este subevaluată, EUROINS
are obligaţia de a despăgubi numai acea parte a
daunei corespunzătoare procentului de acoperire prin
asigurare.
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Subasigurarea nu se aplică dacă raportul dintre
valoarea cheltuielilor tehnologice directe efectuate şi
suma asigurată este mai mic de 1,1.
CAP. 9. STABILIREA ȘI PLATA PRIMELOR DE
ASIGURARE
9.1. Prima tarifară, pe baza căreia se calculează prima
de asigurare, reprezintă un anumit procent din suma
asigurată.
9.2. Determinarea cuantumului primei de asigurare se
face în funcţie de specificul culturii, gradul de
sensibilitate al acesteia la factorii de risc asiguraţi,
evoluţia daunelor produse ca urmare a manifestării
acestor factori în zona respectivă, felul asigurării şi
riscurile asigurate.
9.3. Prima de asigurare se stabileşte pentru un an
agricol, indiferent de data încheierii asigurării.
9.4. Prima de asigurare se poate achita integral şi
anticipat la încheierea contractului de asigurare sau în
maximum 4 rate, în numerar pe bază de chitanţă sau
prin ordin de plata în contul EUROINS.
9.5. La contractele încheiate pentru suprafeţe mari,
mărimea avansului, numărul şi eşalonarea ratelor se
pot stabili în funcţie de data începerii răspunderii
EUROINS şi durata perioadei asigurate.
9.6. Dacă suma asigurată se stabileşte în EUR, prima
de asigurare se poate plăti în EUR sau în RON la
cursul de schimb al B.N.R. din ziua efectuării plăţii.
9.7. EUROINS nu este obligat să reamintească
Asiguratului datele la care sunt scadente ratele de
primă.
9.8. În cazul plăţii în rate a primelor de asigurare,
nerespectarea termenelor de plată scadente prevăzute
în contractul de asigurare atrage după sine, în mod
tacit, rezilierea contractului şi exonerarea de
răspundere a EUROINS, inclusiv pentru ratele de
primă încasate până la acea dată, perioadă în care
contractul a fost în vigoare.
9.9. La solicitarea justificată a Asiguratului, adresată în
scris, cu cel puţin 5 zile înaintea scadenţei de plată a
ratei de primă, EUROINS poate accepta o păsuire a
plăţii unei rate de primă, ulterioare celei dintâi, dar care
nu poate depăşi 5 zile faţă de data scadenţei, perioada
în care răspunderea EUROINS se menţine. Asiguratul
trebuie să achite rata scadentă până la sfârşitul
perioadei de păsuire, în caz contrar poliţa se reziliază.
Termenul de păsuire pentru plata ratelor de primă se
acordă o singură dată pe perioada de valabilitate a
asigurării, indiferent de numărul ratelor.
9.10. Dacă Asiguratul nu a plătit prima de asigurare
sau ratele de primă în termenele scadente la care s-a
obligat, poliţa se reziliază de drept, începând cu ziua
următoare datei scadente primei/ratei neplătite, fără a
mai fi necesară o punere în întârziere, o notificare sau
altă formalitate prealabilă.
9.11. În cazuri justificate, la cererea scrisă a Asiguratului,
EUROINS poate aproba sau nu, repunerea în vigoare a
contractului de asigurare, dacă se îndeplinesc cumulativ
condiţiile precizate la Art. 6.6.
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9.12. În cazul în care poliţa de asigurare încetează ca
urmare a imposibilităţii producerii riscurilor asigurate,
dispariţiei / distrugerii culturilor agricole asigurate din
alte cauze decât cele acoperite prin poliţa de asigurare
sau dispariţiei interesului asigurat, prima de asigurare
cuvenită va fi cea aferentă perioadei în care poliţa de
asigurare a fost valabilă, iar diferenţa dintre prima de
asigurare încasată şi cea cuvenită se va restitui, la
cerere, Asiguratului sau Contractantului, după caz,
exceptând situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri
sau sunt avizate daune în baza poliţei de asigurare
care a încetat. În cazul în care plata primei de
asigurare s-a efectuat în echivalentul în lei al unei
valute, restituirea diferenţei de primă se face în lei, la
cursul BNR din data încetării valabilităţii poliţei.
CAP.
10.
OBLIGAȚIILE
ASIGURATULUI/
CONTRACTANTULUI
10.1. Înaintea intrării în vigoare a asigurării şi în timpul
derulării acesteia, Asiguratul / Contractantul are
obligaţia să furnizeze EUROINS informaţii complete si
detaliate cu privire la condiţiile care influenţează riscul,
prin completarea Cererii - Chestionar. Sunt
considerate condiţii care influenţează riscul acelea
care ar putea să influenţeze EUROINS în decizia sa
de a accepta sau de a respinge riscul, ori de a-l
accepta pe baza unor înţelegeri sau recomandări
special.
10.2. Dacă, la solicitarea justificată a Asiguratului,
poliţa s-a încheiat înainte de răsărirea/plantarea
culturilor sau declanşarea vegetaţiei la plantaţii,
Asiguratul are
obligaţia să anunţe EUROINS, în scris, despre apariţia
condiţiilor pentru efectuarea inspecţiei de risc,
obligatorie pentru declanşarea răspunderii EUROINS.
10.3. Asiguratul are obligaţia:
10.3.1. să comunice în scris către EUROINS orice
modificare apărută referitor la adresa sediului /
domiciliului / reşedinţei sale, redestinarea culturilor,
precum şi orice modificări ale condiţiilor care
influenţează riscul deîndată ce a luat cunoştinţă de
acestea şi să ia pe seama sa, potrivit cu împrejurările,
toate măsurile de prevenire suplimentare pentru
evitarea producerii sau apariţiei unor daune,
acoperirea prin asigurare şi/sau prima de asigurare
urmând a fi, dacă este cazul, ajustate corespunzător;
10.3.2. să nu facă şi/sau să nu permită modificări care
ar duce la majorarea riscului, cu excepţia cazului în
care, în urma îndeplinirii obligaţiei de la Art. 10.3.1.,
EUROINS confirmă în scris continuarea asigurării;
10.3.3. să achite obligaţiile de plată a primei de
asigurare în cuantumul şi la datele scadente stabilite în
poliţa de asigurare;
10.3.4. să înfiinţeze, să întreţină şi să protejeze
culturile agricole în condiţii corespunzătoare, conform
normelor şi tehnologiilor agrotehnice legale / uzuale /
recomandate în vigoare.
10.3.5. să permită reprezentanţilor EUROINS
efectuarea inspecţiilor de risc solicitate şi să participe
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direct sau prin reprezentanţii săi la acestea,
constatările fiind menţionate în rapoartele de inspecţie;
10.3.6. să comunice deîndată către EUROINS
dispariţia interesului asigurat.
10.4. În cazul producerii sau apariţiei oricărui fenomen
natural sau boli generatoare de calamităţi naturale,
precum şi oricărui risc neasigurat generator de daune:
10.4.1. să înştiinţeze în scris EUROINS despre
producerea sau apariţia evenimentelor respective cât
mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de
când a cunoscut sau trebuia să cunoască producerea
sau apariţia acestora;
10.4.2. să înştiinţeze EUROINS asupra locului şi datei
de întrunire a comisiei de constatare-evaluare a
daunelor şi să permită prezenţa reprezentanţilor
Asigurătorului în calitate de observatori la inspecţia de
constatare-evaluare a daunelor;
10.4.3. să pună la dispoziţia EUROINS toate actele
încheiate de comisia de constatare-evaluare a
daunelor.
10.5. În cazul producerii sau apariţiei oricărui
eveniment asigurat, are obligaţia:
10.5.1. de a lua toate măsurile impuse şi posibile
pentru reducerea sau limitarea pagubei, apelând la
organele locale de intervenţii potrivit situaţiei (incendiu,
inundaţie) şi apoi, să întreprindă toate lucrările de
îngrijire pentru dezvoltarea în continuare a plantelor
afectate, care se impun potrivit conjuncturii de
moment. Intervenţiile şi măsurile luate de Asigurat,
menite să limiteze sau să micşoreze paguba, se iau pe
seama EUROINS, în cadrul sumei asigurate;
10.5.2. să anunţe pagubele la unitatea teritorială cea
mai apropiată a EUROINS, în termen de cel mult 3 zile
calendaristice de la data producerii evenimentului
asigurat, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, prin fax sau prin prezentarea la sediul unităţii
teritoriale a EUROINS. Anunţul trebuie transmis după
modelul anexat la contractul de asigurare şi completat
cu toate datele necesare (seria, numărul şi data
emiterii poliţei de asigurare, data producerii riscului
asigurat, riscul asigurat produs, cultura afectată,
localizarea şi suprafaţa distrusă, precum şi gradul de
dăunare estimate, confirmarea primăriei referitoare la
producerea / apariţia riscului asigurat şi la deţinerea în
proprietate sau arendă a suprafeţei dăunate de către
Asigurat, adresa de corespondenţă şi numărul de
telefon la care poate fi contactat în vederea constatării
daunei în câmp), pentru ca EUROINS să poată
efectua în timp util şi corect constatarea şi evaluarea
daunelor. În caz de litigii Asiguratul trebuie să facă
dovada anunţului;
10.5.3. ca până la constatarea pagubei, să nu
efectueze lucrări de distrugere a culturilor agricole care
au suferit daune (arat, discuit, schimbarea destinaţiei
culturii, dat foc sau ridicat paiele, cocenii sau altele
asemănătoare, precum şi recoltatul culturii afectate),
fără acordul EUROINS, cu excepţia măsurilor care se
impun conform Pct. 10.5.1.
În astfel de cazuri, Asiguratul trebuie să transmită
anunţul de daună în cel mult 24 ore de la eveniment,
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pentru ca EUROINS să poată efectua în timp util
constatarea daunei. Nerespectarea obligaţiei de mai
sus exonerează EUROINS de plata despăgubirii
10.5.4. de a dovedi că până la producerea pagubei, a
întreţinut culturile în bune condiţii, a respectat şi aplicat
la timp toate regulile agrotehnice prevăzute în
tehnologia culturii şi a luat măsuri de prevenire a
efectului negativ al riscurilor asigurate;
10.5.5. să creeze condiţii de verificare în teren a
culturilor asigurate şi să faciliteze reprezentantului
EUROINS accesul la actele şi evidenţele necesare
pentru determinarea corectă a cuantumului daunei şi
stabilirea dreptului la despăgubire. EUROINS are
dreptul de a verifica, prin reprezentanţii săi, modul în
care culturile asigurate sunt întreţinute şi dacă stadiul
lor de dezvoltare corespunde fenofazei date, pe toată
perioada de valabilitate a contractului de asigurare.
10.5.6. să conserve dreptul de regres al EUROINS
împotriva eventualilor vinovaţi de producerea pagubei.
10.6. Dacă Asiguratul nu respectă obligaţiile prevăzute
mai sus şi din această cauză riscul EUROINS se
majorează sau nu mai este posibilă o constatare
corectă a nivelului daunei sau al despăgubirii,
EUROINS poate refuza plata despăgubirii.
10.7. Asiguratul / Contractantul are / au obligaţia de a
informa în scris EUROINS despre apariţia oricăreia
dintre următoarele situaţii, în termen de maxim 72 de
ore de la momentul cunoaşterii acestora, astfel:
10.7.1. apariţia stării de insolvenţă;
10.7.2. deschiderea unei proceduri stabilite de legea
privind procedura insolvenţei;
10.7.3. începerea urmăririi penale împotriva unei
persoane sau a mai multor persoane angajate ale
Asiguratului sau care fac parte din conducerea
acestuia, pentru faptele care au legătură cu
producerea evenimentului asigurat.
În situaţia în care Asiguratul / Contractantul nu
informează EUROINS despre apariţia situaţiilor de mai
sus, poliţa urmează să îşi suspende automat efectele
juridice, fără nici o procedură prealabilă, după
împlinirea unui termen de 5 zile calendaristice calculat
de la data la care a expirat termenul pentru
îndeplinirea obligaţiei de informare, numai dacă
Asiguratul nu şi-a îndeplinit această obligaţie între
timp.
10.8. În cazul în care poliţa de asigurare este semnată
de un Contractant, acesta va trebui să respecte toate
obligaţiile care derivă din poliţă, în afara celor care prin
natura lor nu pot fi respectate decât de către Asigurat.
10.9. Asiguratului / Beneficiarului îi este opozabilă
neîndeplinirea de către Contractant a obligaţiilor
asumate prin prezenta poliţă de asigurare.
CAP. 11 OBLIGAȚIILE ASIGURĂTORULUI
11.1 EUROINS constată şi să evaluează pagubele prin
reprezentanţii săi.
11.2 EUROINS are obligaţia să plătească despăgubirile
cuvenite, în baza documentaţiei complete depusă de
asigurat/păgubit privind cauzele şi împrejurările în care
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CAP. 12. CONSTATAREA EVALUAREA ȘI PLATA
DESPĂGUBIRII/INDEMNIZAȚIILOR DE ASIGURARE
12.1. Constatarea daunelor se face de către
EUROINS, direct sau prin împuterniciţi, împreună cu
Asiguratul sau împuterniciţii săi.
12.2. Evaluarea daunelor se face de către EUROINS,
inclusiv prin experţi, în baza documentelor şi
informaţiilor furnizate de Asigurat.
12.3. Reprezentantul EUROINS va proceda la
constatarea şi evaluarea daunelor, conform Normelor
tehnice şi formularelor tip emise de EUROINS.
12.4.
Constatarea
daunei nu înseamnă
şi
recunoaşterea pretenţiei de despăgubire.
12.5. În toate cazurile EUROINS este absolvit de
obligaţia acordării de despăgubiri dacă Asiguratul,
nerespectând perioada optimă de recoltare a culturii, a
suferit daune şi diminuări de recoltă în urma producerii
evenimentelor asigurate.
12.6. În situaţia când o parte din culturile agricole este
distrusă sau vătămată de riscurile asigurate sau din
orice altă cauză, înaintea intrării în vigoare a
contractului de asigurare sau înaintea începerii
răspunderii EUROINS, suma asigurată se diminuează
corespunzător, iar primele de asigurare plătite,
aferente suprafeţelor distruse sau vătămate, se
restituie Asiguratului (mai puţin cheltuielile de
administrare ale EUROINS până în acel moment),
EUROINS neavând obligaţia de a despăgubi. Dacă
întreaga suprafaţă asigurată a suferit asemenea
fenomene, odată cu restituirea primelor, răspunderea
EUROINS încetează.
12.7. În cazul în care procentul definitiv de daună nu
poate fi stabilit la prima evaluare, cultura respectivă se
poate lăsa "sub observaţie" până la stabilirea
pierderilor reale. EUROINS nu despăgubeşte
pierderile de producţie cauzate de incapacitatea
Asiguratului de a întreţine cultura în perioada în care
aceasta a rămas sub observaţie.
La culturile lăsate "sub observaţie", constatarea
definitivă a daunelor se face înaintea recoltării culturii,
prin evaluare în câmp sau prin recoltarea unor
suprafeţe semnificative.
12.8. Despăgubirea ce se plăteşte Asiguratului de
către EUROINS, în cazul daunelor provocate ca
urmare a producerii riscurilor asigurate, nu poate
depăşi cuantumul pagubei, suma asigurată şi nici
oricare sublimită, atunci când aceasta există, stabilită
prin poliţa de asigurare.
12.9. Indiferent de valuta în care s-a plătit prima de
asigurare (RON sau EUR), despăgubirea cuvenită se
achită în RON.
Orice transformare de curs de schimb valutar se va
face la cursul de referinţă B.N.R. din ziua producerii
evenimentului asigurat.
12.10. Dacă Asiguratul nu este de acord cu modul de
evaluare a daunei de către EUROINS, poate solicita o
nouă evaluare, menţionând acest lucru în Procesul
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verbal de constatare a pagubelor, situaţie în care
EUROINS va recurge la expertiza neutră – efectuată
de experţi de specialitate autorizaţi în prezenţa
reprezentanţilor celor două parţi - aceasta constituind
singura probă opozabilă şi, în baza căreia, EUROINS
va plăti Asiguratului despăgubirea. Cheltuielile
ocazionate de expertiza neutră se suportă, după caz,
de partea căreia i se infirmă rezultatul primei evaluări
sau pretenţiile nejustificate.
12.11. Pentru riscurile asigurate de grindină, ploaie
torenţială, furtună/vijelie, îngheţ târziu de primăvară şi
timpuriu de toamnă, pe lângă constatările directe,
reprezentantul EUROINS şi după caz, expertul neutru,
vor avea în vedere şi buletinele instituţiilor abilitate de
meteorologie şi hidrologie pentru persoanele juridice
sau înştiinţarea de la primăria locală pentru persoanele
fizice, a căror obţinere cade în sarcina Asiguratului. De
asemenea, în cazul incendiilor se vor avea în vedere şi
concluziile formaţiei de pompieri care a participat la
lichidarea incendiului şi, după caz, ale poliţiei.
12.12. Prin cuantumul daunei se înţelege:
12.12.1. în caz de daună totală:
a. fără reînsămânţare / replantare: volumul cheltuielilor
tehnologice directe de producţie efectuate (conform
devizului tehnologic şi pe baza documentelor
justificative), de la data înfiinţării culturii agricole până
la momentul producerii evenimentului asigurat;
b. cu reînsămânţare / replantare: volumul cheltuielilor
tehnologice directe de producţie efectuate (conform
devizului tehnologic şi pe baza documentelor
justificative), de la data înfiinţării culturii agricole până
la momentul producerii evenimentului asigurat, din
care se deduce contravaloarea efectelor economice
remanente ale cheltuielilor efectuate la suprafaţa
afectată / distrusă (lucrările de fertilizare / erbicidare /
amendare, inclusive valoarea materialelor folosite,
arătura executată în toamnă).
12.12.2. în caz de daună parţială: volumul cheltuielilor
tehnologice directe de producţie effectuate (conform
devizului tehnologic
si pe baza documentelor
justificative), de la data înfiinţării culturii agricole până
la momentul producerii evenimentului asigurat, înmulţit
cu gradul de distrugere (dăunare) din riscuri asigurate.
12.13. La producerea sau apariţia oricărui eveniment
asigurat, despăgubirea cuvenită se calculează prin
deducerea din cuantumul daunei a franşizei prevăzută
în poliţa de asigurare, valoarea producţiei fizice
pierdute corespunzătoare gradului de daună din riscuri
necuprinse în asigurare, valoarea producţiei fizice
pierdute corespunzătoare gradului de distrugere
produs de calamităţi, atunci când este cazul, a ratele
de primă scadente până la expirarea poliţei, dacă este
cazul, precum şi alte reţineri cum ar fi
proporţionalitatea, recalculările de primă etc.
12.14. În cazul în care pagubele au fost
mărite/agravate din alte cauze decât din riscurile
asigurate, despăgubirea se va stabili numai pentru
aceea parte din pagubă care, după constatările care
se mai pot face cu certitudine, a fost cauzată fără
îndoială de evenimentul asigurat.
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12.15. În situaţia în care producţia medie care s-ar fi
obţinut dacă nu ar fi survenit riscul asigurat nu se
poate stabili prin metoda comparaţiei sau prin
determinări efectuate în teren, atunci se va lua în
calculul despăgubirii media producţiilor obţinute în
ultimii 5 ani înregistrate în contabilitate, eliminând anul
cu producţia cea mai mare şi anul cu producţia cea
mai mică.
12.16. Dacă, la momentul expertizării daunei, se
constată că suprafaţa unei culturi este mai mare decât
cea asigurată, suma asigurată pe hectar se reduce
proporţional cu raportul dintre suma asigurată totală şi
suprafaţa efectivă a culturii.
12.17. Dreptul la despăgubire în caz de daună, în
condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare, aparţine
Asiguratului, iar Contractantul nu poate exercita acest
drept, chiar dacă este în posesia poliţei, cu excepţia
cazului în care este împuternicit în acest sens de către
Asigurat.
În cazul poliţelor de asigurare care au ca obiect culturi
agricole grevate de o ipotecă, despăgubirea este
afectată la plata respectivelor creanţe privilegiate sau
ipotecare, după rangul lor, conform Art. 2.330 şi
următoarelor din Codul civil.
În cazul cesiunilor sau ipotecilor asupra creanţelor
reprezentând despăgubiri cuvenite în baza poliţei de
asigurare, despăgubirea cuvenită se va achita conform
notificării cesiunii sau ipotecii primite de EUROINS, cu
respectarea dispoziţiilor din Codul civil aplicabile
cesiunilor de creanţă sau ipotecilor asupra creanţelor.
Despăgubirea se acordă Asiguratului în cazurile
cesiunilor pentru care există acordul în acest sens al
terţei persoane în favoarea căreia s-a efectuat
cesiunea sau este instituită ipoteca.
12.18. Nici un alt document constatator de daune,
întocmit fără acceptul scris şi participarea efectivă a
EUROINS nu va fi luat în considerare şi nu va putea
determina plata despăgubirii.
12.19. Despăgubirile pentru culturile de pe terenuri
primite în folosinţă sau arendate se plătesc celor care
au încheiat asigurarea, dacă în poliţă nu se prevede
astfel.
12.20. Plata despăgubirilor cuvenite Asiguratului se
face în cel mult 30 zile de la constatarea definitivă a
daunei şi numai după punerea la dispoziţia EUROINS
a documentelor justificative pentru cheltuielile
tehnologice de producţie efectuate, în baza Procesului
verbal de constatare a pagubelor, însuşit şi semnat de
către Asigurat(împuternicitul acestuia).
12.21. EUROINS are dreptul să amâne plata
despăgubirii dacă, în legătura cu dauna, a fost
instituită împotriva Asiguratului, persoanelor alese sau
numite în conformitate cu prevederile legale şi
autorizate să-l reprezinte, acţionarilor, Beneficiarului, o
anchetă sau o procedură penală, până la finalizarea
anchetei sau procedurii.
12.22. În situaţia în care poliţa s-a încheiat pe baza
Devizului tehnologic prezentat de Asigurat şi acceptat
de EUROINS, atât pentru cheltuielile tehnologice
directe de producţie cât şi pentru valoarea producţiei,
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Asiguratul trebuie să facă dovada efectuării lucrărilor
tehnologice (necesare obţinerii producţiei prognozate a
se obţine sau contractate) cu documente justificative,
EUROINS utilizând ca bază de calcul, aceste devize
tehnologice şi contractul de livrare a producţiei,
anexate la poliţa de asigurare.
12.23. Dacă pentru aceleaşi produse există mai multe
asigurări, Asiguratul trebuie să comunice fiecărui
Asigurător celelalte contracte încheiate. În caz de
daună, Asiguratul trebuie să anunţe toţi Asigurătorii şi
să ceară fiecăruia dintre ei, indemnizaţia de
despăgubire conform respectivului contract, în mod
automat. Atunci când suma tuturor indemnizaţiilor de
despăgubire – excluzând sumele datorate de
asiguratorii insolvenţi – depăşesc cuantumul daunei,
EUROINS este dator să plătească numai cota sa
proporţională, în raport cu indemnizaţia de
despăgubire, calculată conform prevederilor propriului
contract, excluzând orice răspundere solidară cu
ceilalţi Asigurători.
12.23. EUROINS este îndreptăţit să nu acorde
despăgubiri dacă Asiguratul sau Beneficiarul nu poate
justifica dreptul său la plata despăgubirii.
12.24. Respectarea şi îndeplinirea corespunzătoare a
obligaţiilor prevăzute în poliţa de asigurare şi a
recomandărilor EUROINS preced orice răspundere a
EUROINS în legătură cu plata despăgubirii.
12.25. Prin plata despăgubirii se sting orice pretenţii
ale Asiguratului sau, după caz, ale beneficiarului
asigurării, faţă de EUROINS, în legătură cu dauna
respectivă.
CAP. 13 SUBROGAREA ŞI DREPTUL DE REGRES
AL ASIGURĂTORULUI
13.1. În limitele Indemnizaţiilor acordate şi în
conformitate cu prevederile legale, EUROINS este
subrogat în toate drepturile Asiguratului sau ale
Beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de
producerea Prejudiciului.
13.2. Asiguratul/Beneficiarul răspunde de prejudiciile
aduse EUROINS prin acte care ar împiedica realizarea
dreptului prevăzut mai sus.
13.3. Dacă Asiguratul/Beneficiarul împiedică ori nu
conservă dreptul de regres al EUROINS sau dacă din
vina lui exercitarea acestui drept nu mai este posibilă,
EUROINS are dreptul să nu acorde Indemnizaţia,
până la limita sumei reprezentând dreptul de regres.
Dacă
Indemnizaţia
a
fost
deja
acordată,
Asiguratul/Beneficiarul este obligat să înapoieze
EUROINS valoarea acesteia în termen de maxim 5
zile lucrătoare de la data solicitării.
CAP. 14 MODIFICAREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
14.1. Prin acordul scris al Asiguratului şi al EUROINS
sau al Contractantului şi al EUROINS, asigurarea
poate fi completată/modificată prin Act adiţional.
14.2. Oricând, pe perioada de valabilitate a poliţei de
asigurare, înainte de producerea unor daune,
Asiguratul poate solicita modificarea contractului prin
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introducerea în/scoaterea din asigurare a unor
culturi/riscuri sau majorarea sumei asigurate. În acest
caz, pe baza cererii Asiguratului şi a unei noi inspecţii
de risc, se va încheia un Act Adiţional la contractul
iniţial, cu diferenţa de sumă asigurată şi primă de
asigurare aferentă, repartizată corespunzător pe
termenele de plată din poliţa iniţială.
14.3. EUROINS este în drept să decidă dacă, şi în ce
condiţii, va menţine asigurarea în situaţia în care, pe
parcursul valabilităţii Contractului, înainte de
producerea evenimentului asigurat:
14.3.1. se constată că la data încheierii asigurării
existau alte date decât cele ce au stat la baza
încheierii Contractului, sau
14.3.2. nu sunt respectate impunerile prevăzute prin
prezentele Condiţii de asigurare, sau
14.3.3. se modifică datele ce au stat la baza încheierii
Contractului.
14.4. Dacă menţinerea asigurării se va face cu
modificarea primelor de asigurare, cuantumul
diferenţei se va calcula şi va reprezenta:
14.4.1 în cazul plăţilor făcute de Asigurat – se va
aplica cota de prima aferenta culturii/riscurilor la suma
asigurata;
14.4.2 în cazul returnărilor făcute de EUROINS – 1/12
din diferenţa între prima anuală iniţială şi prima anuală
recalculată, pentru fiecare lună de asigurare întreagă.
14.5. Dacă EUROINS nu încasează prima
suplimentară prevăzută la pct. 14.4.1 de mai sus,
sumele asigurate vor fi micşorate proporţional cu prima
de asigurare efectiv plătită.
14.6. Dacă se constată, după producerea
evenimentului asigurat, alte condiţii decât cele impuse
prin prezentele Condiţii de asigurare, EUROINS va
decide dacă, în conformitate cu condiţiile reale,
asigurarea s-ar fi încheiat. În această situaţie:
14.6.1 dacă asigurarea s-ar fi încheiat – Indemnizaţia
va fi redusă corespunzător raportului dintre prima
stabilită anterior producerii evenimentului asigurat şi
prima care ar fi trebuit încasată conform condiţiilor
reale;
14.5.2 dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat – nu se va
acorda Indemnizaţie, restituindu-se prima de asigurare
corespunzătoare
situaţiei
anterioare
producerii
evenimentului asigurat.
CAP. 15 INCETAREA CONTRACTULUI DE
ASIGURARE
15.1. În funcţie de riscurile asigurate, răspunderea
EUROINS încetează:
15.1.1. pentru riscul de îngheţ timpuriu de toamnă la
ora 24.00 a datei medii multianuale de înregistrare a
acestui fenomen, menţionată distinct în poliţa de
asigurare;
15.1.2. pentru toate riscurile asigurate:
a. la culturile înfiinţate prin semănare/transplantare
din momentul recoltării în cadrul perioadei optime
tehnologice de recoltare, specifice zonei agricole,
culturii şi soiului/hibridului dar nu mai târziu de ora
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24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată
în poliţa de asigurare;
b. la rodul viilor, pomilor/arbuştilor fructiferi şi
hameiului odată cu recoltatul la maturitatea
tehnologică de recoltare, dar nu mai târziu de ora
24.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare precizată
în poliţa de asigurare;
15.1.3. odată cu plata despăgubirii, în cazul distrugerii
totale a culturii de către riscuri asigurate;
15.1.4. odată cu distrugerea culturii din orice alte
cauze neasigurate.
15.1.5. în caz de neplată la termenele scadente şi în
cuantumul prevăzut al primei de asigurare, sau, după
caz, a ratelor acesteia, poliţa de asigurare îşi
suspendă automat efectele juridice, iar răspunderea
EUROINS încetează, fără a fi necesară nici o
notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din
partea EUROINS.
15.1.6. Poliţa reintră în vigoare de la ora 00:00 a zilei
următoare celei în care s-au îndeplinit cumulativ
următoarele cerinţe:
15.1.7. s-a plătit prima de asigurare restantă până în
acel moment, în cuantumul datorat conform poliţei de
asigurare;
15.1.8. Asiguratul a transmis la EUROINS o declaraţie
pe propria răspundere din care reiese faptul că nu are
cunoştinţă de producerea sau apariţia vreunui
eveniment asigurat pe parcursul perioadei de
suspendare, precum şi faptul că nu va solicita
despăgubiri pentru niciun eveniment asigurat produs
pe parcursul perioadei de suspendare a poliţei de
asigurare;
15.1.9. efectuarea unei inspecţii de risc a culturilor
asigurate de către un reprezentant al EUROINS.
În cazul în care poliţa de asigurare nu reintră în
vigoare conform dispoziţiilor de mai sus, într-un termen
de 15 zile calendaristice de la data suspendării ca
urmare a neplăţii la termenele scadente şi în
cuantumul prevăzut a primei de asigurare sau, după
caz, a ratelor acesteia, poliţa de asigurare încetează
de plin drept fără a mai fi necesară punerea în
întârziere sau orice altă formalitate prealabilă,
începând cu ora 00:00 a zilei următoare datei
scadenţei ratei restante.
15.1.10 În cazurile în care, cu prilejul unei inspecţii de
risc, se constată degradarea condiţiilor existente la
data încheierii asigurării, creşterea nivelului de risc sau
apariţia unor riscuri suplimentare, EUROINS are
dreptul să suspende poliţa de asigurare printr-o
notificare (scrisă) care va conţine neajunsurile /
problemele constatate, iar răspunderea EUROINS
încetează în termen de cinci zile calendaristice de la
data primirii notificării de către Asigurat, dacă
neajunsurile / problemele constatate nu au fost
remediate în această perioadă.
În urma constatării remedierii neajunsurilor, EUROINS
va comunica în scris Asiguratului reintrarea în vigoare
a poliţei de asigurare, fără modificarea perioadei de
asigurare.
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15.1.11 Data încetării răspunderii EUROINS va fi
consemnată pe poliţa ca termen de încetare a
valabilităţii acesteia
15.1.12. în cazul în care, înainte de a începe
răspunderea EUROINS, evenimentul asigurat s-a
produs și asigurarea a rămas fără obiect, precum și în
cazul în care după începerea răspunderii producerea
evenimentului asigurat a devenit imposibilă Contractul
se reziliază de drept;
15.1.13. cu acordul ambelor părți;
15.1.14. prin denunțare unilaterală, sub forma unei
scrisori recomandate cu confirmare de primire, cu un
preaviz de 20 zile calendaristice, de la data înscrisă pe
confirmarea de primire;
15.1.15. prin rezilierea la cererea oricărei dintre Părţi;
15.1.16. în caz de forța majoră.
15.2. În situaţia în care, Asiguratul a furnizat
declaraţii/informaţii false şi/sau incomplete la
încheierea poliței sau pe parcursul derulării
contractului de asigurare, EUROINS are dreptul de a
rezilia unilateral Contractul de asigurare, printr-o
scrisoare recomandată, fără îndeplinirea vreunei alte
formalităţi.
15.3. În cazul denunţării/rezilierii Contractului:
15.3.1 dacă EUROINS a acordat o Indemnizaţie ori sau produs evenimente pentru care s-ar acorda
indemnizaţii, acesta este în drept să reţină primele de
asigurare plătite de Asigurat/Contractant;
15.3.2 dacă EUROINS nu a acordat Indemnizaţie ori
nu s-au produs evenimente pentru care s-ar acorda o
Indemnizaţie – Asiguratului i se restituie, proporţional,
partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare
perioadei cuprinse între data încetării Contractului şi
data expirării Perioadei asigurate înscrise în Contract.
15.4. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la Art.
10.1. – 10.5.:
15.4.1. poliţa este lovită de nulitate absolută în caz de
declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută cu rea
credinţă de către Asigurat sau Contractant cu privire la
împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către
EUROINS, ar fi determinat-o pe aceasta din urmă să
nu încheie poliţa de asigurare sau să nu o încheie în
condiţiile respective, chiar dacă declaraţia sau
reticenţa nu a avut influenţă asupra producerii
evenimentului asigurat. Primele de asigurare achitate
rămân dobândite de EUROINS, care, de asemenea,
poate cere şi plata primelor cuvenite până la momentul
la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate absolută;
15.4.2. în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă
făcută din culpă de către Asigurat sau Contractant,
constatată înainte de producerea evenimentului
asigurat, cu privire la împrejurări care, dacă ar fi fost
cunoscute de către EUROINS, ar fi determinat-o pe
aceasta din urmă să nu încheie poliţa de asigurare sau
să nu o încheie în condiţiile respective, EUROINS are
dreptul:
a. fie de a menţine în vigoare poliţa de asigurare
solicitând majorarea corespunzătoare a primei de
asigurare,
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b. fie de a rezilia unilateral poliţa de asigurare la
împlinirea unui termen de 10 zile calendaristice
calculate de la notificarea comunicată Asiguratului sau
Contractantului în acest sens, restituindu-i acestuia din
urmă partea din primele de asigurare achitate aferentă
perioadei ulterioare rezilierii, exceptând situaţia în care
s-au plătit deja despăgubiri sau sunt avizate daune în
baza poliţei de asigurare;
c. în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă făcută
din culpă de către Asigurat sau Contractant, constatată
după producerea evenimentului asigurat, cu privire la
împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către
EUROINS, ar fi determinat-o pe aceasta din urmă să
nu încheie poliţa de asigurare sau să nu o încheie în
condiţiile respective, EUROINS are dreptul să reducă
despăgubirea în raport cu proporţia dintre nivelul
primelor de asigurare achitate şi nivelul primelor de
asigurare ce ar fi trebuit să fie achitate dacă EUROINS
ar fi cunoscut respectivele împrejurări;
d. în alte cazuri decât cele stabilite mai sus, EUROINS
are dreptul:
i) să rezilieze unilateral poliţa de asigurare prin
notificare
scrisă
transmisă
Asiguratului
sau
Contractantului în acest sens, rezilierea devenind
efectivă fără alte formalităţi sau intervenţia instanţelor
de judecată, începând cu ora 00.00 a zilei următoare
datei comunicării;
ii) să propună modificarea poliţei de asigurare cu
ajustarea corespunzătoare a primei de asigurare; dacă
Asiguratul nu-si exprimă acordul în termen de 5 zile de
la data primirii solicitării de modificare, poliţa de
asigurare se reziliază fără alte formalităţi sau
intervenţia instanţelor de judecată cu efect de la
aceeaşi dată;
iii) în aceste situaţii, Asiguratul are dreptul la
restituirea părţii din primele de asigurare achitate
aferente perioadei ulterioare rezilierii, exceptând
situaţia în care s-au plătit deja despăgubiri sau sunt
avizate daune în baza poliţei de asigurare;
iv) să refuze plata despăgubirii, integral sau parţial,
corespunzător influenţei obligaţiilor neîndeplinite
asupra producerii evenimentului asigurat, determinării
primelor de asigurare sau stabilirii despăgubirii. În
cazul nerespectării de către Asigurat a obligaţiei de
comunicare a producerii evenimentului asigurat în
termenul stabilit prin poliţa de asigurare, EUROINS are
dreptul să refuze plata despăgubirii, dacă din acest
motiv nu a putut determina cauza producerii
evenimentului asigurat şi întinderea daunei.
CAP. 16 FORȚA MAJORĂ
16.1. Părţile nu răspund de neexecutarea la termen
sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei
obligaţii ce le revine dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective
a fost cauzată de forţa majoră.
16.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să
notifice cealaltă parte în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la producerea evenimentului care a
generat forţa majoră şi să ia toate măsurile necesare
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în vederea limitării consecinţelor. În următoarele 15
(cincisprezece) zile calendaristice trebuie transmise
către cealaltă parte contractantă documentele
eliberate de organele competente care să ateste
evenimentele care au determinat forţa majoră.
16.3. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare
de la producere, evenimentul respectiv nu încetează,
Părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a
Contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
CAP. 17 INSTANȚELE COMPETENTE/LITIGII
17.1. Legea aplicabilă Contractului este legea română.
17.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu
acest contract de asigurare, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea
acestuia, se va soluționa potrivit legii, de către
instanțele de judecată competente din România.
Părțile convin ca, anterior promovării unei acțiuni în
justiție, să încerce soluționarea litigiului pe cale
amiabilă prin transmiterea unei Notificări în acest sens
părții în culpă. Dacă în termen de 15 zile nu primește
niciun răspuns sau acesta este considerat
nemulțumitor, părțile se pot adresa instanței de
judecată ori SAL-FIN.
17.3. În caz de imposibilitate de soluționare a unui
litigiu rezultând din contract, în mod direct, Asiguratul/
Contractantul-persoana fizica (Consumatorul) are
dreptul de a se adresa SAL-FIN, care este singura
entitate de soluţionare alternativa a litigiilor in
domeniile in care Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF) are competenta, care organizează si
administrează proceduri SAL prin care se propune sau
impune, după caz, o soluţie părţilor, in conformitate cu
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind
organizarea si funcţionarea Entităţii de Soluţionare
Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar
(SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind soluţionarea
alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianţi.
Aceste demersuri nu îngrădesc dreptul Asiguratului/
Contractantului/Beneficiarului de a formula reclamații
la adresa EUROINS (la adresa sediului social sau la
adresa de e-mail reclamaţii@euroins.ro) și de a se
adresa instanțelor de judecată competente.
CAP. 18 DISPOZIȚII FINALE
18.1. Dreptul la acțiune întemeiat pe un raport de
asigurare se prescrie în termen de 2 ani.
18.2. În cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului,
pentru plata de indemnizaţii/despăgubiri rezultate din
contractele de asigurare facultative şi obligatorii
încheiate, Asigurații, Beneficiarii, terțele persoane
păgubite se pot adresa Fondului de garantare a
asiguraților (FGA) în baza Legii nr. 213/2015.
18.3. Contractul este supus reglementărilor privind
deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă
contractelor de asigurare.
18.4. Orice modificare a conţinutului prezentelor
condiţii impuse de o schimbare legislativă sau de o
IFcond00_18
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decizie a organelor de drept, va fi acceptată
necondiţionat de ambele părţi.
18.5. EUROINS nu va acorda nicio garanție sau
beneficiu și nu va plăti nicio sumă în virtutea acestui
contract, dacă acordarea acestora îl poate expune la
sancțiuni, interdicții sau restricții în baza rezoluțiilor
altor state față de care România s-a obligat să le
respecte.
18.6. Prin semnarea Contractului, Asiguratul/
Contractantul:
18.6.1 declară că cele prevăzute în acesta au fost
negociate cu EUROINS, conform prevederilor Legii nr.
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între comercianţi şi consumatori, cu
modificările şi completările ulterioare;
18.6.2 declară că a primit 1 (un) exemplar al
Informării privind Procesarea Datelor cu Caracter
Personal și că a luat la cunoștință despre conținutul
acesteia și drepturile pe care le are potrivit
Regulamentului
2016/679/UE
privind
protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație
a acestor date și altor reglementări aplicabile privind
protecția datelor;
18.6.3 declară că și-a exprimat opțiunea ca datele sale
cu caracter personal să fie sau să nu fie prelucrate în
scop de marketing în baza formularului Acord de
marketing, că a luat la cunoștință și a înțeles
conținutul acestuia;
18.6.4 declară că a fost informat și cunoaște toate
condițiile de asigurare încă de dinaintea semnării lui.
18.7. În cazul rezilierii/denunţării contractului de
asigurare, prevederile acestuia se aplică pentru toate
cazurile de daună produse înainte de denunţare sau
reziliere, până la lichidarea definitivă a acestora.
18.8. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin
martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă.
18.9. Relaţia dintre EUROINS şi Asigurat se stabileşte
prin liberul consimţământ al părţilor, în baza unui
contract de asigurare, datat şi semnat. Asiguratul
poate fi proprietarul terenului agricol sau orice
persoană fizică sau juridică care deţine terenul agricol
printr-un act scris şi are un interes patrimonial sau vreo
răspundere pentru exploatarea, conservarea şi
protejarea acestuia. La schimbarea proprietăţii sau a
titlului celui care exploatează terenul agricol (prin
vânzare, moştenire, donaţie, arendare etc), cel care
dobândeşte proprietatea sau dreptul de exploatare
preia drepturile şi obligaţiile fostului proprietar în
măsura în care încheie cu EUROINS un Act Adiţional
de modificare a contractului de asigurare iniţial. Pentru
plata primelor de asigurare corespunzătoare perioadei
asigurate în curs de desfăşurare (anul agricol),
răspund solidar atât fostul proprietar, cât şi succesorul
proprietarului sau cel care preia în exploatare (cu
excepţia cazului în care acesta fiind moştenitor trebuie
să plătească integral). Despre schimbarea proprietăţii
sau a celui care exploatează terenul agricol, EUROINS
trebuie anunţat în scris, în termen de 5 zile
calendaristice, atât de fostul proprietar (dacă acesta nu
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a decedat) cât şi de succesor, făcându-se şi dovada,
prin acte, a acestei schimbări. În caz contrar,
contractul de asigurare se reziliază de drept la data
schimbării proprietăţii sau a titlului prin care este
deţinut terenul agricol, fără restituirea primelor anterior
încasate, Asiguratul pierzând dreptul la despăgubire în
cazul producerii daunei.
18.10. EUROINS îşi rezervă dreptul de a denunţa
contractul de asigurare încheiat cu fostul proprietar
sau cu cel care a exploatat anterior proprietatea, dacă
consideră că noul proprietar (sau arendaş) nu prezintă
suficiente garanţii în ceea ce priveşte respectarea
condiţiilor de asigurare; în această situaţie EUROINS
va restitui primele încasate, de la data la care s-a făcut
înstrăinarea, mai puţin cheltuielile de administrare.
18.11. Cu excepţia unei precizări diferite, menţionată
expres în Contractul de asigurare, interesul
Asiguratului este cel al proprietarului culturilor
asigurate, chiar dacă asigurarea a fost încheiată de un
contractant, altul decât Asiguratul sau dacă
despăgubirea, în caz de daună, este cesionată în
favoarea unei terţe persoane (beneficiar) alta decât
Asiguratul, pe baza manifestării de voinţă a acestuia
din urmă, exprimată în scris.
ASIGURAT,
Denumire,Nume/Prenume
Semnătură/Ştampilă
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EUROINS,
Nume/Prenume
Semnătură/Ştampilă

Valabil din: 01.10.2018

Pagina 13/13

