
1. APLICAÇÃO

As presentes Condições Especiais complementam as Condições

Gerais da apólice de Seguro Agrícola e se aplicam ao seguro de

soja.

2. OBJETO DO SEGURO

2.1 Garantir ao Segurado, até o limite máximo de indenização

contratado, os prejuízos causados às culturas de soja, implantadas

e conduzidas tecnicamente e especificadas na Apólice de Seguro

decorrentes diretamente da ocorrência dos eventos climáticos previstos

e coberto por este seguro e, desde que observado o disposto no

Zoneamento Agrícola e Agroclimático do Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – MAPA, ou, na sua falta, seguidas as

orientações das instituições oficiais de pesquisa.

2.2 Será garantido pela presente apólice, o valor da diferença

registrada entre a Produtividade Garantida e a Produtividade

Obtida, baseando-se na perda de produtividade da cultura segurada,

enquanto se encontre não colhida, em função da ocorrência de

risco climático coberto e previsto na Cláusula Riscos Cobertos, de

acordo com o nível de cobertura contratada pelo Segurado, dentro

dos limites determinados pela Seguradora e estabelecidos na

apólice.

2.3 As plantas em si não são consideradas bens segurados para

efeito desta cobertura, mas tão somente os grãos (produção) a

serem produzidos na unidade segurada.

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1.1 Além dos riscos excluídos constantes nas Condições Gerais,

o presente seguro não garantirá os prejuízos, a seguir elencados,

mesmo que em consequência dos riscos cobertos previstos na

Cláusula Riscos Cobertos:

3.1.2 Perdas na Unidade Segurada em que as plantas

ainda não tenham emitido o primeiro trifólio em 70%

(setenta por cento) da unidade segurada, salvo se o

segurado contratar a Cobertura Adicional de Replantio

ou Não-Emergência.

4. PERÍODO DE COBERTURA

4.1 A cobertura inicia-se quando 70% das plantas apresentarem

o primeiro trifólio e finda com a colheita ou com o final de vigência

da apólice, o que ocorrer primeiro.

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA

O término do Período de Vigência deste seguro dar-se-

á no prazo de até 170 (cento e setenta) dias, a partir

do plantio da cultura segurada para os cultivares normais

ou tardios, e até 140 (cento e quarenta) dias, a partir

do plantio da cultura segurada, para os cultivares

precoces e semi-precoces.
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6. APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

As indenizações, quando devidas por este seguro, serão efetuadas

nos prazos e termos mencionados nas Condições Gerais do

Seguro.

7. RATIFICAÇÕES

Ratificam-se todas as disposições contidas nas Condições Gerais

para Seguro Agrícola Sem Cobertura do Fundo de Estabilidade do

Seguro Rural (FESR) que não tenham sido modificadas pelas

presentes Condições Especiais.


