Este cartão só mostra o sumário do nosso seguro. Pode encontrar mais detalhes nas nossas condições.
Que tipo de seguro é este?
Este seguro oferece cobertura para danos causados em estruturas destinadas a negócios hortícolas que tenham sido
originados por tempestades, incêndios, granizo, catástrofes e outras causas súbitas e imprevistas que possam provocar
danos materiais.
.
O que está segurado?
 Todas as estruturas, acessórios e
mobiliário fixo (F&F) que estejam na
morada mencionada na apólice.
Informação extra : Cobrimos todos os custos da
reparação. Caso não seja possível reparar, pagamos os
custos relacionados com a sua recuperação..
 Capital seguro
O Capital Seguro é baseado nos custos da reconstrução
das estruturas, equipamento e máquinas.
Informação extra : Em determinadas situações, pagamos
os custos da substituição. Em outras, pagamos de acordo
com o valor de mercado. Isso é explicado nas nossas
condições gerais.
 Custos adicionais decorrentes do dano
Nós cobrimos os custos associados à reparação das
estruturas, por exemplo, normas obrigatórias
provenientes das autoridades.
 Aluguer
Reembolsaremos o valor do aluguer perdido sempre que
você não tenha conseguido alugar o imóvel por causa
dos danos
Paisagismo
O seguro para a divisão de terras está incluído até ao
valor máximo de 5.000 €, salvo acordo em contrário.
Custos com representante credenciado para a
Inspecção
Você tem o direito de consultar o seu próprio
representante no caso de vir a ser pedida uma
indemnização. O seu representante irá reunir com o
nosso de modo a definir o valor da indemnização. Os
custos relacionados com o representante fazem parte da
indemnização e serão reembolsados até ao limite
discriminado nas nossas condições gerais.
Por escolha: Seguro adicional
O pagamento adicional resulta de uma percentagem
acordada da indemnização
Por escolha: Custos da remoção de destroços
Se você incluir o granizo como um perigo também estão
cobertos os custos relativos à limpeza. Os custos com
limpeza e remoção de destroços está incluído até ao
limite de 10% da soma indemnizatória para as estruturas
danificadas

O que não está segurado?



Não pagamos os custos que derivem de actos ou
omissões dolosas do Tomador do Seguro e por
fazer plantações ilegais
Não pagamos os danos provocados por lençóis
freáticos.
Não pagamos equipamentos que não façam parte
da estrutura como ecrãs, antenas e tabuletas.




Existem restrições na cobertura?

!
!
!
!

Os danos que derivem da queda de água através de
portas e janelas abertas não estão cobertos.
Não pagaremos pelo seu excesso.
Deverá agir de acordo com aquilo que
concordámos como prevenção e segurança
Se a estrutura não for usada, existem limitações à
cobertura desta apólice. Isso vem discriminado nas
nossas condições

!

Onde é que estou coberto no seguro?

O seguro é válido para as estrutas localizadas na morada mencionado na sua apólice.
.

Quais são as minhas obrigações?

Tem que responder às nossas questões honestamente quando requisitar o seguro. Tem de nos informar sobre
mudanças. Tem que denunciar um dano o mais rápido possível depois de o ter identificado. Tem que agir o mais
rápidamente possível a fim de prevenir um dano de acontecer e limitar o dano depois de ter ocorrido.

Quando e como pago?

Pode escolher pagar o premium por ano ou por trimestre. O pagamento é transferido por si mesmo

Quando é que a cobertura começa e acaba?

O seguro começa na data mencionada na apólice. Se não pagar o premium, temos o direito de parar o seguro.

Como cancelo o contrato?

Pode cancelar o seu contrato por ano. Pode escrever-nos 3 meses antes da data de renovação.
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