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

CULTURA DE ALHOC.N.P.J. 61.198.164/0001-60

1. APLICAÇÃO
A presente Condição Especial complementa as Condições Gerais 
da apólice de seguro agrícola de frutas e hortaliças e se aplica 
ao seguro de lavouras de Alho.

2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO
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 
bulbos do ciclo produtivo para o qual foi contratado o seguro, 
o que ocorrer primeiro. 

3. INÍCIO DE COBERTURA

3.1 O início de cobertura coincidirá com a emergência de no 
mínimo 60% (sessenta por cento) das plantas.

4. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS

4.1 Para a perda de população de plantas

4.1.1 O percentual de perda de população da amostra será 
determinado pela divisão entre o número de plantas indenizáveis 
pelo número total de plantas.

4.1.2 Serão consideradas plantas indenizáveis aquelas que en-
contrarem-se cortadas ao nível do solo, que estiverem severa-
mente danificadas com danos irrecuperáveis.

4.1.2 A amostra será composta por uma sequência de 100 (cem) 
plantas com no mínimo 3 (três) amostras por talhão.

4.1.3 O Segurado poderá realizar limpeza e manejo necessário 
da área sinistrada, principalmente quando este manejo for feito 
com o intuito de evitar a entrada de patógenos, sem que a 
mesma prejudique a avaliação dos danos causados pelo evento 
coberto.

4.2 Para a perda de área foliar

4.2.1 Serão avaliadas as partes das folhas que, após o sinistro, 
mantiveram suas funções. Através da relação entre a superfície 
necrosada ou eliminada pelo sinistro e a área foliar total que a 
planta apresentava no momento do sinistro será determinada a 
média de perdas de área foliar da amostra.

5. RATIFICAÇÃO

5.1 Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Se-
guro 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) Site: www.portoseguro.com.br


