
 

 

ASIGURAREA PEȘTILOR 

Document de informare privind produsul de asigurare      

 

Societatea: Groupama Asigurări S.A., autorizată în România de 
Autoritatea de Supraveghere Financiara, înscrisă în Registrul 
Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003                                                                                         

 
 

 

 

 

 

Produsul: Asigurarea peştilor din fermele piscicole  

 

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 efectivului piscicol indicat în cererea-chestionar 

 

 
 

   
 

 Ce se asigură?   Ce nu se asigură? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscuri asigurate 

Vă despagubim pentru cazurile de moarte a peştilor ca urmare a: 

 inundaţiei produsă de viitură;   

 incendiului;   

 prăbuşirii/alunecării de teren;  

 furtunii/uraganului;   

 cutremurului;   

 îngheţului sursei de alimentare şi a apei din bazine peste 70% 

din săgeata (adâncimea) apei;   

 şocului termic;   

 creşterii temperaturii apei peste 29 ºC la salmonide şi 34 ºC la 

ciprinide care să se menţină pe o durată de minim 24 de ore;  

 secetei având ca urmare reducerea (scăderea) debitului de 

apă sub 60% din debitul minim calculat pentru unitate;   

 poluării accidentale;  

 furtului sau daunei produse ca urmare a tentativei de furt;  

 bolilor cauzate de agenţi patogeni identificabili prin buletin de 

analiză. 

Asigurarea se încheie pentru efectivul (stocul) maxim de peşte 

exprimat în kg, pe stadii de creştere, ce poate exista la un 

moment dat în fermă, la valoarea dată de costul mediu de 

producţie / kg (sau la o valoare / kg acceptată de ambele părţi). 

 

 Icrele embrionate, alevinii, larvele şi puietul care prin tehnologia 

de creştere nu este parcat în bazinele specifice acestuia; 

 Puietul cu o greutate mai mică de 10 g pentru salmonide, iar 

pentru nonsalmonide şi celelalte specii de minim 30g. 

 Această asigurare este destinată exclusiv persoanelor juridice 
  

  

 

 Există restricții de acoperire? 

 Nu vom fi răspunzători pentru:  
- pagubele provocate de bolile peştilor, altele decât cele asigurate la 

încheierea poliţei;  
- pagubele existente la data intrării în vigoare a poliţei, de care ați avut 

cunoştinţă;  
- pagubele produse de moartea efectivelor de peşte ca urmare a 

aplicării unor tratamente neadecvate sau greşit aplicate. 
 Nu acordăm despăgubiri pentru cantitatea de peşte pierdută din riscuri 

asigurate dacă aceasta se situează sub rata zilnică a mortalităţii, 

convenite de comun acord 

 Nu acordăm despăgubiri pentru moartea peştilor ca urmare a 

nerespectării tehnologiei de creştere, exploatare şi a măsurilor 

igienico-sanitare pentru specia asigurată 

 Nu acordăm despăgubiri în cazurile în care paguba s-a produs şi/sau 

s-a mărit din intenţia sau culpa dvs, ori din intenţia sau culpa oricărui 

alt prepus al dvs.  

 Nu acordă despăgubiri dacă paguba putea fi preîntâmpinată 

 În cazul achiziţionării de puiet sau alte categorii mai mari de creştere, 

pagubele se acoperă numai după trecerea unei perioade de 30 zile de 

carantină de la data achiziţionării, dată dovedită cu acte. Pentru puiet, în 

situaţia în care nu a fost efectuată inspecţia de risc după transferul 

acestuia în bazinul de creştere, se va accepta ca şi stoc asigurat cel mult 

echivalentul a 80% din cantitatea de puiet cumpărată, dovedită cu 

documente.  

În cazul în care puietul este produs în ferma piscicolă asigurată, 

asigurarea pentru acesta va începe după trecerea unei perioade de 30 

zile de la data transferului acestuia în bazinele specifice de puiet, cu 

condiţia existenței evidenţei clare a acestui lucru. 



 

Unde beneficiez de acoperire? 

 

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul României. 

 

 
Ce obligații am? 

La încheierea asigurării: 

- Trebuie să răspundeți în scris la întrebările (chestionarele) noastre, cu privire la împrejurările esenţiale, referitoare la risc, pe care le cunoaşteți 

În timpul derulării contractului: 

- În cazul în care împrejurările esenţiale privind riscul, aşa cum le-ati declarat în momentul încheierii asigurării, se modifică în cursul valabilităţii 

contractului, trebuie să ne comunicați în scris schimbarea, imediat ce ați cunoscut-o 

- Trebuie să faceți pe cheltuiala dvs lucrările şi investiţiile necesare pentru întreţinerea bazinelor şi a echipamentului tehnic şi să  creați toate 

condiţiile necesare dezvoltării în bune condiţii a populaţiei de peşte 

- Trebuie să luați măsuri sanitar-veterinare de profilaxie generală şi specifică împotriva îmbolnăvirii ori pieirii populaţiei de peşte, precum şi 

pentru limitarea pagubelor 

- Sunteți obligaţi să anunţați autoritatea sanitară-veterinară competentă în cazul apariţiei oricărei boli sau creşterii procentului de mortalitate 

peste limitele specificate în Nota de stabilire a parametrilor tehnici pentru cuprinderea în asigurare. 

În caz de daună: 

- Să luați, pe cheltuiala dvs măsuri pentru limitarea pagubei şi să întreprindeți toate lucrările necesare de îngrijire pentru salvarea populaţiei de 

peşte rămase 

- Să ne înştiinţați în scris despre producerea evenimentului asigurat în maxim 24 de ore 

 

 
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? 

Asigurarea începe după 5 zile de la expirarea zilei în care a fost încasată prima de asigurare sau cea dintâi rată a acesteia și încetează la ora 24:00 

a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat asigurarea, înscrisă în poliţă. 

Pentru daunele produse de boli, răspunderea pentru acest risc încetează după producerea primului eveniment.        

Contractul poate înceta și din alte cauze: denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare. 

 

 
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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