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1. Zoneamento Agrícola
Zoneamento Agrícola: trabalho Técnico conduzido pela EMBRAPA, com coordenação
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que procura definir os
períodos favoráveis ao plantio de cada cultura em cada município, levando em
consideração o histórico de eventos climáticos ocorridos (temperatura, granizo, geada e
seca, entre outros) e os tipos de solo existentes. Além disso, também informa as
cultivares habilitadas (recomendadas) e seus produtores (detentores da semente). É
divulgado pelo MAPA no início de cada ano agrícola ou ciclo de plantio. As Portarias do
Zoneamento Agrícola são atualizadas sempre que houver necessidade.
Todos os nossos produtos são parametrizados e seguem os normativos impostos pelo
MAPA. Sendo assim, antes de efetivar uma cotação, deve-se se certificar se todas as
informações inseridas estão de acordo com o Z/A.
Como saber o período de zoneamento? Como saber se aquela determinada semente
de determinada cultura, plantada em "x" data, em "y" tipo de solo, no Município "z" está
de acordo com o Z/A?
Primeiramente, acessar o site da portaria e selecionar a UF desejada, exemplo "BA":
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/riscos-seguro/risco-agropecuario/portarias

Selecionar a cultura:
Atenção: a disponibilidade da cultura na relação de cada estado, não significa que a
seguradora possui aceitação.

Neste caso, foi selecionado "SOJA".
Ao clicar, irá abrir um arquivo em WORD.

Clique no 3º modo de visualização, e aperte "CTRL+F" no teclado para abrir a caixa de
busca.
Para consulta dos cultivares, inserir os números ou letras da variedade que será
utilizada pelo cliente em sua lavoura.
É importante verificar em que grupo ela está cadastrada no Zoneamento.
Neste caso, selecionamos o Grupo III – Variedade da Embrapa: BRS 313

Após, escreva o nome do Município. Neste exemplo, "Cristópolis":

Constaram 3 localizações, referentes à cada grupo, GRUPO I, GRUPO II e GRUPO III,
respectivamente.
Em nosso exemplo, trata-se de GRUPO III e Solo Tipo 3, logo, clicamos no que aparece
em terceiro (Grupo III). Onde consta o período, "30, 30 a 32 e 36", ou seja, 30,31,32 e
36. Suba a página, até a "TABELA DE PERIODOS DE SEMEADURA". Faça a
conferencia de acordo com o período visto, neste caso, 30,31,32 e 36.

Constatamos então que, o período para se plantar nesta região é entre 21/10/2018 a
20/11/2018 e 21/12/2018 a 31/12/2018.
A data do plantio deve ocorrer dentro desse período, sendo assim, está em acordo com
o ZA.

Tipos de Solos
Tipos de solos: os solos são agrupados em três categorias quanto à capacidade de
retenção de agua:
I.

II.
III.

Arenoso (Tipo 1): < de 15 % de argila
Textura média (Tipo 2): de 16 a 34 % de argila
Argiloso (Tipo 3): > de 35 % de argila

Subvenção Federal *
Para todas as culturas está disponível a Subvenção Federal, que trata-se de um
Programa de apoio aos produtores rurais que desejam proteger suas lavouras contra
riscos climáticos adversos. O Governo Federal subsidia financeiramente àqueles
produtores que contratam o seguro rural, arcando com parte dos custos de aquisição
do seguro.
O percentual de subsídio é definido pelo MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e, varia de 30% a 45% do prêmio, de acordo com as prioridades da
política agrícola formulada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). As modalidades de seguro rural amparadas pelo PSR são agrícolas, pecuária,
florestas e aquícola. A Subvenção é limitada a R$ 72.000,00 anual pelo CPF/CNPJ,
sujeito a confirmação do MAPA e eventuais alterações dispostas pelo órgão.

Subvenção Estadual *
A Subvenção Estadual é concedida para todas as culturas plantadas nos Estados de
São Paulo e Paraná. As culturas subsidiadas pela Subvenção Federal também poderão
ser contempladas com a Subvenção Estadual, desde que situadas nas regiões citadas.
O percentual de subsídio no Paraná é de até 20% do prêmio e em São Paulo, até
32,5%. A Subvenção Estadual é limitada a R$ 25.000,00 anual pelo CPF/CNPJ, no
Estado de São Paulo e R$ 4.800,00, no Estado do Paraná.

*Consultar Disponibilidade

2.Seguro de Danos Diretos
Cobre a cultura contra eventos climáticos específicos acontecidos durante a vigência da
apólice.
Indenização: avalia-se o percentual de dano à planta viva, da área segurada pelo
agricultor.
- É adequado contratar este tipo de seguro quando as perdas na cultura segurada sejam
devidas principalmente a um risco; e os danos possam ser avaliados de forma clara e
identificados, independente de outros que tenham acontecido durante o mesmo período.
- Os principais riscos cobertos: Granizo; Geada; Vendaval; Incêndio
- O custo do seguro varia em função de: Cultura; Região; Período da cobertura; Tipo e
nível da Franquia aplicada.
Vantagens:
- Não é necessário aguardar a colheita para fazer a avaliação das perdas;
É possível contratar com Subvenção Federal, programa do Ministério da Agricultura que
subsidia parte do prêmio (desde que o proponente não esteja inadimplente no CADIN
federal e haja disponibilidade de recursos). Para alguns Estados é possível ainda
contratar com a opção de Subvenção Estadual.
Desvantagens:
- Alguns riscos climáticos são excluídos (Ex: seca).
Algumas definições:
Granizo: é a ação direta e imediata da precipitação atmosférica da água em estado sólido
que cause danos, tais como: queda ou desprendimento parcial ou total de talos, folhas,
flores, frutos e/ou grãos, traumatismos e/ou necrose de tecidos que afete a
funcionalidade das plantas e/ou a produção segurada.
Geada: temperatura crítica mínima que em cada uma das fases vegetativas e/ou
reprodutivas ocasione perdas, devido à formação de gelo em seus tecidos, cujos efeitos
tenham como consequência: morte ou redução irreversível de desenvolvimento da planta
e/ou da produção segurada.
Incêndio: Ação intensa do fogo inclusive decorrente de raio que ocasione queimaduras
e carbonização das plantas, galhos, folhas, flores e frutos.

EXEMPLO PRÁTICO
Sinistro: ocorrência de granizo

➢ Avaliação de danos: amostragem, com análise nos danos diretos ao fruto
causados por granizo.

➢ Apuração dos prejuízos:

De posse do laudo de vistoria de sinistro, a Seguradora conseguira apurar os prejuízos.
O percentual de danos é aplicado sobre o LMGA.
Exemplo:
LMGA: R$ 500.000,00
Franquia: 10% - R$ 50.000,00
Percentual de danos: 20%
Valor do Sinistro: R$ 100.000,00
Valor a ser indenizado:
R$ 100.000 - R$ 50.000 (Franquia) = R$ 50.000,00

3. Seguro Multirrisco (Produtividade)
Este seguro tem como objetivo garantir uma indenização caso ocorram prejuízos
decorrentes de Granizo, Seca, Geada, Vendaval/Ventos Fortes, Tromba d’água, Chuva
Excessiva, Inundação/Alagamento Imprevista e Inevitável, Variação Excessiva de
Temperatura, Raio e Incêndio.
Indenização: avalia-se o percentual de perda da produtividade da lavoura.
O cliente será indenizado quando a produtividade obtida for inferior a produtividade
garantida, devido à ocorrência de sinistro ocasionado por um ou mais riscos
mencionados durante o período de vigência.
As culturas temporárias abrangidas por esse produto: -UW Confirmar qual o apetite
para trabalhar com os produtos descritos nas CE.
- Culturas de Verão: Algodão, Girassol, Milho, Soja e Feijão.
- Culturas de Inverno: Trigo, Feijão, Canola e Cevada.
Vantagens:
- Cobre a maior parte dos riscos climáticos (ex. seca, granizo, chuva excessiva, geadas,
vendaval);
- É possível contratar com Subvenção Federal, programa do Ministério da Agricultura
que subsidia parte do prêmio (desde que o proponente não esteja inadimplente no
CADIN federal e haja disponibilidade de recursos).
Desvantagens:
- Contratação mais complexa que o seguro de Dano Direto;
- Indenização só é calculada após colheita.
Algumas definições:
Nível de Cobertura (N.C.): é o percentual de proteção definido pelo Segurado entre
aqueles ofertados pela Seguradora para a cultura, a safra e local de produção Segurados,
constante da proposta de seguro e da apólice.
Produtividade de Referência ou Esperada: produtividade média da cultura determinada
pela Seguradora das últimas safras do município de localização da propriedade, baseada
nos dados da Produção Agrícola Municipal – PAM, divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e/ou pela produtividade média dos históricos de vários
anos das safras do município de localização da propriedade, quando houver. A
produtividade será expressa em quilogramas por hectare (kg/ha), sacas (60 kg) por
hectare (sc/ha), arrobas (15 kg) por hectare, toneladas (1.000Kg) por hectare.

Produtividade Garantida: produtividade indicada na proposta e na apólice de seguro,
sendo igual ao produto da multiplicação da produtividade de referência ou esperada pelo
nível de cobertura, sendo obrigatoriamente expressa da mesma forma que a
produtividade de referência ou esperada.
Produtividade Obtida: média ponderada das produtividades obtidas na colheita de cada
gleba na unidade segurada para a safra coberta, pela utilização dos procedimentos
habituais e tecnicamente adequada para a cultura coberta, sendo expressa da mesma
forma que a produtividade esperada e a produtividade garantida.
Inundação imprevista e inevitável: quando cursos de água ou águas armazenadas
transbordam de seus leitos ou limites naturais como consequência de chuvas intensas,
invadindo a cultura segurada, provocando arrasto, cobertura e tombamento irreversível
de plantas.
Raio: fenômeno atmosférico que se verifica quando a nuvem carregada de eletricidade
atinge um potencial eletrostático tão elevado que a camada de ar existente entre ela e o
solo deixa de ser isolante, o que permite que uma descarga elétrica a atravesse,
ocasionando danos à cultura segurada.
Seca: insuficiência de água, que ocasione quebra da produtividade garantida, originada
por uma seca meteorológica que provoque “stress hídrico” nas culturas seguradas,
causando danos como: raquitismo, má formação e/ou deformações, desidratação total
ou parcial dos órgãos vitais, dos órgãos reprodutores, dos frutos e/ou grãos afetando sua
funcionalidade na safra segurada atual em seu processo produtivo, polinização irregular,
má formação do embrião ou murchamento permanente com morte da planta.
Tromba d’água: grande porção de água de chuva em um curto espaço de tempo,
provocando enchentes com consequentes danos à cultura segurada.
Variação excessiva de temperatura: mudanças bruscas de temperatura, que se dá em
um curto período e causa a perda de produtividade na cultura segurada.
Vendaval/Ventos fortes: ventos com velocidades que ocasionem danos mecânicos,
totais ou parciais à cultura segurada, tais como: inclinação excessiva e/ou acamamento,
quebra de talos, desenraizamento, desprendimento de flores, folhas, frutos e/ou grãos.
Replantio: prática cultural requerida para refazer a semeadura de uma cultura já plantada,
por sementes da mesma cultura, na superfície segurada e com a mesma expectativa no
desenvolvimento da cultura, em relação à original.

EXEMPLO PRÁTICO
Sinistro: seguro multirrisco

➢ Avaliação de danos: é feita por amostragem, com a apuração da produção obtida
após a ocorrência do Sinistro coberto.
➢ Apuração dos prejuízos:

De posse do laudo de vistoria de sinistro, a Seguradora conseguirá apurar os prejuízos.

Exemplo:
LMGA: R$ 159.850,00
Área 100 ha
Produtividade Garantida: 31,97 sacas/ ha
Valor da Saca: R$ 50,00
Produtividade Obtida no campo: 20 sacas/ha
Perda (produtividade garantida – produtividade obtida): 11,97 sacas/ha
Indenização: R$ 59.850,00

4.Produtos Comercializados*:
Alho

Vigência
(dias)
160

Granizo

Arroz

180

Granizo, Geada

Aveia

180

Granizo, Geada e
Replantio

Café

365

Granizo, Geada,
Incêndio

Cana-deaçúcar

365

Incêndio

Cultura

Coberturas

Carências
Carência para Cobertura Básica em
Lavoura Transplantada:
- Para contratos antes do transplante,
o período de carência é de 7 (sete)
dias após a data do transplante;
- Para contratos após o transplante, o
período de carência é de 7 (sete) dias
após a aceitação do risco e sempre
que a planta tenha 7 dias, após a data
do transplante.
- Carência para Cobertura Básica em
Lavoura não Transplantada: A
carência é de 7 (sete) dias após a
aceitação do risco e sempre que a
lavoura estiver com mais de 60% da
área emergida.
Carência para este seguro será de 7
(sete) dias a partir da data de início de
vigência e a planta atingir uma altura
mínima de 15 centímetros. Caso a
cultura esteja plantada, a carência
será de 7 (sete) dias após o início de
vigência e
aceitação do risco.
Carência para este seguro será de 7
(sete) dias a partir da data de início de
vigência e a planta atingir uma altura
mínima de 15 centímetros. Caso a
cultura esteja plantada, a carência
será de 7 (sete) dias após o início de
vigência e
aceitação do risco.
O período de carência para este
seguro será de 7 (sete) dias
completos, contados a partir da data
de início de vigência do seguro.
Sem carência.
Em contrário ao declarado na
Cláusula 4.1 das Condições Especiais
do Seguro Agrícola de Canavial, este

Cebola

160

Granizo, Cura

Feijão

180

Granizo, Geada

Citros

365

Granizo

Maçã

365

Granizo

seguro dará cobertura ao risco de
Incêndio nas áreas onde a legislação
permita a utilização da queimada para
a realização da colheita (Ex.: Região
Nordeste), sempre que o fato não seja
decorrente dos tratos culturais
realizados durante o período de
colheita.
Carência para Cobertura Básica em
Lavoura Transplantada:
- Para contratos antes do transplante,
o período de carência é de 7 (sete)
dias após a data do transplante;
- Para contratos após o transplante, o
período de carência é de 7 (sete) dias
após a aceitação do risco e sempre
que a planta tenha 7 dias, após a data
do transplante.
- Carência para Cobertura Básica em
Lavoura não Transplantada: A
carência é de 7 (sete) dias após a
aceitação do risco e sempre que a
lavoura estiver com mais de 60% da
área emergida.
O período de carência para este
seguro será de 7 (sete) dias a partir da
data de início de vigência e a planta
atingir uma altura mínima de 15
centímetros. Caso a cultura esteja
plantada, a carência será de 7 (sete)
dias após o início de vigência e
aceitação do risco.
O período de carência para a
Cobertura Básica será de 7 dias após
a aceitação do risco, além disso, os
frutos devem também atingir um
diâmetro superior a 3 (três) milímetros.
Caso a contratação do seguro seja
após esse estágio de desenvolvimento
dos frutos, o período de carência será
às 24 horas do início da vigência da
apólice.
- O período de carência para a
Cobertura Básica será de 7 dias após
a aceitação do risco, além disso, os
frutos devem também atingir um

Milho
Verão/
Safrinha

180

Granizo, Seca,
Geada,
Vendaval/Ventos
Fortes, Tromba
d’água, Chuva
Excessiva,
Inundação/Alagame
nto Imprevista e
Inevitável, Variação
Excessiva de
Temperatura, Raio e
Incêndio.

Soja

180

Granizo, Seca,
Geada,
Vendaval/Ventos
Fortes, Tromba
d’água, Chuva
Excessiva,
Inundação/Alagame
nto Imprevista e
Inevitável, Variação
Excessiva de
Temperatura, Raio e
Incêndio.

diâmetro superior a 3 (três) milímetros.
Caso a contratação do seguro seja
após esse estágio de desenvolvimento
dos frutos, o período de carência será
às 24 horas do início da vigência da
apólice.
- A data de fim de vigência e final de
cobertura será a do encerramento da
colheita dos frutos do ciclo produtivo
para o qual foi contratado o seguro ou
a data exibida no campo "Fim de
Vigência" na apólice, o que ocorrer
primeiro.
O período de carência para a
Cobertura Básica será até que no
mínimo 60% das plantas atinjam uma
altura a partir do nível do solo superior
a 15 cm. Caso a cultura esteja
plantada, a carência será de 24 horas
a partir do início de vigência da
apólice, sempre que no mínimo 60%
das plantas atinjam uma altura a partir
do nível do solo superior a 15 cm.
O período de carência para a
cobertura de Replantio será de 7
(sete) dias contados a partir da data
da semeadura ou quando a cultura
estiver emergida no mínimo em 60%
da área segurada. Caso a cultura
esteja plantada, a carência será de 24
horas a partir do início da vigência da
apólice, sempre que a cultura estiver
emergida no mínimo em 60% da área
segurada.
O período de carência para a
Cobertura Básica será até que no
mínimo 60% das plantas atinjam uma
altura a partir do nível do solo superior
a 15 cm. Caso a cultura esteja
plantada, a carência será de 24 horas
a partir do início de vigência da
apólice, sempre que no mínimo 60%
das plantas atinjam uma altura a partir
do nível do solo superior a 15 cm.
O período de carência para a
cobertura de Replantio será de 7 (sete)

Sorgo

150

Granizo

Trigo

160

Granizo, Geada,
Replantio

Trigo

160

Granizo, Seca,
Geada,
Vendaval/Ventos
Fortes, Tromba
d’água, Chuva
Excessiva,
Inundação/Alagame
nto Imprevista e
Inevitável, Variação
Excessiva de
Temperatura, Raio e
Incêndio.

dias contados a partir da data da
semeadura ou quando a cultura estiver
emergida no mínimo em 60% da área
segurada. Caso a cultura esteja
plantada, a carência será de 24 horas
a partir do início da vigência da
apólice, sempre que a cultura estiver
emergida no mínimo em 60% da área
segurada.
O período de carência para este
seguro será de 7 (sete) dias a partir da
data de início de vigência e a planta
atingir uma altura mínima de 15
centímetros. Caso a cultura esteja
plantada, a carência será de 7 (sete)
dias após o início de vigência e
aceitação do risco.
O período de carência para este
seguro será de 7 (sete) dias a partir
da data de início de vigência e a
planta atingir uma altura mínima de 15
centímetros. Caso a cultura esteja
plantada, a carência será de 7 (sete)
dias após o início de vigência e
aceitação do risco.
O período de carência para a
Cobertura Básica será até que no
mínimo 60% das plantas atinjam uma
altura a partir do nível do solo superior
a 10 cm para Trigo. Caso a cultura
esteja plantada, a carência será de 24
horas a partir do início de vigência da
apólice, sempre que no mínimo 60%
das plantas atinjam uma altura a partir
do nível do solo superior a 10 cm.

*Consultar Disponibilidade do Produto

4.1 Culturas x Coberturas
4.1.1 Arroz
Este seguro tem como objetivo garantir uma indenização caso ocorram prejuízos
decorrentes de algum dos riscos contratados na apólice. A cobertura básica deste
seguro é de Granizo e como cobertura adicional pode ser contratada a cobertura de
Geada mediante a custo adicional.

Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 180 dias após a data de plantio.

4.1.2 Aveia
O presente seguro tem como objetivo garantir uma indenização ao segurado por
prejuízos ocasionados na unidade segurada pelos riscos identificados e descritos nas
Condições Gerais da apólice de Seguro Agrícola Granizo. A cobertura básica deste
seguro é Granizo e como coberturas adicionais podem ser contratadas as coberturas
de Geada e Replantio mediante a custo adicional.
Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 180 dias após a data de plantio.

4.1.3 Café
Este seguro tem como objetivo garantir uma indenização caso ocorram prejuízos aos
pés do café, decorrente de algum dos riscos contratados na apólice. A cobertura básica
deste seguro é Granizo e como coberturas adicionais podem ser contratadas as
coberturas de Geada e Incêndio mediante a custo adicional. Este seguro não garante
os quilogramas de produção do café.
Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 365 dias

4.1.4 Cana-de-Açúcar
Este seguro tem como objetivo indenizar o produtor pela perda da plantação segurada
decorrente única e exclusivamente de incêndio A cobertura básica deste seguro é

somente incêndio. A cobertura atua quando o produtor perde a opção de efetuar o
corte de cana devido à queimada.
Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 365 dias

4.1.5 Cebola e Alho
Este seguro tem como objetivo garantir uma indenização caso ocorram prejuízos
decorrente de algum dos riscos contratados na apólice. A cobertura básica deste
seguro é Granizo e, como cobertura adicional, exclusivamente para cebola, pode ser
contratada a cobertura de Cura, mediante a custo adicional.
Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 160 dias

4.1.6 Citros - Tangerina, Limão e Laranja
Este seguro tem como objetivo indenizar ao segurado a desvalorização por perda de
qualidade dos frutos da cultura especificados na apólice. Desvalorização esta,
decorrente única e exclusivamente do evento coberto granizo. As plantas em si, não
são consideradas Bens Segurados para efeito desta apólice, mas tão somente os
frutos produzidos na unidade segurada no período de cobertura determinado. Somente
serão considerados com cobertura securitária os frutos decorrentes da florada
informada na apólice. Este seguro não garante os quilogramas de produção dos frutos.
Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 365 dias

4.1.7 Feijão*
Este seguro tem como objetivo garantir uma indenização caso ocorram prejuízos
decorrentes de algum dos riscos contratados na apólice. A cobertura básica deste
seguro é de Granizo e como cobertura adicional pode ser contratada a cobertura de
Geada mediante a custo adicional.
Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 180 dias
*Consultar Disponibilidade – Previsão de Reabertura do Produto: Agosto/Setembro

4.1.8 Maçã
Este seguro tem como objetivo indenizar ao segurado a desvalorização por perda de
qualidade dos frutos da cultura especificados na apólice. Desvalorização esta,
decorrente única e exclusivamente do evento coberto granizo. As plantas em si, não
são consideradas Bens Segurados para efeito desta apólice, mas tão somente os
frutos produzidos na unidade segurada no período de cobertura determinado. Somente
serão considerados com cobertura securitária os frutos decorrentes da florada
informada na apólice. Este seguro não garante os quilogramas de produção dos frutos.
Quando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for
superior a franquia estabelecida para cada risco segurado devido à ocorrência de
sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período
de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devido ao Segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o valor da franquia
correspondente.
Vigência: 365 dias

4.1.9 Milho Safrinha
O presente seguro tem como objetivo garantir uma indenização ao Segurado por
prejuízos ocasionados na unidade segurada pelos riscos identificados e descritos na
apólice de Seguro Agrícola Riscos Nomeados para Culturas Temporárias. De acordo
com as Condições Gerais e Especiais de “Seguro Agrícola Riscos Nomeados”, o
Segurado deverá contratar o seguro para as coberturas de: Granizo, Seca, Geada,
Vendaval/Ventos Fortes, Tromba d’Água, Chuva Excessiva, Inundação/Alagamento
Imprevista e Inevitável Variação Excessiva de Temperatura, Raio e Incêndio.
Quando a “produtividade obtida”, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de
vistoria final, for inferior a “produtividade garantida”, devido à ocorrência de sinistro

ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período de
cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devida ao segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora. Quando devida a indenização, será paga de
acordo com a cobertura definida na proposta na apólice de seguro.
Vigência: 180 dias

4.1.10 Milho Verão
O presente seguro tem como objetivo garantir uma indenização ao Segurado por
prejuízos ocasionados na unidade segurada pelos riscos identificados e descritos na
apólice de Seguro Agrícola Riscos Nomeados para Culturas Temporárias. De acordo
com as Condições Gerais e Especiais de “Seguro Agrícola Riscos Nomeados”, o
Segurado deverá contratar o seguro para as coberturas de: Granizo, Seca, Geada,
Vendaval/Ventos Fortes, Tromba d’Água, Chuva Excessiva, Inundação/Alagamento
Imprevista e Inevitável Variação Excessiva de Temperatura, Raio e Incêndio.
Quando a “produtividade obtida”, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de
vistoria final, for inferior a “produtividade garantida”, devido à ocorrência de sinistro
ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período de
cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devida ao segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora. Quando devida a indenização, será paga de
acordo com a cobertura definida na proposta na apólice de seguro.
Vigência: 180 dias

4.1.11 Soja
O presente seguro tem como objetivo garantir uma indenização ao Segurado por
prejuízos ocasionados na unidade segurada pelos riscos identificados e descritos na
apólice de Seguro Agrícola Riscos Nomeados para Culturas Temporárias. De acordo
com as Condições Gerais e Especiais de “Seguro Agrícola Riscos Nomeados”, o
Segurado deverá contratar o seguro para as coberturas de: Granizo, Seca, Geada,
Vendaval/Ventos Fortes, Tromba d’Água, Chuva Excessiva, Inundação/Alagamento
Imprevista e Inevitável Variação Excessiva de Temperatura, Raio e Incêndio.
Quando a “produtividade obtida”, determinada pelo perito da Seguradora em laudo de
vistoria final, for inferior a “produtividade garantida”, devido à ocorrência de sinistro
ocasionado por um ou mais riscos mencionados na apólice durante o período de
cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será devida ao segurado uma
indenização a ser paga pela Seguradora. Quando devida a indenização, será paga de
acordo com a cobertura definida na proposta na apólice de seguro.
Vigência: 180 dias

4.1.12 Trigo
Este seguro tem como objetivo garantir uma indenização caso ocorram prejuízos
decorrentes de algum dos riscos contratados na apólice.
Para produto de Riscos Nomeados, contempla-se cobertura Básica (Granizo, Seca,
Geada, Vendaval/Ventos Fortes, Tromba D´água, Chuva Excessiva,
Inundação/Alagamento, Variação Excessiva de Temperatura, Raio e Incêndio.
Para produto Granizo, poderá contratar a Cobertura Adicional para Geada e Replantio.
Para produto de Riscos Nomeados, Quando a “produtividade obtida”, determinada pelo
perito da Seguradora em laudo de vistoria final, for inferior a “produtividade garantida”,
devido à ocorrência de sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na
apólice durante o período de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será
devida ao segurado uma indenização a ser paga pela Seguradora. Quando devida a
indenização, será paga de acordo com a cobertura definida na proposta na apólice de
seguro
Para produto de Granizo, qando a perda, determinada pelo perito da Seguradora em
laudo de vistoria final, for superior a franquia estabelecida para cada risco segurado
devido à ocorrência de sinistro ocasionado por um ou mais riscos mencionados na
apólice durante o período de cobertura e garantidos pela cobertura contratada, será
devido ao Segurado uma indenização a ser paga pela Seguradora, descontando o
valor da franquia correspondente.

Vigência: 160 dias

5.Cotação/Proposta
Granizo
5.1 Café
O café é uma cultura perene (Cultura que após ser plantada e concluir o ciclo
produtivo, não há necessidade de replantar) cuja a vigência é anual.
O valor máximo por planta:
Idade

Valor

0 – 12 meses

Até R$ 1,00

12 – 24 meses

Até R$ 1,80

24 – 36 meses

Até R$ 2,00

36 - 48 meses

Até R$ 3,00

Acima de 48 meses

Até R$ 3,25

O Valor em Risco deve ser igual ao Limite de Indenização (LMI) que é composto por:
Área do Risco (há) x Valor por planta x Qtd de plantas/há
Variedade: Preencher conforme o cultivar que é utilizado na Lavoura. O próprio
produtor pode fornecer essa informação, uma vez que o mesmo sabe o que está sendo
plantando.
A Data de Transplante deve ser inserida conforme a Idade da Planta: a data de
transplante consiste no processo em que o agricultor realiza o transplante da muda do
café (quando esta atinge um determinado estágio) para a área da propriedade.
Preencha todos os campos na cotação:

1: Clique em "Calcular".
2: Caso queira inserir outro item, clique em " Novo Item" e depois " Calcular"
novamente.
2.1: Coberturas de Geada e/ou Incêndio podem ser contratadas mediante à custo
adicional.

3: Preencha o local do risco, conforme o endereço da fazenda. Vale ressaltar que a
cidade selecionada no campo "Localização" deve coincidir com a cidade carregada
automaticamente após o preenchimento do CEP.
4: Caso deseje apenas a cotação, clique em "Impressão", selecione a forma de
pagamento " a vista" e salve o PDF.
Importante:
Caso queira adicionar novo item, após o cálculo, clique em
Novo Item". Após as alterações, clique em "Calcular" novamente.

, e depois "

Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

5.2 Arroz/Trigo/Aveia/Sorgo/Cebola e Alho
O ciclo de desenvolvimento do arroz sequeiro pode variar entre 110 e 155 dias. A
duração de cada fase se dá em função do cultivar, época de semeadura, região de
cultivo e das condições de fertilidade do solo. Para cultivares cultivados em sistema
irrigado, a duração do ciclo pode variar entre 100 e 140 dias. As distintas variedades
diferem no tamanho dos grãos e na altura da planta.
As informações da cotação a seguir tratam-se do produto Arroz, entretanto, aplica-se
para as demais culturas supracitadas, uma vez que as informações requeridas para
cálculo são semelhantes.
As culturas de Trigo, Alho e Cebola possuem um ciclo de até 160 dias.
O Valor em Risco deverá ser igual ao Limite de Indenização (LMI) que é composto
por:
Área do Risco (ha) x Valor R$/ha
Na maioria dos casos, o produto de Arroz é comercializado com finalidade de custeio
(financiamento). Sendo assim, para descobrir o custo por hectare, poderá realizar o
seguinte cálculo: Valor do Financiamento (Valor em Risco) / pela Área em Risco.
O valor R$/há costuma ser apresentado pelo cliente no momento da solicitação de
financiamento do banco. Um agrônomo especializado monta um projeto para o cliente
e determina esse custo, com base em todos os preparos e cuidados com a lavoura
antes e durante o plantio.
Variedade: Preencher conforme o cultivar que é utilizado na Lavoura. O próprio
produtor pode fornecer essa informação, uma vez que o mesmo sabe o que está sendo
plantando.
A Data de Plantio será informada pelo cliente e deverá estar em conformidade com o
Zoneamento Agrícola.

Preencha todos os campos na cotação:

1: Clique em "Calcular".
2: Caso queira inserir outro item, clique em " Novo Item" e depois " Calcular"
novamente.
2.1: Cobertura de Geada pode ser contratada mediante à custo adicional.

3: Preencha o local do risco, conforme o endereço da fazenda. Vale ressaltar que a
cidade selecionada no campo "Localização" deve coincidir com a cidade carregada
automaticamente após o preenchimento do CEP.
4: Caso deseje apenas a cotação, clique em "Impressão", selecione a forma de
pagamento " a vista" e salve o PDF.
Importante:
Caso queira adicionar novo item, após o cálculo, clique em
Novo Item". Após as alterações, clique em "Calcular" novamente.
Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

, e depois "

5.3 Maçã
A vigência deste produto é de 365 dias. Será calculado após inserção da data de poda.
O Valor em Risco deverá ser igual ao Limite de Indenização (LMI) que é composto
por:
Área do Risco (ha) x Valor R$/ha
Na maioria dos casos, o produto de Maçã é comercializado com finalidade de custeio
(financiamento). Sendo assim, para descobrir o custo por hectare, poderá realizar o
seguinte cálculo: Valor do Financiamento (Valor em Risco) / pela Área em Risco.
O valor R$/há costuma ser apresentado pelo cliente no momento da solicitação de
financiamento do banco. Um agrônomo especializado monta um projeto para o cliente
e determina esse custo, com base em todos os preparos e cuidados com a lavoura
antes e durante o plantio.
Variedade e Porta Enxerto: Preencher conforme o cultivar que é utilizado na Lavoura.
O próprio produtor pode fornecer essa informação, uma vez que o mesmo sabe o que
está sendo plantando.
A idade do Pomar e a data de Poda será informada pelo cliente.
Preencha todos os campos na cotação:

1: Clique em "Calcular".
2: Caso queira inserir outro item, clique em " Novo Item" e depois " Calcular"
novamente.
Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

3: Preencha o local do risco, conforme o endereço da fazenda. Vale ressaltar que a
cidade selecionada no campo "Localização" deve coincidir com a cidade carregada
automaticamente após o preenchimento do CEP.
4: Caso deseje apenas a cotação, clique em "Impressão", selecione a forma de
pagamento " a vista" e salve o PDF.
Importante:
Caso queira adicionar novo item, após o cálculo, clique em
Novo Item". Após as alterações, clique em "Calcular" novamente.
Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

, e depois "

5.4 Citros - Tangerina, Limão e Laranja
Tangerina, Limão e Laranja são culturas perenes. A vigência do produto de Citros é
anual.
O Valor em Risco deverá ser igual ao Limite de Indenização (LMI) que é composto
por:
Área do Risco (ha) x Valor R$/ha
Na maioria dos casos, o produto de Citros é comercializado com finalidade de custeio
(financiamento). Sendo assim, para descobrir o custo por hectare, poderá realizar o
seguinte cálculo: Valor do Financiamento (Valor em Risco) / pela Área em Risco.
O valor R$/há costuma ser apresentado pelo cliente no momento da solicitação de
financiamento do banco. Um agrônomo especializado monta um projeto para o cliente
e determina esse custo, com base em todos os preparos e cuidados com a lavoura
antes e durante o plantio.
Variedade: Preencher conforme o cultivar que é utilizado na Lavoura. O próprio
produtor pode fornecer essa informação, uma vez que o mesmo sabe o que está sendo
plantando.
Data de Poda: Será informada pelo cliente.
Preencha todos os campos na cotação:

1: Clique em "Calcular".
2: Caso queira inserir outro item, clique em " Novo Item" e depois " Calcular"
novamente.
Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

3: Preencha o local do risco, conforme o endereço da fazenda. Vale ressaltar que a
cidade selecionada no campo "Localização" deve coincidir com a cidade carregada
automaticamente após o preenchimento do CEP.
4: Caso deseje apenas a cotação, clique em "Impressão", selecione a forma de
pagamento " a vista" e salve o PDF.
Importante:
Caso queira adicionar novo item, após o cálculo, clique em
Novo Item". Após as alterações, clique em "Calcular" novamente.
Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

, e depois "

Incêndio
5.5 Cana-de-Açúcar
A cana-de-açúcar é uma cultura perene. A vigência deste produto é anual.
Abaixo a tabela com os valores das Canas conforme os cortes.
Valor Cana de Açúcar (R$/ha)
Corte da Cana Definição - Nomenclatura

Implantação
ou 1º Corte
2º Corte
3º Corte
GO, MG,
SP, PR

4º Corte
5º Corte
6º Corte
7º Corte
Implantação
ou 1º Corte
2º Corte
3º Corte

Demais
Estados

4º Corte
5º Corte
6º Corte
7º Corte

Canavial nunca colhido,
anterior ao 1º corte
Canavial colhido 1 vez,
anterior ao 2º corte
Canavial colhido 2 vezes,
anterior ao 3º corte
Canavial colhido 3 vezes,
anterior ao 4º corte
Canavial colhido 4 vezes,
anterior ao 5º corte
Canavial colhido 5 vezes,
anterior ao 6º corte
Canavial colhido 6 vezes,
anterior ao 7º corte
Canavial nunca colhido,
anterior ao 1º corte
Canavial colhido 1 vez,
anterior ao 2º corte
Canavial colhido 2 vezes,
anterior ao 3º corte
Canavial colhido 3 vezes,
anterior ao 4º corte
Canavial colhido 4 vezes,
anterior ao 5º corte
Canavial colhido 5 vezes,
anterior ao 6º corte
Canavial colhido 6 vezes,
anterior ao 7º corte

Valor até
data do
corte
R$ 5.600,00

Valor após
data do
corte
R$ 5.200,00

R$ 5.200,00 R$ 4.500,00
R$ 4.500,00 R$ 3.700,00
R$ 3.700,00 R$ 2.800,00
R$ 2.800,00 R$ 2.400,00
R$ 2.400,00 R$ 2.000,00
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
R$ 4.200,00 R$ 3.600,00
R$ 3.600,00 R$ 3.200,00
R$ 3.200,00 R$ 2.600,00
R$ 2.600,00 R$ 2.200,00
R$ 2.200,00 R$ 1.800,00
R$ 1.800,00 R$ 1.500,00
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

Preencha todos os campos na cotação:

1: Clique em "Calcular".
2: Caso queira inserir outro item, clique em " Novo Item" e depois " Calcular"
novamente.
Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

3: Preencha o local do risco, conforme o endereço da fazenda. Vale ressaltar que a
cidade selecionada no campo "Localização" deve coincidir com a cidade carregada
automaticamente após o preenchimento do CEP.
4: Caso deseje apenas a cotação, clique em "Impressão", selecione a forma de
pagamento " a vista" e salve o PDF.
Importante:
Caso queira adicionar novo item, após o cálculo, clique em
Novo Item". Após as alterações, clique em "Calcular" novamente.
Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

, e depois "

5.6 Soja/Milho Verão/Milho Safrinha
Produto – Custeio (Financiamento)
As informações da cotação a seguir tratam-se do produto Soja, entretanto, aplica-se
para as demais culturas supracitadas, uma vez que as informações requeridas para
cálculo são semelhantes.
A Soja, o Milho Verão e o Milho Safrinha são culturas que possuem um ciclo de até 180
dias, após a data do plantio.
Sendo assim, o início de vigência será do dia da efetivação da proposta.
O final de vigência será calculado a partir da data do plantio.
Conforme exemplo abaixo:
Data do início da vigência = Data do dia da efetivação da proposta (05/09/2018)
Data do Plantio = (21/10/2018)
Tipo de Cálculo = 180 dias.
Logo, 21/10/2018 + 180 = 19/04/2019

Preencha os dados do Segurado e da pessoa autorizada para acompanhar a vistoria.
PLANTIO CONVENCIONAL X PLANTIO DIRETO

O Plantio Direto é um sistema de manejo do solo onde a palha e os restos vegetais são
deixados na superfície, ou seja, é efetuado sem remover terra, diretamente na resteva
da cultura anterior. O solo é revolvido apenas no sulco onde são depositados sementes
e fertilizantes. As plantas infestantes são controladas por herbicidas e não existe
preparo do solo além da mobilização no sulco de plantio.
Plantio Convencional é o cultivo dos campos utilizando as técnicas tradicionais de
preparo do solo e controle fitossanitário e exige que a terra seja arada e gradeada, para
posteriormente efetuar o plantio.
VARIEDADE
A variedade é o cultivar da semente que será plantada na lavoura. Devem sempre
estar em acordo com o Zoneamento Agrícola e em conformidade com o GRUPO
referente ao Município.

DATA DE PLANTIO
A data de plantio deve estar em acordo com o Zoneamento Agricola.
TIPO DE SOLO/NÍVEL DE COBERTURA
A quantidade de opções depende do Estado/Município do risco. Assim que uma das
opções for selecionada, automaticamente a "Prod Referência" e "Prod Garantida" é
preenchida. Caso não for, selecione uma porcentagem menor referente ao Nível de
cobertura, até que seja carregado. Veja o exemplo abaixo.
Região: BA
Município: CRISTOPOLIS
Selecionado: Solo 2 – NC 70%. (Selecionar sempre o maior para cotar)

Logo, para esse Município, os campos não foram recarregados. Quando isso
acontecer, selecionar o NC anterior, que neste caso é Solo 2 – NC 65%:

O Preenchimento ainda não aconteceu? Selecionar o anterior, neste caso, Solo 2 – NC
60%.

IMPORTANTE: Deve-se manter sempre o MESMO SOLO, alterando apenas o NC.
Após isso, informar o Valor do Financiamento e Plano Seguro Riscos Nomeados.

Cobertura adicional de Replantio pode ser contratada mediante à custo adicional.

Importante:
Caso queira adicionar novo item, após o cálculo, clique em
Novo Item". Após as alterações, clique em "Calcular" novamente.

, e depois "

1: Caso queira apenas a cotação, clique em "Impressão", selecione a forma de
pagamento " A vista" e salve o PDF.

Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

5.7 Soja/Milho Verão/Milho
Safrinha/Trigo
Produto – Riscos Nomeados (Produtividade)
As informações da cotação a seguir tratam-se do produto Soja, entretanto, aplica-se
para as demais culturas supracitadas, uma vez que as informações requeridas para
cálculo são semelhantes.
A Soja, o Milho Verão e o Milho Safrinha são culturas que possuem um ciclo de até 180
dias, após a data do plantio. O Trigo possui um ciclo de até 160 dias.
Sendo assim, o início de vigência será do dia da efetivação da proposta.
O final de vigência será calculado a partir da data do plantio.
Conforme exemplo abaixo:
Data do início da vigência = Data do dia da efetivação da proposta (21/05/2019)
Data do Plantio = (31/12/2019)
Tipo de Cálculo = 180 dias.
Logo, 31/12/2019+ 180 = 29/06/2020

Preencha os dados do Segurado e da pessoa autorizada para acompanhar a vistoria.
PLANTIO CONVENCIONAL X PLANTIO DIRETO

O Plantio Direto é um sistema de manejo do solo onde a palha e os restos vegetais são
deixados na superfície, ou seja, é efetuado sem remover terra, diretamente na resteva
da cultura anterior. O solo é revolvido apenas no sulco onde são depositados sementes
e fertilizantes. As plantas infestantes são controladas por herbicidas e não existe
preparo do solo além da mobilização no sulco de plantio.

Plantio Convencional é o cultivo dos campos utilizando as técnicas tradicionais de
preparo do solo e controle fitossanitário e exige que a terra seja arada e gradeada, para
posteriormente efetuar o plantio.
VARIEDADE
A variedade é o cultivar da semente que será plantada na lavoura. Devem sempre
estar em acordo com o Zoneamento Agrícola e em conformidade com o GRUPO
referente ao Município.
DATA DE PLANTIO
A data de plantio deve estar em acordo com o Zoneamento Agricola.
TIPO DE SOLO/NÍVEL DE COBERTURA
A quantidade de opções depende do Estado/Município do risco. Assim que uma das
opções for selecionada, automaticamente a "Prod Referência" e "Prod Garantida" é
preenchida. Caso não for, selecione uma porcentagem menor referente ao Nível de
cobertura, até que seja carregado. Veja o exemplo abaixo.
Região: BA
Município: CRISTOPOLIS
Selecionado: Solo 3 – NC 70%. (Selecionar sempre o maior para cotar)

Logo, para esse Município, os campos não foram recarregados. Quando isso
acontecer, selecionar o NC anterior, que neste caso é Solo 3 – NC 65%:

O Preenchimento ainda não aconteceu? Selecionar o anterior, neste caso, Solo 3 – NC
60%.

IMPORTANTE: Deve-se manter sempre o MESMO SOLO, alterando apenas o NC.
VALOR (R$/sc)
Após, informar o Valor de Saca por Hectare (Valor R$/sc) – este valor varia conforme o
câmbio. Em média, temos:
Soja R$ 60/sc
Milho Verão: R$ 30/sc
Milho Safrinha R$ 35/sc
Trigo: R$ 40/sc
Plano: selecionar Seguro Riscos Nomeados.
O Valor em Risco deverá ser igual ao Limite de Indenização (LMI) que é composto
por:
Área do Risco (ha) x Valor R$/sc x Prod Garantida (sc/ha)

Cobertura adicional de Replantio pode ser contratada mediante à custo adicional.
Importante:
Caso queira adicionar novo item, após o cálculo, clique em
Novo Item". Após as alterações, clique em "Calcular" novamente.

, e depois "

1: Caso queira apenas a cotação, clique em "Impressão", selecione a forma de
pagamento " A vista" e salve o PDF.

Para efetivar, observar o item de "Efetivação de Proposta".

6. Coordenadas Geográficas
As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que tracejam a Terra nos sentidos
horizontal (Latitude) e vertical (Longitude). Por meio delas, conseguimos identificar a
localização exata da propriedade rural do cliente. Como a maioria das propriedades
rurais não possuem endereço exato, a coordenada é um meio para que em casos de
vistoria ou um eventual sinistro o perito consiga chegar na propriedade.
Outro ponto importante: o MAPA exige que as coordenadas declaradas estejam no
mesmo município do risco da proposta. Ou seja, é requerido pelo órgão no momento
da contratação da Subvenção Federal.
As coordenadas devem ser preenchidas em Graus, Minutos e Segundos. Contudo,
podem ser enviadas no modelo geodésico decimal ou em UTM (Universal Transverse
Mercator). Há sites e ferramentas de conversão de coordenadas. Ex: Google Earth,
Google Maps, etc. Poderá também realizar pelo site:
http://www.procriativo.com.br/include/app/google-longitude-latitude.php
Esta informação é fornecida pelo próprio cliente, produtor ou pelo agrônomo
responsável pelo projeto.

7. Efetivação de Proposta
1: Para a efetivação, clique em

para efetivação.

2: Preencher os dados do Segurado: Nome Completo

Obs.: aba complemento não deve ser preenchida neste caso.
3: Para pessoa FÍSICA, coloque o CPF do segurado. Caso os dados não forem
carregados, preencha todos os campos. Em seguida, clique em "Salvar endereço".
3.1: Para pessoa JURÍDICA, coloque o CNPJ. E preencha os demais campos.

Atividade: Deve ser preenchida com o código de ocupação de acordo com o cadastro
do CNPJ (Receita).

Dados do Controlador e/ou Administrador e/ou Procurador: Deve ser preenchido
de acordo com o responsável da empresa.
Patrimônio: Qual o valor do patrimônio da empresa? É necessário solicitar esses
dados adicionais para agencia, caso não seja enviado, há essa informação no cadastro
do CNPJ (Receita).
Caso o segurado já possua cadastro no sistema, todos os dados serão preenchidos
automaticamente.
Clique em "Salvar endereço".
Para apólices com empresas, é necessário preencher o campo do endereço
COMERCIAL e o de Correspondência.

4: Preencha as Coordenadas, Beneficiários e Questionário. E clique em "Salvar Item".

4.1: As coordenadas devem ser em Grau, Minuto e Segundo e devem cair no Município
de risco informado na cotação.
A: Preencha o campo de "Latitude" e "Longitude".
B: Clique em "Incluir".
C: Salvar Coordenadas.
4.2: Para incluir o beneficiário, clique em adicionar, preencha os dados e clique em
Salvar.

4.3: Responda as perguntas do questionário:

Caso a resposta seja "Não", após a efetivação da proposta, enviar para
suporte_bsbrasil@swissre.com e agro_bradesco@swissre.com, o Questionário de
Avaliação do Risco (QAR) e o CROQUI denominando a área segurada da não
segurada para análise.
Caso a resposta seja "Sim", confirmar a informação com o Segurado. Se positivo,
não temos aceitação.
Após o preenchimento, clique em "Confirmar".
5: Selecione a forma de pagamento "a vista ".

6: Clique em "Efetivar" e salve o PDF da proposta.

8. Documentos Regulatórios
Após efetivação da Proposta, deverão ser providenciados os seguintes documentos:
I.
II.
III.
IV.

Proposta Assinada; a assinatura do corretor é válida
Termo de Subvenção (se contratado); preenchido e assinado
Roteiro de Acesso à área segurada;
Croqui denominando a área segurada;

Os documentos poderão ser digitalizados e enviados para o e-mail:
docs_bsbrasil@swissre.com ou através da ferramenta de Upload de Documentos
existente no CorSo BR – Manual de indexação.
Após efetivação da proposta, a mesma passará por análise técnica da Cia, podendo
ser aceita e liberada em sistema em até 3 dias úteis, disponibilizando o boleto para
pagamento. Em caso de divergência ou erro de informações, o corretor receberá um email com o relato a divergência, tendo prazo para confirmação e retorno à Cia.
Após aprovação da proposta, o corretor deverá realizar a impressão do mesmo e
enviar ao cliente para pagamento.
A emissão da apólice é condicionada ao pagamento da proposta.
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco, através do e-mail
agro_bradesco@swissre.com ou suporte_bsbrasil@swissre.com.
Para atendimento telefônico, ligar nos telefones (11) 3073.8468.

