
Monsanto România în parteneriat cu Marsh România, lider global în brokerajul de asigurări și soluții
inovative de management al riscului au reușit să dezvolte pentru clienții Monsanto o soluție de asigurare care
acoperă riscul de nerăsărire la rapiță și protejează investiția în semințele de rapiță.

Obiectul asigurării
Îl reprezintă culturile de rapiță, pentru a caror înființare
sunt folosite semințe tratate și certificate de producători
agreați.

Asigurator: OMNIASIG Vienna Insurance Group 

Riscuri acoperite
Asiguratorul se obligă să despăgubească pe Asigurat, în
limita sumelor asigurate precizate în Certificatul de
Asigurare, pentru daune cantitative directe produse
culturilor asigurate de riscul de secetă pedologică din
perioada cuprinsă între semănat şi răsărit.

CINE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE:

• Toți fermierii care vor achiziționa sămânța de rapiță în perioda campaniei de vânzări a anului 2022
pe bază de Voucher până la data 09 septembrie, vor fi automat incluși în programul de asigurare, 
pentru toată sămânța Monsanto achiziționată de aceștia. 

• Asigurarea riscului de nerăsărire din cauza Secetei Pedologice din perioada de însămânțare, vine 
fără costuri suplimentare pentru fermier și este în totalitate suportată de Monsanto România.

Seceta pedologică: seceta
determinată de umiditatea
redusă din sol, care chiar în 
condiții atmosferice
satisfacatoare, nu permite
absorbția de  către semințe
a  unei cantități suficiente de 
apă din sol, confirmată de
autoritățile competente.

Riscul de nerăsărire la rapiță:  
Fără costuri pentru fermieri



Riscuri acoperite 
ASIGURATORUL se obligă să despăgubească pe Asigurat, în limita sumelor asigurate precizate
în Certificatul de Asigurare, pentru daune cantitative directe produse culturilor asigurate de riscul de
secetă pedologică din perioada cuprinsă între semănat şi răsărit.

Stadiul de 
creștere

Cod Descriere

Germinare

00 Semințe uscate

01 Începutul imbibiției semințelor

03 Imbibiția semințelor complete

05 Apariția radicelei din sămânță

07 Hipocolitul și cotiledoanele au apărut din semințe

08 Hipocotilul și cotiledoanele cresc spre suprafața solului

09 Răsărire: cotiledoanele au apărut la suprafața solului

CONSTATAREA ŞI EVALUAREA
DAUNELOR

Constatarea daunelor va fi facută de Asigurator
în urma avizării daunelor de către fermier.

Despăgubirea se acordă numai atunci când
numărul de plante germinate (conform detaliilor
de germinare mai sus menționate) pe metru
pătrat (densitatea la răsărire) este mai mic de:

• 20 de plante, la data de expirare a acoperirii,
respectiv 20 octombrie pentru cultura de 
rapiță;

În cazul în care la data de 20 octombrie plantele
nu au depășit pragul vegetativ mai sus
menționat sau au depășit dar densitate pe
metru pătrat este mai mică de 20 de plante, în
acel moment se consideră suprafața daunată
iar fermierul este eligibil pentru despăgubire.

Constatările realizate de asigurator în câmp vor
începe numai din data de 20 octombrie.

STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR

• Despăgubirile se acordă doar după întoarcerea culturii prin 
reînsămânțare sau prin lucrări agricole specifice, în toamna
anului 2022 sau primăvara anului 2023, dar nu mai târziu 
de  30.04.2023.

• În cazul în care întoarcerea culturii se face prin 
reînsămânțarea cu rapiță, fermierul are obligația de a 
solicita asiguratorului prezența la lucrările mecanizate.

• Întoarcerea culturii se face doar dupa acordul asiguratorului.
• Princuantumul daunei, considerată daună totală dacă 

densitățile pe metru pătrat au valori mai mici decât cele 
precizate mai sus, se înțelege costul de  achiziție al 
semințelor, pe baza Documentelor justificative prezentate de 
fermier. 

EXCLUDERI

• Asiguratorul nu acordă despăgubiri pentru culturile de rapiță 
cu lucrările de semănat nefinalizate până la data de 20 
septembrie;

• Riscuri excluse: Asiguratorul nu răspunde pentru prejudicii
cauzate sau agravate, direct sau indirect, de: 
• Secetă atmosferică, arșiță.
• Crusta la nivelul solului

• În cazul in care fermierul întoarce cultura înainte sa fie 
constata dauna de către asigurator

• În cazul in care fermierul nu face dovada întoarcerii culturii 
pana la 30.04.2023. Toata documentatia trebuie sa fie 
transmisa de catre fermier pana la data limita 30.04.2023.

• Daunele avizate ulterior datei de 15.12.2022
• Netransmiterea blocurilor fizice pana la data 20.09.2022A business of Marsh McLennan
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FERMIERUL are următoarele obligații:

Obligațiile fermierului: Ce trebuie să 
faceți pentru a activa asigurarea?

ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRȘITUL ASIGURĂRII

Asigurarea începe din momentul finalizării lucrărilor de semănat, dar nu mai târziu
de 20 septembrie 2022. Blocurile fizice trebuie raportate cât mai curând posibil după
însămânțare dar nu mai târziu de data limita de 20 septembrie 2022.
Asigurarea încetează dupa germinarea semințelor sau cel târziu la 20 octombrie 2022.

Înaintea intrării în vigoare a asigurării ( după însămânțare dar nu mai târziu de 20 
septembrie) și în timpul derulării acesteia ( perioada 20 septembrie – 20 octombrie).

• să respecte tehnologia de semanare si sa evite lucrarile repetate care duc la
pierderea apei din stratul in care semintele germineaza;

• să puna bine în contact semințele cu solul prin tavalugire, acolo unde este cazul
• să respecte tehnologia de cultură prin aplicarea tuturor tratamentelor necesare în

vederea înlăturării riscurilor de îmburienare, îmbolnavire sau atac de dăunători,
• să respecte toate recomandările producătorului de semințe în ceea ce privește

depozitarea semințelor înainte de semănare și tehnologia culturii;
• să pună la dispoziția Monsanto România sau Marsh România identificarea

suprafețelor asigurate prin Bloc Fizic/ parcela conform declarație APIA pana la cel
tarziu la 20 septembrie pentru culturile de rapiță.

• să ia în considerare în calculul Normei de semănat deficitul de germinare (procent
de pierdere) certificat de producatorul de semințe, acoperindu-l prin
supraînsămânțare;

Entitate 
juridica

Bloc fizic Parcela Suprafața Hibrid 
semnat

Important!

• În perioada August – 20 Septembrie fermierii vor fi contactați de către Marsh Romania 
și/sau Monsanto în vederea finalizării certificatelor de asigurare

COMUNICAREA BLOCURILOR FIZICE

Pentru a nu încărca perioada de raportare fermierul are obligatia să transmită blocurile 
fizice imediat după finalizarea însămânțării folosind modelul de mai jos:

Comunicarea datelor legate de identificarea suprafețelor asigurate prin Bloc Fizic/
parcelă conform declarație APIA se va face până cel târziu la data de 20 septembrie
pentru culturile de rapiță.



Răspundem solicitărilor dumneavoastră și vă oferim informațiile de care 
aveți nevoie pentru a lua deciziile corecte. 
Vă rugăm să ne contactați pentru orice detalii:

Cristian Barbu
Account Executive, Marsh Romania

Email: cristian.barbu@marsh.com
Mobil: +40 724 341 695

Ciprian Beudean
Area Development Manager
Marsh Romania
Email: ciprian.beudean@marsh.com
Mobil: +40 736 607 805

Horațiu Regep
Agribusiness Country Manager
Marsh Romania
Email: horatiu.regep@marsh.com
Mobil: +40 728 136 867

Consultanță

A business of Marsh McLennan

Marsh este lider global în brokeraj de 
asigurări și consultanță de risc. Cei 
peste 45.000 de colegi acordă 
consultanță companiilor și clienților 
persoane fizice din 130 de țări prin 
intermediul soluțiilor de diminuare a 
riscurilor fundamentate pe analiza 
datelor. Marsh este o companie Marsh 
McLennan (NYSE: MMC), cea mai 
importantă companie globală de servicii 
profesioniste de consultanță în risc, 
strategie și resurse umane. Cu venituri 
anuale de aproape 20 miliarde USD, 
Marsh McLennan sprijină clienții să 
evolueze în contextul dinamic și 
complex prin intermediul a patru 
companii, fiecare dintre ele lider pe 
segmentul în care activează: Marsh, 
Guy Carpenter Mercer și Oliver 
Wyman.
Pentru mai multe informații vizitați 
mmc.com, urmăriți-ne pe LinkedIn și 
Twitter sau abonați-vă la BRINK. 


