
Brokerul de Asigurări
al Clubului Fermierilor Români 
pentru Agricultură Performantă 

Controlăm riscurile,
le transformăm
în oportunități
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Brokerul de Asigurări al Clubului: 

Inițiativă comună a Clubului Fermierilor 
Români și AGRICOVER

Noul proiect lansat de Club își propune să răspundă la o serie de întrebări:

De ce lansează Clubul acest program?

Cum sprijină Clubul fermierii pentru gestionarea riscurilor naturale (incidente 
de mediu, boli, calamități)? 

Cum asigură Brokerul o putere mai mare de reprezentare și negociere a 
fermierilor în recuperarea daunelor?   

Cum contribuie Brokerul la asigurarea independenței financiare a Clubului? 

Cum sunt asigurate transparența și eficiența activității Brokerului?

Cum este asigurată utilizarea responsabilă de către Club a resurselor financiare 
generate de Broker? 

Care sunt beneficiile fermierilor rezultate din proiectele Clubului?

Brokerul Clubului va oferi fermierilor servicii de asigurare a riscurilor, 
veniturile rezultate contribuind la autofinanțarea proiectelor și activi-
tăților operaționale ale Clubului. 

Crearea Brokerului de Asigurări al Clubului poate fi etapa necesară în 
dezvoltarea expertizei interne și consolidarea încrederii membrilor 
pentru lansarea în viitor a unui Fond Național Mutual Agricol,
menit să îi ajute să facă față pierderilor economice cauzate de 
fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, ale culturilor sau 
de incidente de mediu.
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BROKER AGRICOVER
• Specializat în agricultură
• Nr. 1 în asigurări agricole în România 
• Cota de piață de 12% din total suprafața agricolă asigurată în 2018
• Lucrează cu asigurători de top 

Agricover Broker de Asigurare SRL este autorizată conform Legii 236/2018. Societatea 

este înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare la poziția RBK-701/29.11.2011.

BROKER CLUB
• Clubul (49%) și AGRICOVER (51%) = co-proprietari (aport capital social) 
• Management și funcționare operațională: experți AGRICOVER
• Consiliu de Supraveghere: fermieri membri Club și parteneri externi 
• Certificare ASF* 

*ASF = Autoritatea de Supraveghere Financiară

TRANSFORMARE

Beneficiile financiare
ale noului Broker vor fi transferate
100% către bugetul operațional
al Clubului Fermierilor Români
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CLIENȚI

CONTROL

PROIECTE

FINANȚARE

PROBLEME BENEFICII

FERMIERI
Membri Club & Susținători

• Beneficiari ai acțiunilor Clubului
• Capacitate întărită de gestiune a 

riscurilor
• Putere sporită de reprezentare
• Control transparent al resurselor

CLUB
Independent financiar și eficient

• Promovarea intereselor 
(România, Bruxelles)

• Acces la tehnologie și inovație
• Proiecte legislative și fiscale
• Dezvoltarea resurselor umane 

(management și operaționale)

BROKER
CLUB

Mecanism de auto-finanțare Club

• Clubul = co-proprietar 
• Pol de expertiză (asigurare &  
   financiară)
• Gestionarea riscurilor agricole
• Transparență și    
   responsabilitate
• Certificat ASF*
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Agricultura este domeniul cu cel mai mare grad de risc în 
ceea ce privește realizarea obiectivelor economice.  

Condițiile de mediu, schimbările climatice, transformările în 
eco-sistemele naturale generează situații greu de anticipat 
la nivelul impactului asupra proceselor agricole. 

Planurile de afaceri ale fermierilor sunt multi-anuale, 
performanțele realizate depind în egală măsură de capa-
citățile de organizare și acțiune puse în joc, dar și de factorii 
impredictibili de mediu și climă, care pot să afecteze major 
atingerea obiectivelor.

Măsura gestionării riscurilor este dată de puterea de antici-
pare și de creare a capabilităților de răspuns imediat, 
pentru limitarea efectelor negative și asigurarea funcționării 
fermelor.

De ce lansează Clubul
acest program?



5

Clubul vine în sprijinul membrilor săi și al celor care susțin 
obiectivele și programele sale, prin crearea unui mecanism 
care să asigure în mod eficient urmărirea și gestionarea 
riscurilor catastrofice de mediu (cu impact asupra producției 
fermelor) și să creeze în același timp resursele financiare 
necesare Clubului pentru desfășurarea programelor urmărite.  

Această inițiativă beneficiază de sprijinul AGRICOVER 
– în cadrul programului său de responsabilitate socială 
– și are acordul BERD (ca acționar) pentru ca veniturile 
financiare nete realizate de Brokerul de Asigurări să fie 
transferate în proporție de 100% Clubului, care devine
co-proprietar al societății comerciale menționate.

Condiția acestei alianțe și criteriul de succes al noului pro-
gram al Clubului Fermierilor Români îl reprezintă utilizarea 
eficientă, transparentă și responsabilă a veniturilor rezul-
tate din activitatea comercială a Brokerului, pentru realiza-
rea celor mai importante obiective de promovare a intere-
selor fermierilor.

Cum transformă Clubul
riscurile în oportunități?



Cum contribuie Brokerul 
la asigurarea eficienței și 
independenței financiare a 
Clubului?
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Prin intermediul Brokerului, Clubul își asigură resursele 
financiare pentru urmărirea priorității sale majore, promo-
varea competitivității agriculturii românești.  

Sunt susținute proiectele care vizează asigurarea condițiilor 
pentru modernizarea permanentă a fermelor, la nivel de 
procese, resurse umane și tehnologie, prin aplicarea unor 
mecanisme eficiente de gestionare a riscurilor care pot 
afecta producția.

Toată activitatea Clubului este organizată pe proiecte, 
măsurate prin indicatori de performanță, utilizând trans-
parent resurse și mijloace puse la dispoziție de Broker. 
Proiectele răspund nevoilor sistemice majore ale fermierilor 
privind teme legislative, fiscale, tehnologice, de resurse 
umane, atât în România cât și la instituțiile europene de la 
Bruxelles.

În vederea urmăririi eficiente și asigurării transparenței acestor activități, se va 
crea un Consiliu de Supraveghere a Brokerului, format din nouă persoane 
reprezentative din rândul fermierilor membri ai Clubului și parteneri externi, 
implicați responsabil în buna dezvoltare a agriculturii românești.



Cum asigură Brokerul 
o putere mai mare de 
reprezentare și negociere 
a fermierilor?
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Noul mecanism va fi servit de o echipă profesionistă pusă 
la dispoziție de AGRICOVER, certificată de-a lungul anilor 
prin rezultate reflectate direct în eficiența și performanța 
activității fermierilor. 

Procesul de transformare a Brokerului se va face atât la nivel 
de acționariat și prin investirea totală a beneficiilor financiare 
în proiecte de interes pentru fermieri, cât și în planul creșterii 
puterii de negociere a fermierilor în relația cu companiile de 
asigurări.  

Vor fi întărite capabilitățile de a oferi servicii de consultanță 
și reprezentare a fermierilor astfel:  

• Asistență specializată, în caz de daună, la înștiințarea 
societății de asigurare, participare directă la evaluarea 
daunei și finalizarea dosarului de daună; 

• Asistență și suport tehnic în derularea dosarului și 
plata despăgubirii conform termenelor menționate în 
contractul de asigurare.
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Care sunt beneficiile 
fermierilor?

Membrii Clubului și toți cei care susțin obiectivele și programele organizației 
beneficiază de activitatea Brokerului:

Direct:
Încredere și profesionalism: echipă 
dedicată, cu experiență validată; 
Beneficii: putere crescută în nego-
cierea condițiilor cu companiile de 
asigurări; 
Consultanță și asistență tehnică în 
elaborarea și gestionarea dosarelor 
de daună; 
Transparență și trasabilitate în 
relația cu asigurătorul și instituțiile 
statului responsabile; 
Anticipare și predictibilitate în 
realizarea planurilor de afaceri 
anuale.

Prin Club:
Competitivitate: susținerea fer-
mierului pentru aplicarea optimă a 
noilor instrumente PAC, valorifi-
carea la maximum a finanțărilor eu-
ropene;
Legislativ - Fiscal: promovarea 
schimbărilor în plan legislativ și fiscal 
care să asigure un cadru favorabil și 
predictibil pentru afaceri performan-
te în agricultură (lobby la Comisia 
Europeană și la Parlamentul Euro-
pean de la Bruxelles, promovare în 
România – Guvern și Parlament);
Tehnologie: asigurarea accesului 
fermierului la cunoașterea, înțele-
gerea aplicării și a beneficiilor noilor 
tehnologii, facilitarea accesului la 
oportunități de programe concrete 
pentru implementarea tehnologiilor 
avansate în agricultură;
Resurse umane: programe care să 
susțină asigurarea resurselor umane 
specializate necesare pe piața 
muncii în agricultură. 
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Calendar de acțiune
pentru lansare program

1

3

2

4

Campanie de informare 
generală și consultare 
a membrilor Clubului 
Fermierilor Români
privind programul

Broker de Asigurări.

Identificarea și invitarea 
membrilor în Consiliul de 

Supraveghere a Brokerului 
de Asigurări al Clubului.

Pregătirea juridică și 
instituțională pentru preluarea 

de către Clubul Fermierilor 
Români a unor părți sociale 

în Brokerul de Asigurări  
(AGRICOVER: 51% și Club: 49%).

Lansarea programului
Broker de Asigurări al Clubului: 

reuniune de prezentare
și lansarea campaniei

de promovare.

Termen: martie - mai 2019

Termen: 15 iunie 2019

Termen: 1 iunie 2019

Termen: 1 iulie 2019



Cubic Center, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, office@cfro.ro 

©2019 Clubul Fermierilor Români. Toate drepturile rezervate.


