FICHA DE PRODUTO

Responsabilidade Ambiental
Berkley Enviro Solution
Descrição
A Berkley Enviro Solution protege o património das empresas que podem causar um dano ambiental e/ou contaminação
durante o desenvolvimento da sua atividade (de acordo com a Lei 26/2007 de Responsabilidade Ambiental). Oferecemos
com o nosso produto uma solução de seguros para médias e grandes empresas que necessitem de um seguro de
responsabilidade Ambiental com coberturas amplas e ajustadas às suas necessidades e à atividade que desenvolve.

A quem se dirige?
Às empresas cuja atividade possa causar contaminação ou dano ambiental aos recursos naturais e à biodiversidade.
• Fabrico e armazenamento de produtos químicos.
• Estações de tratamento de águas residuais,
municipais e potáveis.
• Indústria alimentar.
• Gestão de resíduos.
• Estação de Reciclagem.
• Papeleiras.
• Sucatas.
• Oficinas de veículos.
• Gasolineiras.
• Fábricas de tintas e vernizes.
• Fabrico de produtos curtidos.
• Aterros de inertes.
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Fabrico de plásticos.
Transporte de mercadorias perigosas e não perigosas.
Instalações de dessalinização.
Indústria têxtil.
Portos desportivos.
Empresas que realizam atividades fora de suas
instalações.
Operações de handling em aeroportos.
Armazéns em geral.
Hospitais.
Laboratórios.
Pedreiras.
Fábricas de metal.

Principais Vantagens

Completo

Permite contratar opcionalmente as coberturas de:
• Cobertura de gestão de crise em todas as nossas apólices.
• Capacidade até 10MM euros.
• Sem sublimites, coberturas amplas.
• Responsabilidade Ambiental Profissional.
• Contaminação por transporte de mercadorias nos seus próprios veículos e/ou em
veículos de terceiros.
• Interrupção de negócio.
• R.C. Patronal.
• Atividade da empresa em situação de terceiros.

Especializado

• Proporcionamos um serviço de emergência em caso de sinistro. (BEST).
• Com o apoio e a experiência da Berkley Specialty (BSUM, EUA), com uma
experiência de mais de 20 anos na subscrição deste risco.

Flexível

Mediante um sistema de coberturas opcionais e limites personalizados, permite
ajustar a solução de seguros às necessidades do cliente.

Simples

Subscrição simplificada. Questionário ajustado ao imprescindível para avaliar o risco e
calcular o prémio.

Transparente

Condições simples e claras para facilitar aos segurados a compreensão das cláusulas.

Assessoria

Direta e personalizada ao mediador pela equipa de subscrição da W.R. Berkley Espanha.

Berkley Enviro Solution

Coberturas
Coberturas básicas

Coberturas opcionais

Custos de prevenção e despesas de redução.
Danos à biodiversidade, incluindo os três graus de
reparação de acordo com a lei 26/2007 e sua modificação
na lei 11/2014.
Custos de limpeza devido a contaminação e / ou
danos ambientais FORA das instalações seguradas por
contaminação acidental ou gradual.
Gastos com defesa e fianças.

Transporte de mercadorias do segurado tanto em veículos
próprios como de terceiros.
Contenção de crises / gestão de crises.
Interrupção de negócios.
CPL (atividades da empresa realizadas fora das situações
de risco seguradas).
Cobertura automática de tanques subterrâneos.

Custos de limpeza devido a contaminação e / ou danos
ambientais DENTRO das instalações seguradas por
contaminação acidental e gradual.
Danos pessoais e / ou materiais dentro e fora das
instalações seguradas.

• Capital segurado desde 175.000 euros até 10MM euros de limite segurado.
• Franquia geral: 0,2%-0,5% da soma segura.
• Franquia de PB: 5 dias sem copagamento.
• Formas de pago: En caso de fraccionamiento semestral o trimestral, domiciliación bancaria obligatoria.

Pessoa de contacto
Frederico Gil
Business Development - Portugal		
+351 964 120 279
fgil@wrberkley.com

W.R. Berkley, por quê?
Especialização
Baseada na nossa experiência e conhecimento, com soluções de seguros por medida.

Qualidade
Condições claras, processo de subscrição ágil e proatividade em caso de sinistro.

Serviço
Profissionais experientes, rapidez na gestão e assessoria direta ao mediador.

Integral
Ampla gama de produtos, gestão “global” de risco e compromisso com uma cobertura eficiente.

Para mais informações sobre as características deste produto, pode contactar-nos em:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 141, Planta 18 - 28046 Madrid - Telefone +34 91 449 26 46
ESCRITÓRIO: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

wwwwrberkley.pt
Os termos expressos neste documento estão sujeitos às condições gerais e especiais de aplicação deste seguro.

