
Seguro Agrícola
Documento de informação sobre produtos de seguros

Companhia de Seguro : Crédito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A 

Produto: Seguro CA Estufas
Companhia de Seguros autorizada pela Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões, sob o n.º 1122. 

Estado Membro da U.E.: Portugal

A informação constante neste folheto não dispensa a consulta das informações pré-contratuais e contratuais legalmente 

exigidas e prestadas em documento próprio.

Qual é o tipo de seguro?

O Seguro de Estufas garante uma indemnização pelos danos directamente causados aos Bens Seguros, ou seus 

componentes, durante os respectivos Tempos de Vida Útil, devido à ocorrência de qualquer ou quaisquer dos riscos, desde 

que expressamente identificados nas Condições Particulares.

Que riscos são 

segurados?

Cobertura base:

 Incêndio

 Acção Mecânica de Queda de Raio

 Explosão

 Tempestades

 Inundações

 Granizo

 Fenómenos Sísmicos

Opção Riscos Eléctricos: Para além dos riscos 

contratados, cobre os danos eléctricos, apenas para 

equipamento e máquinas no interior da estufa.

Ficam excluídas da garantia do seguro os danos que

derivem, directa ou indirectamente, de:

x Guerra, declarada ou não, invasão, acto de inimigo

estrangeiro, hostilidades ou operações bélicas, guerra

civil, insurreição, rebelião ou revolução;

x Levantamento militar ou acto do poder militar legítimo

ou usurpado;
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Que riscos não são 

segurados?

x Confiscação, requisição, destruição ou danos

produzidos nos Bens Seguros, por ordem do governo,

de direito ou de facto, ou de qualquer autoridade

instituída, salvo no caso de remoções ou destruições

executadas por ordem de autoridade competente com

o fim de salvamento, se o forem em razão de qualquer

risco coberto pelo seguro;

x Greves, tumultos e alterações da ordem pública, actos

de terrorismo, vandalismo, maliciosos ou de

sabotagem, mesmo que deles resultem danos

eventualmente abrangidos pela cobertura de qualquer

dos riscos principais, bem como os danos que

resultantes das medidas necessárias à repressão de

tais actos;

x Explosão, libertação do calor e irradiações

provenientes de cisão de átomos ou radioactivas e

ainda os decorrentes de radiações provocadas pela

aceleração artificial de partículas;

x Actos ou omissões dolosas do Tomador do Seguro, do

Segurado ou de pessoas por quem estes sejam

civilmente responsáveis;

x Privação de uso dos Bens Seguros;

x Extravio, furto ou roubo dos Bens Seguros, quando

praticados durante ou na sequência de qualquer

sinistro coberto.

Ficam também excluídos os danos:

x Já existentes à data do sinistro;

x Nos Bens Seguros se, no momento da ocorrência do

evento, a Estufa se encontrava danificada, defeituosa,

desmoronada ou deslocada das suas fundações, de

modo a afectar a sua estabilidade e segurança global;



x Causados por acção do mar e outras superfícies de águas naturais ou artificiais, sejam de que natureza forem,

mesmo que estes acontecimentos resultem de temporal;

x Resultantes do colapso total ou parcial das estruturas seguras, não relacionadas com os riscos geológicos

garantidos;

x Em mercadorias e / ou outros bens móveis, existentes ao ar livre;

x Em muros, vedações e portões;

x Correspondentes a lucros cessantes ou perda semelhante;

x Sofridos pelos Equipamentos e Máquinas que deram origem a uma Explosão, excepto se esta decorrer de causa

externa garantida pela Apólice;

x Causados a culturas (plantadas ou armazenadas), bosques, plantações, animais vivos, madeira cortada, jardins

ou outros bens que não façam parte dos Bens Seguros do seguro;

x Em quaisquer equipamentos electrónicos;

x Causados a terceiros, pelos quais seja civilmente responsável o Segurado;

x Correspondentes, ou resultantes de avaria de Máquinas.

Salvo convenção em contrário nas Condições Particulares, ficam também excluídos do seguro os danos:

x Verificados em Estufas que estejam assentes sobre fundações que contrariem as normas técnicas ou as boas

regras de engenharia de execução das mesmas, em função das características dos terrenos e do tipo de

construção ou bens envolvidos nesta cobertura;

x Pelos quais um Terceiro, na sua qualidade de fornecedor, montador, construtor ou projectista, seja

contratualmente responsável, designadamente os resultantes da deficiência de construção, de projecto, de

qualidade de terrenos ou outras características do risco, que fossem ou devessem ser do conhecimento prévio do

Segurado;

x Em Bens Seguros que estejam sujeitos a acção continua da erosão das águas, salvo se o Segurado fizer prova

que os danos não têm qualquer relação com aqueles fenómenos.

Ficam ainda excluídos da garantia do seguro as perdas e danos causados por quaisquer factos previstos no

âmbito da cobertura da Condição Especial 01. Riscos Eléctricos, salvo quando esta tenha sido

expressamente contratada.
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Ị Em caso de sinistro, sempre que se verifique que o

valor do capital seguro é inferior ao valor efectivo

dos bens em risco, o Segurador apenas responde

pelo dano na respectiva proporção (regra

proporcional) assumindo o Segurado a restante

parte dos prejuízos.

Franquias:

Ị Pode ficar a cargo do Tomador do Seguro uma

parte da indeminização, denominada franquia

expressa nas Condições Particulares da Apólice

Há alguma restrição da Cobertura?

Ị Não são subscritas estufas cujo Capital em

risco seja inferior a 100.000 EUR.

Ị Todas as estufas propostas a seguro serão

objecto de Análise de Risco.

Ị Limite máximo de capital admissível para a

cobertura de Riscos Eléctricos de 50.000EUR.



Quando começa e acaba a cobertura?

O contrato inicia-se na data indicada nas Condições Particulares da apólice ou no documento comprovativo do 

seguro, renovando-se automaticamente por períodos de um ano e termina às 24 horas do último dia ali 

indicado ou da data de vencimento, se o contrato não for renovado ou pago o respectivo prémio.

O contrato pode ser resolvido pelas partes a todo o tempo, havendo justa causa, mediante correio registado.

Pode, também, ser denunciado pelas partes com a antecedência mínima de 30 dias em relação à data de 

vencimento da apólice.

Como posso rescindir o contrato?

Onde estou coberto?

 Salvo convenção em contrário, devidamente expressa nas Condições Particulares, o seguro apenas produz 

efeitos em relação a sinistros ocorridos em Portugal Continental e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

Quais são as minhas obrigações?

No início do contrato

Declarar com exactidão todas as circunstancias significativas para a apreciação do risco. A determinação do 

capital seguro é sempre da responsabilidade do Tomador do Seguro.

Durante a vigência do contrato

No prazo de 14 dias a contar do conhecimento do facto, comunicar à companhia de Seguros todas as 

circunstâncias que agravem o risco.

Em caso de sinistro

• Comunicar, por escrito, no prazo de 8 dias e tomar as medidas ao seu alcance para prevenir ou limitar as 

consequências do sinistro;

• Não agravar voluntariamente, as consequências do sinistro, ou dificultar, intencionalmente, o salvamento dos 

bens seguros;

• Não subtrair, sonegar, ocultar ou alienar os salvados:

• Não impedir, dificultar ou não colaborar com o Segurador no apuramento da causa do sinistro, ou na 

observação, beneficiação ou venda de salvados;

• Não usar de fraude, simulação, falsidade ou quaisquer outros meios dolosos, bem como documentos falsos 

para justificar a reclamação.

Quando e como devo pagar?

O prémio deve ser pago na data de celebração do seguro, sendo que a sua eficácia depende do respectivo

pagamento.

O pagamento poderá ser feito por Débito Directo, Multibanco ou ainda numa Agência do Crédito Agrícola.
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