Este cartão só mostra o sumário do nosso seguro. Pode encontrar mais detalhes nas nossas condições.
Que tipo de seguro é este?
Este seguro fornece cobertura para danos de equipamento e materiais que precise para a sua operação normal no seu viveiro e
stock.

O que não está segurado?

O que está segurado?

 Todo o equipamento e materiais que precisa para a
operação normal do seu viveiro e do stock no risco a
prever mencionado na apólice.
Informação extra: Existem algumas exclusões que pode
ler no nosso documento de termos e condições.
Inventário e stock
O inventário é indemnizado em liquidação do próprio dia
ou por escolha sobre um novo valor. O stock é
indemnizado em liquidação do mercado.
 Custos da salvação
Os custos da salvação estão incluídos no
seguro.Informação extra: Existe um limite para o
montante.
Por escolha: granizo, roubo, assalto, precipitação
Para além de Fogo e Tempestade pode escolher
assegurar os danos por resultado de granizo, roubo,
assalto e precipitação.
Informação extra: Danos de água causados pela chuva a
entrar por portas abertas ou janelas não está assegurado
pelo seguro. Veículos podem ser assegurados no
inventário somente por fogo e assalto.
 Custos de competência









Não pagaremos por danos causados por atos ilegais
ou deliberados, terramotos e cheias.
Danos causados por sofware
Danos de computadores ou dados causados por um
mau funcionamento do software não estão no
seguro.
Danos de resfriamento
Danos a câmaras de resfriamento como resultado
de um equipamento de resfriamento em mau
funcionamento não estão no seguro.
Informação extra :
A não ser que o não funcionamento esteja no
seguro no evento de um incêndio
Interesse de renda
Não aplicavél
Partes não consideradas como inventário
Dinheiro, papéis de valor, veículos, caravanas,
barcos ou plantas não são considerados inventário.
Informação extra :
Plantas podem estar no seguro como stock. Isto
está explicado nas nossas condições.

Existem restrições na cobertura?

Tem o direito de consultar o seu especialista em caso de
reclamação. O seu especialista lidará com o nosso
especialista para resolver a reclamação. Os custos deste
especialista fazem parte do pedido e serão reembolsados
num limite explicado nas nossas condições.
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Não pagaremos pelo seu excesso.
Deverá agir de acordo com aquilo que
concordámos como prevenção e segurança
Se o edifício não é usado existem limitações no
seguro. Isto está explicado nas nossas
condições..

.

Onde é que estou coberto no seguro?

O seguro é válido para o seu equipamento e materiais que precisa para a operação normal do seu viveiro e stock
localizado no risco que está 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.

