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 nas culturas plantadas no interior de estufas que derivem de:
- tempestades, fogo, granizo, roubo, água e contaminação da água,
- anomalia das condições de plantação originadas por um fenómeno súbito e imprevisto ou avaria de máquinas.

O que está segurado?

 Culturas no interior de Estufas. Existe uma cobertura
para 30 dias antes do início do período de crescimento e
de 15 dias após o final desse período.Informação extra:
O volume expectável da colheita está segurado.
 Danos causados por fogo
Danos causados por fogo, extintor, trovoada, explosão
ou implosão estão cobertos pela apólice.
Informação extra : Danos causados por fumo e fuligem
também estão cobertos caso o fogo não tenha origem na
morada mencionada na apólice mas no raio de 1 km ao
seu redor.
Granizo
Danos causados por granizo estão cobertos.
Informação extra: A cobertura da apólice apenas se
verifica se existirem danos na estufa e na sua estrutura
ou se o granizo tiver penetrado o interior da estufa
através dos respiradouros.
Tempestade
Danos provocados por tempestade estão cobertos
Informação extra: Entenda-se como tempestade um
vento com uma velocidade de, no mínimo, 14 metros por
segundo. Têm de existir também danos na estufa.
Por escolha: Danos causados pela anomalia das
condições de plantação
Entenda-se como sendo uma anomalia derivada do
clima, água, fertilidade do solo ou luminosidade.
Informação extra : Para esta cobertura aplicam-se
condições especiais que estão discriminadas nas nossas
condições gerais.
Por escolha: Catástrofes
O seguro cobre os custos decorrentes de novas
plantações, outros materiais e danos sobre as culturas
colhidas.
Informação extra : Para esta cobertura aplicam-se
condições especiais que estão discriminadas nas nossas
condições gerais.

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

Existem restrições na cobertura?

!
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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 suas culturas 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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