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Produsul: Asigurarea păsărilor 

 

 Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Oferta de asigurare, Condițiile generale, 

Polița de asigurare etc. 
 

Despre ce tip de asigurare este vorba? 

Asigurarea efectivelor de păsări indicate în poliţă şi în cererea chestionar, la locaţia indicată în poliţă 

 

 

 
 
 

Unde beneficiez de acoperire? 
            Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României. 
 

 

 

 

 

   
 

 Ce se asigură? 

 

 

 

 

 Ce nu se asigură? 
 Se pot asigura păsările din specia galinacee, respectiv găini 

ouătoare, pui de carne (broiler) şi tineret (puicuțe) de înlocuire. 

 Se pot asigura şi păsările din alte specii, prin completarea cu 

prevederi specifice stabilite de comun acord între Asigurat şi 

Asigurător la momentul încheierii poliţei. 

Riscurile asigurate sunt: 

 Moartea păsărilor cauzată de:  incendiu, trăznet, explozie,  

prăbuşirea clădirii sau a unei părţi din clădirea unde sunt crescute 

păsările,  avariile accidentale ale instalaţiilor de climatizare 

 Furtul păsărilor  

Informațíi referitoare la Suma asigurată: 

Suma asigurată este cea agreată de către Groupama şi 

înscrisă în poliţa de asigurare și reprezintă valoarea maximă a 

efectivului de păsări asigurat pe parcursul perioadei asigurate. 

  Daunele cauzate cu  intenţie de către Asigurat,  reprezentanţii săi 

legali, prepuşii şi colaboratorii acestuia, dacă aceasta rezultă din actele 

încheiate de organele în drept (poliţie, pompieri, procuratură sau alte 

organe de cercetare) 

 Moartea păsărilor ca urmare a intoxicaţiilor de orice fel, cu excepția 

intoxicației cu fumul provocata de incendiu 

 Moartea păsărilor ca urmare a nefuncţionării instalaţiilor de climatizare 

datorată penelor de curent electric 

 Moartea păsărilor ca urmare a avariei accidentale a instalaţiilor de 

climatizare daca aceasta este urmare a unei greşeli de operare  sau a 

unei erori a sistemului informatic care acţionează sistemul de climatizare 

 Moartea păsărilor ca urmare a culpei în producerea pagubei. 

 

 

 

 

 

   Există restricții de acoperire? 

 

!  Moartea păsărilor datorată bolilor de orice fel, chiar dacă acestea au la bază un eveniment asigurat 

! Furtul simplu, furtul prin înşelătorie, furtul efectivelor de păsări aflate în locuri deschise sau în aer liber, furtul din hale/ferme pentru care nu 

este asigurată paza permanentă 

! Dacă nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu furtul sau tentativa de furt la organele de poliţie sau dacă acestea nu confirmă furtul sau 

tentativa de furt. 

! Pagubele produse direct sau indirect de: operaţiuni de război, război civil, operaţiuni militare sau paramilitare, greve, demonstraţii, orice 

mişcări populare, acţiuni teroriste, vandalism sau sabotaj;  naţionalizare, expropiere, confiscare, sechestrare, rechiziţionare, sacrificare din 

ordinul oricărui guvern sau autorităţi publice; influenţa directă a exploziei atomice, a materialelor sau produselor radioactive, sau de măsuri 

luate cu scopul de a elimina efectul nociv al radiaţiilor, care fac obiectul asigurărilor practicate de POOL-ul nuclear 

! Fransiza prevăzută în poliță 

 



 

 
Ce obligații am? 

În timpul derulării contractului: 

-  Trebuie să respectați normele şi dispoziţiile legale referitoare la măsurile de apărare împotriva incendiilor 

 - Pe toată perioada asigurată efectivele de păsări asigurate vor fi sub control sanitar-veterinar permanent și se vor respecta procedurile sanitar-

veterinare obligatorii dispuse prin normele sanitar-veterinare în vigoare. 

 - Trebuie să vă întreţineți efectivele de păsări în bune condiţii şi în conformitate cu regulile zooigienice şi sanitar veterinare de îngrijire, hrănire, 

întreţinere, adăpostire şi exploatare a păsărilor  

- Trebuie să ne notificați, în scris, despre orice modificare a condiţiilor existente la încheierea poliţei privind exploatarea păsărilor şi să luați, pe 

cheltuiala dumneavoastră şi potrivit cu împrejurările, toate măsurile suplimentare de prevenire a producerii unor pagube 

 În caz de daună: 

 - Trebuie sa luați, potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubei și salvarea păsărilor asigurate 

 - Să ne înştiinţați în scris, în termen de 24 de ore de la data producerii evenimentului asigurat, asupra naturii şi mărimii pagubei 

 - Să înştiinţați imediat, în caz de furt, incendiu sau explozie, organele de poliţie, unităţile de pompieri ori alte organe de cercetare, cele mai apropiate   

de locul producerii evenimentului asigurat, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat şi pagubele 

provocate 

 

 
Când și cum plătesc? 

Puteți plăti 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, dacă se convine plata primei în rate, în polița de asigurare 
sunt prevăzute și datele scadente. 
La expirarea unui termen de 30 zile calendaristice de la data de început a asigurării prevăzută în poliţă, dacă prima de asigurare sau cea dintâi 
rată a primei nu a fost plătită, polița se anulează în mod automat de către Asigurător, Asiguratul având obligaţia de a restitui exemplarul original 
al poliţei aflat în posesia sa. 

 

 
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. 

Răspunderea noastră încetează înainte de expirarea termenului prevăzut în Contractul de asigurare, astfel: 

- în situația în care prin acordarea de despăgubiri a fost atinsă limita maximă a răspunderii noastre; 

- prin reziliere; 

           - prin denunţare; 

           - prin suspendare, în următoarele situații: 

 Prin neplata primei de asigurare, contractul se suspendă în conformitate cu prevederile pct. 7.4 din condițiile de asigurare 

 Dacă Asiguratul nu respectă regulile zooigienice şi sanitar veterinare de îngrijire, hrănire, întreţinere şi exploatare a păsărilor, Asigurătorul 

poate suspenda contractul de asigurare, pe bază de notificare scrisă, fără restituirea primelor de asigurare deja plătite. Contractul poate fi 

repus în vigoare, până la expirarea perioadei de asigurare prevăzută în poliţă, numai după remedierea neajunsurilor constatate şi confirmarea 

scrisă a Asigurătorului. 

 

 
Cum pot să reziliez contractul? 

Contractul de asigurare poate fi reziliat de oricare dintre părți 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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