
1. APLICAÇÃO

A presente Condição Especial complementa as Condições Gerais da

apólice de seguro agrícola de frutas e se aplica ao seguro de

lavouras de tomate indústria/rasteiro.

Para fins de seguro, considera-se Tomate Indústria as de variedade

rasteira que não necessita de tutoramento ou de variedade semi

envarado e cuja produção se destina única e exclusivamente para

Indústria.

2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO

2.1 O início de vigência da apólice será definido na Cláusula 8.2 -

“Vigência” das Condições Gerais, 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. INÍCIO DE COBERTURA

3.1 O início da cobertura desta cultura ocorrerá quando os frutos

provenientes do ciclo produtivo para o qual foi contratado o seguro

tiverem diâmetro maior ou igual a 3 (três milímetros).

4. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS

4.1 A tabela abaixo será adotada para o cálculo da desvalorização

ou perda dos frutos afetados:

4.1.1 Análise sem considerar danos por granizo:

a) Cat I: São frutos de aparência saudável, sem danos causados por

pragas, doenças, desordens fisiológicas, frio e sol. São toleradas

manchas superficiais, difusas ou não, que não ultrapassem 5% (cinco

por cento) da superfície do fruto. São tolerados pequenos defeitos,

desde que não prejudiquem as características e boa aparência dos

frutos;

b) Descarte: frutos com aparência que inviabilize sua comercialização.

4.1.1.1 Considerar:

a ) Defeitos leves:

· Queimado; Descolorido; Com rachadura superficial; Lesionado;

Murcho; com coração preto (com necrose na polpa ou na placenta);

com o pedúnculo aderido.
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b ) Defeitos Graves:

· Tomate Verde; Bichado ou Brocado; Mofado; Rachado; Desintegrado;

Pequeno (diâmetro horizontal maior ou igual a 15 mm (quinze

milímetros)); Com fundo preto.

4.1.2 Análise considerando os danos causados pelo granizo:

a) Cat I: Frutos inteiros e sadios, sem nenhuma lesão causada por

granizo;

b) Cat II: Frutos com menos de 10 (dez) lesões de diâmetro inferior

a 15 mm (quinze milímetros) e depressão superficial, que tenha

rompido a epiderme do fruto. Nesta categoria, aproximadamente 10%

(dez por cento) do fruto estará comprometido pelo granizo;

c) Cat III: Frutos com mais de 10 (dez) lesões de diâmetro entre

16 e 30 mm (trinta milímetros), com depressão profunda na

epiderme, que tenha rompido a epiderme do fruto. Nesta categoria,

aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do fruto estará

comprometido pelo granizo;

d) Descarte: Frutos com lesões de diâmetro superior a 31 mm

(trinta e um milímetros) a 50 mm (cinquenta milímetros) que tenham

rompido a epiderme do fruto. Nesta categoria, 50% do fruto estarão

comprometidos pelo granizo.

4.1.2.1 Serão consideradas as perdas percentuais apenas dos frutos

expostos ao granizo no momento de sua ocorrência, desconsiderando

aqueles já colhidos ou ainda não formados.

4.1.2.2 Novas ocorrências de granizo na propriedade segurada

representarão perdas percentuais apenas para a capacidade produtiva

restante.

4.1.2.3 Caso a cultura não apresente condições de avaliação de

perdas na primeira vistoria realizada, a Seguradora poderá agendar

uma segunda vistoria, a ser realizada no prazo máximo de 15

(quinze) dias após a primeira.

5. Limite Máximo de Indenização (LMI) por etapa de

cultivo

5.1 O Limite Máximo de Indenização da Apólice será determinado de

acordo com o ciclo de cultivo, estabelecendo a seguinte escala de

indenização:

5.2 Nos sinistros cobertos, ocorridos durante a colheita, o percentual

de produção já colhido será descontado para fins de

indenização.

6. Ratificação

Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Seguro

Agrícola, que não tenham sido alterados ou revogados por estas

Condições Especiais.

ANÁLISE SEM

CONSIDERAR O DANO

CAUSADO PELO GRANIZO

CAT I

DESCARTE

DEPRECIAÇÃO

PERCENTUAL

Cat I 0

Cat II 20

Cat III 35

Descarte 88

Descarte 0

ANÁLISE CONSIDERANDO

OS DANOS CAUSADOS

PELO GRANIZO

DIAS A PARTIR DO FIM DO

TRANSPLANTE/EMERGÊNCIA

LIMITE MÁXIMO

DE INDENIZAÇÃO

 Até 30 dias Até 55% do LMI

 De 30 a 60 dias Até 75% do LMI

 Mais de 60 dias Até 100% do LMI
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