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CONDIÇÕES ESPECIAIS DO SEGURO AGRÍCOLA SEM COBERTURA DO FUNDO DE ESTABILIDADE DO 
SEGURO RURAL (FESR) PARA A CULTURA DE FIGO 

1. APLICAÇÃO 

A presente Condição Especial complementa as Condições Gerais da apólice de seguro agrícola de frutas e hortaliças 
e se aplicam ao seguro de pomares de Figo. 

2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO 

O início de vigência da apólice será definido na Cláusula 9.2 – Período de Vigência , deste seguro e termina com o 
final de vigência da cobertura ou com o encerramento da colheita dos frutos do ciclo produtivo para o qual foi 
contratado o seguro, o que ocorrer primeiro.      

3. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS 

3.1 Mediante aviso de ocorrência de granizo na propriedade segurada, a seguradora enviará um perito para 
constatação da ocorrência do evento, verificação das quadras atingidas e do percentual de frutos que estavam 
expostos por ocasião do sinistro para quantificação dos danos causados aos mesmos. 

3.2 Caso haja quebra de ponteiro principal será realizada uma vistoria preliminar para determinar a percentagem de 
danos inicial e, cerca de duas semanas após a realização da primeira vistoria, haverá uma vistoria final, em que será 
confirmada ou retificada a perda. 

3.3 A tabela abaixo será adotada para o cálculo da desvalorização ou perda dos frutos afetados, considerando apenas 
aqueles que ainda estiverem na planta na época de colheita: 

 

NÍVEL DE DANO DESCRIÇÃO % DE PERDA 

Nenhum O fruto não foi atingido pelo granizo 0 

Leve 
O fruto tem menos de 3 (três) lesões com diâmetro inferior a 
3 mm (três milímetros) e depressão superficial, sem que 
tenha havido rompimento da epiderme do fruto. 

50 

Grave 
O fruto tem mais de 3 (três) lesões profundas entre 3 (três) e 
5 mm (cinco milímetros) de diâmetro, sem que tenha havido 
rompimento da epiderme. 

75 

Total 
Frutos com lesões superiores a 5 mm (cinco milímetros) ou 
que tenham rompido a epiderme. Também serão 
contabilizados os frutos arrancados da planta. 

100 

 

4. RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Seguro Agrícola, que não tenham sido alterados ou revogados 
por estas Condições Especiais. 

 

 

 

 

 

 

SAC: 0800 727 2765 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para 
pessoas com deficiência auditiva) - Solicitação de serviços/sinistro: 3366—3110 (Gde. São Paulo) - 0800 727 8118 

(Demais Localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184 - Site: www.portoseguro.com.br 
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