SEGURO
PENHOR RURAL
EQUIPAMENTOS
CARTILHA RESUMIDA

Garante a
tranquilidade do
produtor rural.
A importância do agronegócio
na economia ganha
cada vez mais destaque.
O governo federal vem ampliando
as linhas de crédito com taxas
atrativas e, dessa forma, o produtor
rural enxerga o bom momento do
setor, aproveitando as oportunidades
para adquirir um novo equipamento
que traga maior rendimento
e benefício ao seu negócio.
Porém, ao assumir um
financiamento pelas
linhas de crédito do
governo, o seguro
do equipamento

é item obrigatório,
conforme resolução
665/1987 do BNDES.
Pensando nisso, a ESSOR
Seguros, uma empresa
multinacional que conta
com anos de experiência
no seguro para o agronegócio,
desenvolveu a proteção
sob medida para garantir
a tranquilidade do
produtor rural.

www.essor.com.br
A seguradora da inovação.

Para produzir
sem parar
Os produtores rurais estão sempre investindo em
suas lavouras e fazendas para levar os melhores
produtos aos brasileiros, muitas vezes recorrendo
a financiamentos. Para que o trabalho seja
realizado sem maiores transtornos, cada detalhe da
produção – desde o semear até os cuidados com o
equipamento usado – deve ser resguardado.
Esse é o papel do Seguro Penhor Rural
Equipamentos da ESSOR, desenvolvido pela
Seguradora da Inovação. Ele cobre diversos danos
ao bem dado como garantia para o financiamento,
ajudando o produtor rural a produzir sem parar.

Dicas do
Sempre que você encontrá-lo
em nossas páginas, contará
com dicas de como proteger
o seu maquinário e seguir
semeando o seu futuro.

Se preferir, entre em contato pelos seguintes canais:

www.essor.com.br
0800 940 6166
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Conheça alguns
termos gerais
deste seguro
Depreciação: Redução do valor de um bem em consequência do uso,
idade, desgaste ou obsolescência.
Participação obrigatória do Segurado: É a parte do prejuízo em que,
em caso de sinistro, correrá por conta do Segurado.
Seguro a prazo longo: É aquele contratado por período superior
a 1 (um) ano. Seu custo é determinado pelo produto do prêmio
correspondente ao seguro de prazo anual, por índices da tabela
denominada prazo longo.
Furto qualificado: Ação cometida para subtração de coisa móvel,
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa,
com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza,
com emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou
mais pessoas, que deixe vestígios, ou seja, comprovada mediante
inquérito policial.
OBRIGATORIEDADE DO SEGURO (RESOLUÇÃO 665/1987 DO BNDES):
Todos os bens que tenham sido financiados com os recursos
originários do Governo Federal devem necessariamente estar
segurados por uma seguradora idônea, durante todo o prazo de
vigência do financiamento.
Operação em proximidade a água: É o evento no qual o equipamento
móvel cai acidentalmente em cursos d’água como rios, açudes,
represas, entre outros. Esse evento está amparado pela cobertura
básica, sem cobrança adicional de prêmio.
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Conheça os diferenciais
deste produto
Produto direcionado para equipamentos agrícolas, sejam eles móveis,
estacionários, acoplados ou portáteis.
Atende todas operações de financiamento de equipamentos, incluindo
aquelas através de cooperativas de crédito rural.
Protege o equipamento contra danos diversos, como incêndio, colisão e
roubo/furto qualificado.
Possibilidade de contratação de coberturas acessórias, como Danos
Elétricos, Perda e Pagamento de Aluguel e Responsabilidade Civil.
Fácil operacionalização, com cotação simplificada através do Portal do
Corretor da ESSOR.
Condições especiais para apólices com 5 ou mais equipamentos segurados.
Possibilidade de contração com vigência anual ou plurianual, conforme
prazo do financiamento.

Dicas importantes
Leia atentamente as Condições Gerais do Seguro, disponíveis no
site www.essor.com.br
Confira todos os dados constantes da apólice e, em caso de
divergências, procure imediatamente seu Corretor de Seguros.
Evite a perda de cobertura do Seguro, pagando em dia e
observando as responsabilidades do Segurado.
Tome os cuidados nos equipamentos, sejam móveis ou
estacionários, estipulados pelo fabricante/fornecedor para
garantir o melhor proveito no seu dia a dia.
Realize os treinamentos e adquira os certificados necessários para
a operacionalização correta dos equipamentos.
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Tipos de cobertura do Seguro
Penhor Rural Equipamentos
O Seguro Penhor Rural Equipamentos contempla uma
cobertura básica e três opcionais, para que o produtor
rural tenha a certeza de estar protegendo o seu
investimento no Agronegócio.
Cobertura Básica
Protege os equipamentos móveis contra qualquer evento de causa
externa (incêndios, colisões, explosões e tombamentos acidentais).
Proteção contra eventos naturais (quedas de raio, enchente, vendaval,
granizo e terremoto).
Roubo e/ou furto qualificado.
Despesas de salvamento (limitado a 20% do LMI da cobertura básica).
Traslado entre locais de guarda e operação (desde que transportados
de forma adequada e do próprio Segurado).
Alagamento e inundação (exceto para equipamento estacionário).
Operações em proximidade à água.

Outras Coberturas
Dano elétrico.
Responsabilidade civil – danos materiais e danos corporais.
Perda ou Pagamento de aluguel.

Entre em contato conosco para conhecer
os detalhes das coberturas adicionais

Houve algum imprevisto
com seu equipamento?
Siga o nosso passo a passo e proteja o seu investimento.
Comunique IMEDIATAMENTE o seu Corretor de Seguros. Assim, você
garante agilidade no acionamento do Seguro.
Em caso de Roubo/Furto Qualificado, faça um Boletim de Ocorrência
e mantenha o seu Corretor informado.
Solicite ao Corretor para acessar o Portal do Corretor da ESSOR para
dar prosseguimento ao pedido.
Se preferir, entre em contato conosco pelo site www.essor.com.br

Fique ligado
Os bens seguráveis pelo Seguro Penhor Rural Equipamentos são:
tratores, pulverizadores, implementos agrícolas de todo tipo, sistemas
de irrigação, sistemas de armazenagem e colheitadeiras.
Comunique à Seguradora a venda e/ou transferência dos
bens seguráveis.
Em caso de sinistro, tome todas as providências ao seu alcance para
proteger o patrimônio segurado pelo Seguro Penhor Rural Equipamentos
Aguarde a autorização formal da Seguradora para dar prosseguimento
aos trâmites legais de seu financiamento.
Guarde sempre uma cópia do contrato de financiamento com a
identificação da descrição do bem financiado e o número do contrato.
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INOVAÇÃO.
O NOSSO
DIFERENCIAL
PODE SER SEU.
Somos uma seguradora que traz a
inovação em seu DNA. Nossos produtos
oferecem diferenciais para pessoas,
profissionais, empresas e corretores
de seguros. Ao trabalhar com a ESSOR,
seu resultado é muito maior.

CONSTRUÇÃO CIVIL
• Qualidade Estrutural (Decenal)
• DFI Imobiliária
• Habitacional
TRANSPORTADOR DE PASSAGEIROS
(Parceiro Estratégico: Livonius)

Versão novembro/2017

• Casco Ônibus
• RC Ônibus/APP
• Garagens - Ônibus
AGRONEGÓCIO
• Agrícola - Produtividade
(Parceiro Estratégico: AgroBrasil)

• Penhor Rural Equipamentos

Saiba mais:
0800 940 6166
essor.com.br
Os registros destes produtos na SUSEP não implicam, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado
poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no
site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP,
nome completo, CNPJ ou CPF. Processos SUSEP: Seguro Decenal nº
15414.003195/2012-05; Seguro Habitacional nº 15414.004576/2012-01;
Seguro DFI Compreensivo Empresarial: 15414.900445/2014-19; Seguro
DFI Compreensivo Residencial: 15414.900102/2015-27; Seguro Agrícola
Grãos nº 15414.004511/2012-58; Seguro Agrícola Frutas e Hortaliças nº
15414.004513/2012-47; Seguro Casco Ônibus nº 15414.900673/2013-08;
Seguro RCO/APP nºs 15414.901412/2013-05 e 15414.901413/2013-41;
Seguro Empresarial - Garagens nº 15414.901193/2016-07; Seguro Penhor
Rural nº 15414.900574/2017-41; e Seguro Penhor Rural - Responsabilidade
Civil nº 15414.900777/2017-38.

A seguradora
da inovação.

