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CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE
Brokerul nr. 1 în intermedierea asigurărilor Agricole, având o experiență de 11 ani;
Specializați pe Clienți Fermieri și produse Agricole
Sprijinim fermierii și le acordăm consultanță în gestionarea riscurilor în afacerea lor;
Contribuim la susținerea financiară a programelor și proiectelor Clubului Fermierilor Români
care vizează creșterea competitivității afacerilor agricole din România.

PORTOFOLIU CFRO BROKER DE ASIGURARE
Creșterea cotei de piață CFRO Broker de Asigurare de la 7% în
2017 la 17% în 2021

PRIME INTERMEDIATE - 2021
ALTELE
9%

Peste 1.700 de clienți în 2021

155% creștere număr de clienți noi față de 2020

Lansare serviciu pentru consiliere și consultanță tehnică pentru
depunerea dosarelor la AFIR SM 17.1. În 2021 s-au consiliat la AFIR peste
1370 de cereri depuse de fermieri prin serviciile gratuite oferite de către
Broker.
(*) În 2021 s-au asigurat 2,925 milioane ha (din informațiile din piață)

CULTURI
91%

FERMIERII SUNT ÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII NOASTRE
Specializare pe Clienți Fermieri și
produse Agricole:
91% asigurări culturi agricole și
9% asigurări non – agricole

500.000 hectare intermediate în
2021.

DE CE SĂ VĂ ASIGURAȚI CULTURILE AGRICOLE?
•

Costul unei polițe de asigurare este mic, prin comparație cu pierderile ce pot apărea ca urmare a
schimbărilor climatice;

•

Asigurarea vă oferă sprijinul financiar necesar, în cazul în care aveți un eveniment climatic nedorit;

•

Riscurile din agricultură sunt riscuri naturale, viitoare, posibile, dar incerte și pot să vă

dezechilibreze din punct de vedere financiar;
•

Puteți să vă recuperați 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către
dumneavoastră, conform Submăsura 17.1 „Contribuţii la primele de asigurare”.

SUBMĂSURA 17.1
Prin care se subvenționează prima de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor.
Sunteți beneficiarul Submăsurii 17.1 dacă:
• sunteți fermier activ și ați încheiat o poliță de asigurare pentru riscurile prevăzute de submăsură;
• sunteți persoană fizică/juridică română care acţionează în nume propriu;
• utilizați terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau dețineți,
creșteți sau exploatați animale;
• ați încheiat contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru
întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul plantațiilor
pomicole/ viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie. (Detalii Ghid AFIR pe
https://cfro.ro/afir )

Oferim consiliere gratuită la depunerea cererilor de finanțare la AFIR pentru Submăsura 17.1.

NOUTĂȚI: INDICE DE SECETĂ – UMIDITATEA RELATIVĂ A SOLULUI
Cea mai modernă formă de asigurare în agricultură împotriva daunelor cauzate de secetă.
Este un produs nou, diferit de produsul Index de secetă, avut de Agra, bazat pe deficitul de precipitații

înregistrat la stațiile meteo.
Produsul se bazează pe umiditatea relativă de la suprafața solului, măsurătorile fiind înregistrate de
către sateliți de tip radar.
Fiind un produs parametric, evaluarea daunelor nu se va face în teren, ci pe baza datelor pentru
umiditatea relativă a solului furnizate de către EODC*.

* Earth Observation Data Centre: Centrul de observare a pământului pentru monitorizarea resurselor de apă

NOUTĂȚI: INDICE DE SECETĂ – UMIDITATEA RELATIVĂ A SOLULUI
Pentru fiecare cultură în parte Asiguratul stabileşte suma asigurată pe hectar. Aceasta se stabilește prin
înmulțirea suprafeței asigurate cu valoarea recoltei.

Pentru secetă, parametrul reprezentativ este umiditatea solului (SWI), cu referință la valoarea medie a
acestuia dintr-o perioadă anterioară.
Indicele de apă din sol este calculat pe baza măsurătorilor zilnice ale conținutului relativ de apă din

primii centimetri de la suprafața solului. Prin această metoda de măsurare rezultă un nivel de saturare,
în care zero (0%) înseamnă complet uscat și 100 (100%) înseamnă saturat.

PARTENERIAT CLUB – BROKER PENTRU FERMIERI
• Simplificare ghid AFIR pentru SM 17.1 în 2019
• Propuneri preluate și incluse în ghidurile actualizate 2020 și 2021
• Suplimentare fonduri alocate pentru sesiunea 2021, de la 10 milioane Euro la 31,2 milioane Euro.
• Prelungirea termenului de depundere a cererilor de finanțare, de la 31 octombrie la 16 decembrie 2021.

• Posibilitatea ca fermierul să-și mărească producția eligibilă și să-și poată asigura producția obtenabilă
(din câmp) prin plata unei prime suplimentare neeligibile.
• Eligibilitatea unor acoperiri care fac parte din pachetele de riscuri ale asigurătorilor.

• Propuneri de modificare / completare SM management risc pentru PNS, ca urmare a consultării cu
fermierii și participării la consultările grupului de lucru de la nivelul MADR.

