
 
એગ્રીકલ્ચર ઈન્સ્યોરન્સસ કંપની ઓફ ઈન્ન્સિયા લી. 

જીવન વવકાસ બિલ્ડીંગ, પહલેો માળ, ઝાાંસી ની રાણી ની પ્રવિમા સામે, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ-380015.  

ફોન નાં. ૦૭૯-૨૬૪૭૨૬૦૦ થી ૨૬૪૭૨૬૧૧, ફેક્સ નાં. ૦૭૯-૨૬૪૭૨૬૦૯  ઈમેઈલ- ro.ahmedabad@aicofindia.com 

હવામાન  પાક વીમો - રવવ સીઝન ૨૦૨૦-૨૧ (ગજુરાત રાજ્ય માટે) 
UIN: IRDAN126RP0006V01200607 

વવશેષતાઓ:- 
• વવવમિ પાક ઉગાડિા નાના/સીમાાંિ, માબલકી હક્ક વાળા કે ભાડુઆિ / ભાબગયા કોઈપણ પ્રકારના ખેડૂિ હવામાન વીમો 

લઈ શકે છે.  
• વિમાનો સમયગાળો:- ૧૫મી જાન્યયુારી થી ૧૫ માર્ચ, ૨૦૨૧ જ ેદરકે વજલ્લા અને પાક િાર અલગ અલગ રહસે. 

• આિરી લેિાયેલ જોખમો:- કમોસમી વરસાદ, મહત્તમ તાપમાન, લઘતુ્તમ તાપમાન. 

• આિરી લેિાયેલ પાક:- ઘઉં, ર્ણા, િટાકા 
• મહિમ ખેિી ખર્ચ જેટલી જવાિદારી રહશેે જે અલગ અલગ પાક માટે જુદી જુદી રહશેે.  
• વીમા આવરણ સમાપ્િ થયાને ૪  થી ૬  અઠવાડડયામાાં જેટલા સમયમાાં દાવાની પિાવટ કરી શકાય છે. 

દાવાની ગણતરી:-  
• દાવાની  ગણિરી સ્વર્બલિ છે. 
• વવમેદાર ખેડૂિોને  ટમચશીટમાાં જણાવેલ ડિગરોને ધ્યાનમાાં રાખીને  દાવાની ગણિરી જેિે િાલકુાનાાં પહલેેથી જણાવેલ 

અક્ાાંશ અને રેખાાંશ સાંિાંવિિ IMD(ગ્રીડેડ ડેટા)ના ઉપલબ્િ આંકડાઓ મજુિ કરવામાાં આવશે.  
• દરેક વીમા આવરણ અંિગચિ મળવાપાત્ર દાવાની રકમનો સરવાળો કરી કુલ દાવાની ચકુવણી કરવામાાં આવશે. 
• જેિે િાલકુાના વવમેદાર ખેડૂિોને પાકવાર મળવાપાત્ર દાવાની હકે્ટર દીઠ રકમ સરખી રહશેે.  
• ડિગરથી ઉપરના વવર્લનોના સાંજોગોમાાં વ્યકિીગિ રીિે િેનુાં આંકલન કરી શકાય છે. 

વીમો લેવાની રીત:- 

• પરૂી વવગિ સાથે ભરેલુાં પ્રસિાવપત્ર 

• બિડાણ:-લેટેસ્ટ આિારકાડચ, ૭/૧૨ અથવા ૮અ અને િને્ક પાસબકુના પહલેા પાનાની ફોટોકોપી  
• ભરેલ પ્રસ્િાવપત્ર અને ઓનલાઇન પ્રીવમયમ ૧૪ જાન્યઆુરી, ૨૦૨૧  સિુીમાાં એઆઈસી, 

અમદાવાદ  ઓડફસે મોકલી આપવાનુાં  રહશેે.  
• કોઈપણ વધ ુમાડહિી માટે અમારી ઓડફસે સાંપકચ કરવો.   

પાકનુ ંનામ વવવમત રાવશ (પ્રવત હકે્ટર) પ્રીવમયમ દર @ 3 % જીએસટી સાથે કુલ પ્રીવમયમ રૂ.      
(પ્રવત હકે્ટર) 

િટાકા ૧૦૦૦૦૦ ૩૦૦૦ ૩૫૪૦ 

ર્ણા ૩૦૦૦૦ ૯૦૦ ૧૦૬૨ 

ઘઉં ૪૦૦૦૦ ૧૨૦૦ ૧૪૧૬ 

Details for NEFT / RTGS payment for premium are as under: 
 

 Account Name:  AIC OF INDIA CROP INSURANCE PREMIUM COLLECTION ACCOUNT 

 Bank Name and Brach Address: Axis Bank, Law Garden Branch, Ahmedabad 

 IFSC Code:  UTIB0000003 

 Bank Account No.:  003010200017930 

mailto:ro.ahmedabad@aicofindia.com


                                   
અન.ુ ન  

જજલ્લાનુ ંનામ  પાકનુ ં નામ  

૧ અમદાવાદ િટાકા, ઘઉં,ર્ણા  
૨ અમરેલી ઘઉં,ર્ણા  
૩ આણાંદ િટાકા, ઘઉં , ર્ણા,   
૪ અરવલ્લી િટાકા, ર્ણા  
૫ િનાસકાાંઠા િટાકા  
૬ ભરુર્ ઘઉં , ર્ણા    
૭ ભાવનગર ઘઉં , ,ર્ણા  
૮ િોટાદ ઘઉં , ર્ણા 
૯ છોટા ઉદેપરુ ઘઉં , ર્ણા,   
૧૦ દાહોદ ઘઉં , ર્ણા 
૧૧ ડાાંગ ઘઉં , ર્ણા 
૧૨ દેવભવૂમ દ્વારકા ઘઉં , ર્ણા 
૧૩ ગીર સોમનાથ ઘઉં , ર્ણા 
૧૪ જામનગર ઘઉં , ર્ણા 
૧૫ જુનાગઢ ઘઉં,, ર્ણા 
૧૬ ખેડા ઘઉં , ર્ણા  
૧૭ મહીસાગર ઘઉં , ર્ણા 
૧૮ મેહસાણા િટાકા,  
૧૯ મોરિી ઘઉં , ર્ણા  
૨૦ નમચદા ઘઉં , ર્ણા,   
૨૧ નવસારી ઘઉં , ર્ણા,   
૨૨ પાંર્મહાલ ઘઉં , ર્ણા 
૨૩ પાટણ િટાકા, ર્ણા 
૨૪ પોરિાંદર ઘઉં , ર્ણા 
૨૫ રાજકોટ ઘઉં,  ર્ણા 
૨૬ સાિરકાાંઠા િટાકા, ર્ણા 
૨૭ સરુિ ઘઉં , ર્ણા,   
૨૮ સરેુન્રનગર ઘઉં , ર્ણા 
૨૯ િાપી ઘઉં , ર્ણા,   
૩૦ વડોદરા ઘઉં  

૩૧ વલસાડ ર્ણા   
૩૨ કચ્છ ઘઉં 
૩૩ ગાાંિીનગર િટાકા 

    

વીમો એ આગ્રહની વવષય વ્ત ુછે. 
IRDAI Registration No. 126 

જાહરેાિ હતેથુી (વનયમો અન ેશરિો લાગ)ુ  

CIN: U74999DL2002PLC118123 
ટોલ ફ્રી હલે્પલાઇન નાંિર :. 1800-116-515      Website:- www.aicofindia.com          
ફડરયાદ વનરાકરણની બલિંક:- http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance_Home.aspx                Advt. No. – ROGUJ/RB/20-21/01 

http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance_Home.aspx


 

 

 


