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Aquesta assegurança es contracta a través de l'entitat subscriptora en règim de coassegurança amb totes les asseguradores que 
integren l'AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, S.A. 
(AGROSEGURO) com a gestora del Sistema. Aquest document és un resum de les cobertures i les exclusions principals que, en 
general, ofereix el producte i no constitueix una proposta ajustada a les necessitats del client. La informació precontractual i 
contractual completa es facilita en altres documents (proposta, Condicions Generals, Condicions Especials i Normes de 
Peritatge). Condicions ja disponibles a l'apartat “Productes” del web www.agroseguro.es. 

En què consisteix aquest tipus d'assegurança? 
En el pagament d'una indemnització, dins les condicions i els límits establerts en el contracte i en la normativa d'aplicació, pels 
danys objecte de cobertura soferts en les produccions d'albercoc, pruna, poma, préssec, nectarina, paraguaià, platerina i pera, 
així com les seves plantacions i instal·lacions. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què s'assegura? 
Els danys a la producció i plantació –i, a més, 
opcionalment, a les instal·lacions– ocasionats pels 
riscos especificats a continuació en funció del 
mòdul d'assegurament triat: 

 Mòduls 1 i 2: 
− Pedregada. 
− Riscos excepcionals: fauna silvestre, incendi, 

inundació-pluja torrencial, pluja persistent i vent 
huracanat.   

− Glaçada (segons conreu). 
− Manca de quallat d’origen climàtic (segons 

conreu i àmbit). 
− Resta d'adversitats climàtiques. 

 Mòdul 3 (segons conreu): 
− Pedregada. 
− Riscos excepcionals: fauna silvestre, incendi, 

inundació-pluja torrencial, pluja persistent i vent 
huracanat.   

− Glaçada. 

 Mòdul 3M (segons conreu i varietat): 
− Pedregada. 
− Riscos excepcionals: fauna silvestre, incendi, 

inundació-pluja torrencial, pluja persistent i vent 
huracanat.   

− Glaçada. 

 Mòdul P: 
− Pedregada. 
− Riscos excepcionals: fauna silvestre, incendi, 

inundació-pluja torrencial, pluja persistent i vent 
huracanat.  

− Glaçada (contractació opcional i segons conreu). 

 

Suma assegurada: es calcula sobre la base de la 
producció o unitats declarades per l'assegurat en la 
pòlissa i el preu fixat per l'assegurat dins els límits 
establerts pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

Què no està assegurat? 

 Danys ocasionats per plagues i/o malalties.  

 Danys ocasionats per sequera. 

 Danys ocasionats per manca d'hores fred. 

 Danys ocasionats per pinyol trencat i pinyol 
obert en paraguaià i platerina. 

 Clivell de l'epidermis o mesocarpi en les 
varietats Mirlo Blanc i Mogador d'albercoc. 

 Glaçada i manca de quallat per a poma de 
sidra. 

 No es consideren danyats per glaçada els 
fruits amb el pinyol trencat. 

 Les altres exclusions expressament previstes 
en les condicions de l'assegurança. 

 

Hi ha restriccions pel que fa a la 
cobertura? 
 

! Cobertura: en els Mòduls 3M i P, per al risc de glaçada, 
el capital assegurat serà del 80% del valor de la 
producció declarada per l'assegurat. 

! Mínim indemnitzable: per a cada risc, àmbit, conreu, 
tipus d'explotació i mòdul s'aplica un llindar mínim de 
danys, entre el 10% i el 30%, per sota del qual els danys 
no estan coberts. 

! Franquícies: per a cada risc, àmbit, conreu, tipus 
d'explotació i mòdul s'apliquen franquícies de danys o 
absolutes, entre el 10% i el 30%. Aquestes franquícies 
s'apliquen de manera independent per a cada parcel·la 
o de manera conjunta per al total de l'explotació, 
segons risc i mòdul. 

! Hi ha altres restriccions. Consulteu les condicions de 
l'assegurança. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On estic cobert? 

 Mòduls 1, 2 i P: en tot el territori nacional. 

 Mòdul 3: a la Regió de Múrcia. 

 Mòdul 3M: a la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia. 

Quines són les meves obligacions? 

 Assegurar tots els béns assegurables que posseïu a la vostra explotació dins l'àmbit d'aplicació, que han d’estar 
en concordança amb els declarats a l’OPFH, Sol·licitud Única d'Ajudes de la Unió Europea o registre 
d'explotacions oficial. 

 Aportar la documentació que se sol·liciti en relació amb els béns assegurats. 

 Indicar en la declaració d'assegurança la identificació SIGPAC de cada parcel·la i reflectir-hi a més la superfície 
real conreada, el nombre d'arbres i la seva edat. 

 Assegurar en cada parcel·la una producció esperada d'acord amb les produccions realment obtingudes en anys 
anteriors. 

  Pagar la prima dins del termini i en la forma escaient. 

 Complir les condicions tècniques mínimes de conreu, segons el que estableix el Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació i vetllar en tot cas pel bon estat de l'objecte assegurat. 

 Comunicar el sinistre dins el termini de 7 dies, comptats a partir de la data en què es va conèixer i s’han de fer 
tantes comunicacions com sinistres es produeixin. 

 Permetre a Agroseguro i als perits que designi la inspecció dels béns assegurats, facilitant-los la identificació i 
l’entrada a les parcel·les assegurades. 

 Si arribat el moment fixat per a la recol·lecció no s'hagués fet el peritatge o no s'hagués arribat a un acord, es 
deixaran mostres testimoni. 

 Les altres obligacions expressament previstes en les condicions de l'assegurança. 

Quan i com he de fer els pagaments? 

El pagament de la prima s’ha de fer en subscriure la declaració d'assegurança, dins els terminis establerts pel Ministeri 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

El pagament de la prima es pot fer: 

 Al comptat (en una sola vegada) 

 De forma fraccionada, per a la qual cosa cal l’aval corresponent garantit de SAECA.  

Quan comença i finalitza la cobertura? 

 Inici: 

Per a la producció: la cobertura comença quan entra en vigor l'assegurança i sempre que hagi transcorregut el 
període de carència (si és aplicable) i s'hagin aconseguit les dates o els estadis fenològics previstos per a cada 
risc. 

Per a la plantació i les instal·lacions: la cobertura comença quan entra en vigor l'assegurança i sempre que hagi 
transcorregut el període de carència (si és aplicable). 

 Fi:  

Per a la producció: la cobertura finalitza en la primera data de les següents: recol·lecció, moment en el qual se 
superi la maduresa comercial, dates i estadis fenològics previstos per a cada risc. 

Per a la plantació i les instal·lacions: la cobertura finalitza als 12 mesos des que es van iniciar les garanties. 

 Per a conèixer els detalls d'aplicació, consulteu les condicions de l'assegurança.   
 

Com puc rescindir el contracte? 

Com que és un contracte de durada anual, no es pot rescindir. 
 


