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1. APLICAÇÃO1. APLICAÇÃO1. APLICAÇÃO1. APLICAÇÃO1. APLICAÇÃO

A presente Condição Especial complementa as Condições Gerais da

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

pomares de Maça e Pera.

2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO2. INÍCIO E FIM DE VIGÊNCIA DO SEGURO

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

Vigência das Condições Gerais 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 PREJUÍZOS3. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS3. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS3. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS3. 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 e verificação das quadras atingidas. Nessa

ocasião o Segurado deverá informar a data estimada de início de

colheita, para que seja programada a vistoria final para quantificação

das perdas.

3.2 O Segurado deverá informar à Seguradora, com no mínimo 10

(dez) dias de antecedência, a data exata em que iniciará a colheita

dos frutos para que a mesma realize a vistoria final para quantificação

dos prejuízos.

3.3 A tabela abaixo será adotada para o cálculo da3.3 A tabela abaixo será adotada para o cálculo da3.3 A tabela abaixo será adotada para o cálculo da3.3 A tabela abaixo será adotada para o cálculo da3.3 A tabela abaixo será adotada para o cálculo da

desvalorização ou perda dos frutos afetados, considerandodesvalorização ou perda dos frutos afetados, considerandodesvalorização ou perda dos frutos afetados, considerandodesvalorização ou perda dos frutos afetados, considerandodesvalorização ou perda dos frutos afetados, considerando

apenas aqueles que ainda estiverem na planta na épocaapenas aqueles que ainda estiverem na planta na épocaapenas aqueles que ainda estiverem na planta na épocaapenas aqueles que ainda estiverem na planta na épocaapenas aqueles que ainda estiverem na planta na época

de colheita:de colheita:de colheita:de colheita:de colheita:

3.3.1 Análise sem considerar danos por granizo:3.3.1 Análise sem considerar danos por granizo:3.3.1 Análise sem considerar danos por granizo:3.3.1 Análise sem considerar danos por granizo:3.3.1 Análise sem considerar danos por granizo:

a) Uma fruta Extra poderá admitir somente 1 (um) defeito no fruto,

de intensidade classificada como Extra.

b) Uma fruta de Cat 1 poderá admitir até 3 (três) defeitos por

fruto, de intensidade classificada como Extra ou Categoria 1.

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

AS CULTURAS DE MAÇÃ E PERA

c) Uma fruta de Cat 2 poderá admitir até 3 (três) defeitos por

fruto, de intensidade classificada como Categoria 2 ou mais do que

3 (três) defeitos por fruto, de intensidade classificada como Extra ou

Categoria 1.

d) Uma fruta Cat 3 poderá admitir até 4 (quatro) defeitos por fruto,

de intensidade classificada como Categoria 3 ou mais do que 3

(três) defeitos por fruto, de intensidade classificada como Categoria

2.

e) Uma fruta que apresentar 5 (cinco) ou mais defeitos diferentes

de intensidade, de Categoria 3, será considerada Descarte.

3.3.2 Será considerada fruta de Descarte a que apresentar os

seguintes defeitos: Podridão, congelamento, desidratação, degenerescência

interna severa (independente da causa), frutas passadas e escaldadura.

3.3.3 Considerar os percentuais admitidos para cada categoria:

3.3.4 Análise considerando os danos do granizo3.3.4 Análise considerando os danos do granizo3.3.4 Análise considerando os danos do granizo3.3.4 Análise considerando os danos do granizo3.3.4 Análise considerando os danos do granizo

Os danos mecânicos causados pelo granizo deverão ser classificados

de acordo com o nível aceitável para cada categoria, também de

acordo com a tabela de classificação.

4. RATIFICAÇÃO4. RATIFICAÇÃO4. RATIFICAÇÃO4. RATIFICAÇÃO4. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais do Seguro

Agrícola, que não tenham sido alterados ou revogados por estas

Condições Especiais.

1810.17.01.I - JUL/13

COR CARACTERÍSTICA
DA VARIEDADE:

R U S S E T I N G / D A N O
GEADA

BITTER PIT/CORTIÇA

LESÃO CICATRIZADA
LEVE

LESÃO CICATRIZADA
GRAVE

DANO POR GEADA

MANCHAS DE
SARNA

DOENÇAS OU
FITOTOXIDEZ

DANO MECÂNICO

QUEIMADURA
DE SOL

RACHADURA
PEDUNCULAR

LESÃO ABERTA

DEFEITOS EXTRA CAT I CAT II CAT III

>75% >50% >25% >15%

>60% >40% >20% >10%

<10% <20% <40% <70%

 
<10mm² <50mm²

<10mm² <30mm² <2cm² <10cm²

 
<10mm² <30mm² <5cm²

 <10% área <30% área

 <5mm² <20mm² <150mm²

<3mm² <10mm² <50mm²

<0,5cm² <1cm² <2cm² <5cm²

 
<10% <20% >20%

<1cm <2cm <3cm

 <5mm² ou <20mm² <70mm²

0,5cm ou 1cm ou 2cm

PERCENTUAL DE

DEPRECIAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO SEM

CONSIDERAR GRANIZO

CLASSIFICAÇÃO CON -

SIDERANDO GRANIZO

EXTRA / CAT I

Extra/Cat I 0

Cat II 20

Cat III 35

Descarte 88

Cat II 0

Cat III 25

Descarte 81

Cat III 0

Descarte 70

Descarte 0DESCARTE

CAT II

CAT III


