Questionário de seguros
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Responsabilidade Ambiental
Berkley Enviro Solution
Observação preliminar
Leia por favor as seguintes informações antes de preencher o questionário:
1.		O requerente do seguro deve fornecer todas as informações solicitadas no questionário, bem como informar
à Seguradora, qualquer facto relevante que possa razoavelmente dar origem a uma Reclamação, mesmo que
isso não resulte do questionário.
2.	O questionário deve ser preenchido, assinado e datado pela pessoa habilitada legalmente para assinar a
proposta de seguro de Responsabilidade Civil Ambiental.
3.	Este questionário não obriga o Proponente à celebração do contrato de seguro, nem obriga a Seguradora à
aceitação do seguro proposto, mas fará parte do contrato de seguro se este vier a ser emitido.

1. Tomador
Nome/designação comercial:
NIF:
Data constituição da sociedade: 			
Sede Social:
C.P.
Telefone: +351
Fax: +351
Nome e Apelido da pessoa de contacto: 			
E-mail: 			

2. Segurados
Especifique as entidades, filiais, adquiridas, associadas ou objeto de fusão para as quais é solicitada a cobertura:
Nome

Data de constituição ou op.

Faturação

3. Atividade

Forma jurídica da empresa:
S.A.
Consórcio
Joint Venture
Lda.
Outra
Descrição da atividade: 			
			
Caso esteja submetida a Autorização Ambiental Integrada, especifique a sua epígrafe: 		
			
Ano de início da atividade na situação atual: 			
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4. Situações de risco
Especifique as empresas para as quais é solicitada a cobertura. Caso seja superior a 5 riscos, anexe a documentação disponível, incluindo a solicitada abaixo relacionada com as propriedades confinantes por:
Nome

Endereço

Utilização atual
do terreno

Utilização prévia
do terreno

Data de aquisição
do imóvel

Dimensões

4.1. Confinantes a 1 km.
Urbano
Industrial
Rústico
Figura proteção ambiental
4.2.	Características geográficas de propriedades confinantes (habitats sensíveis, terrenos de cultivo, florestas...)
					
				
4.3.	Existência de água (meio envolvente a 1 km):
ribeiro/rio
mar
lago
poço de abastecimento
profundidade do lençol freático:
metros.
4.4. Tipo de solo sobre o qual a atividade é realizada:
silicioso
argiloso
calcário
rochoso
4.5. Foram realizadas análises ao terreno antes da ocupação?
NÃO
SIM (anexar cópia)

desconhecido

5. Instalações
5.1. Dispõe de estação de tratamento de águas residuais? 			
5.2. Matérias-primas/gestão de resíduos. Existem nas instalações...?
		óleos
nocivos e/ou tóxicos inflamáveis
r. perigosos clorados
corrosivos
Quantidade anual manuseada 				
Nomeie os mais significativos: 				
Dispõe de livros de registo dos resíduos gerados nas instalações?
NÃO
SIM

biológicos

Tanques aéreos:
Número de tanques aéreos 			
Capacidade total de armazenamento 			
Produtos armazenados 			
Reservatórios em tanques
NÃO
SIM
Há deteção de fugas de gás?
NÃO
SIM
Medidas de proteção: 			
Antiguidade dos tanques 			
Tanques subterrâneos:
Número de tanques subterrâneos 			
Material de construção: 			
Capacidade total de armazenamento 			
Os tanques são de parede dupla?
NÃO
SIM
Produtos armazenados: 			
Antiguidade/Anos de tanques subterrâneos: 			
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Data do último ensaio de estanquidade 			
Há tanques subterrâneos fora de serviço
NÃO
SIM
São realizadas as inspeções regulamentares?
NÃO
SIM
Medidas de proteção: 			
Outros métodos de armazenamento e produtos armazenados 			
Idade dos tanques: 			
5.3. Emissões para a água/atmosfera
Tipo de águas residuais produzidas:
Efluentes descarregados para:
rede pública
estação de tratamento de águas residuais. Tipo de estação de tratamento:
reservatório
outros
São realizadas análises antes da descarga?
NÃO
SIM
Periodicidade: a cada
Resultados habituais das análises
Foram superados, em alguma ocasião, os parâmetros de licenciamento de descargas?
São realizadas emissões para a atmosfera?
As emissões são periodicamente analisadas?
As emissões são controladas pela administração?
Existem sistemas de controlo e vigilância do ar na situação de risco?
Quais?

capacidade em %

meses
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

6. Reclamações prévias
(Preencher apenas em caso de registo de poluição pré-existente ou reclamação por poluição.)
Localização da poluição pré-existente:
Ano:
Causa:
Medidas corretivas adotadas:

7. Certificações
EMAS / ISO 14000 / Etc
NÃO
SIM
Especifique 			
Ano da certificação 			
Última renovação 			

8. Coberturas opcionais
8.1. É necessária cobertura contra riscos de interrupção do negócio?
(Anexar cálculo do lucro bruto anual estimado para cada lugar segurado)
Rendimentos brutos totais do último exercício contabilístico: 			
Rendimentos brutos estimados do atual exercício: 			

NÃO

8.2. Pretende contratar a cobertura de transporte?
8.3. Pretende contratar a cobertura de R.C. Patronal?

NÃO
NÃO

SIM
€
€
SIM
SIM
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8.4. Pretende contratar a cobertura de tanques subterrâneos?
8.5. Contenção de crise/Publicidade negativa

NÃO
NÃO

SIM
SIM

9. Capitais seguros
Data de entrada em vigor da apólice:
Por perda

TOTAL

Limites de responsabilidade
Descontos a cargo do segurado

10. Seguros vigentes e anteriores
Teve ou tem contratada uma apólice que cubra a sua empresa ou entidade contra este risco?
SIM
NÃO
(Preencher os seguintes campos e anexar fotocópia da última anuidade da apólice.)
Companhia de seguros: 			
Período:

Data de vencimento: 			

Limite segurado:

€ Prémio líquido:

€ Franquia:

€

Alguma vez foi cancelada à empresa ou a qualquer das suas filiais uma apólice de Responsabilidade ambiental?
NÃO
SIM

11. Sinistralidade
Nos últimos 5 anos, foi recebida alguma reclamação ou foram intentadas ações judiciais, incluindo procedimentos
de organismos reguladores, contra o proponente ou contra qualquer outra entidade parte no seguro proposto?
NÃO

SIM

(Preencher os seguintes campos, utilizando folha anexa, se necessário.)
Data:

Causa:

Montante económico:

Nome e apelidos do reclamante: 			
O proponente conhece alguma situação de poluição dos lugares cuja cobertura é proposta, contra si ou contra
qualquer outra entidade parte no seguro proposto?

NÃO

SIM

(Especifique as circunstâncias em seguida)
No momento da assinatura do presente pedido, tem conhecimento de quaisquer circunstâncias que pudessem
dar origem a uma reclamação contra qualquer segurado?

NÃO

SIM

(Especifique as circunstâncias em seguida)
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12. Proteção de Dados Pessoais
A W.R. Berkley Espanha, nos termos das normas legais e regulamentares aplicáveis, da autorização específica expressamente confirmada pelo
Tomador do Seguro e pelos Segurados, e das notificações feitas à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e ao organismo equivalente
do Reino da Espanha recolherá, processará, tratará e partilhará os dados pessoais constantes da proposta, questionários e de todos os demais
documentos de qualquer tipo que integrem o contrato de seguro, que tenham servido para identificar o risco e definir as condições de subscrição,
que sejam necessários para a gestão do contrato e de quaisquer sinistros, para a gestão de cosseguro, quando disso seja o caso, e para a gestão
do resseguro, implicando isso a possível partilha dos mesmos com entidades em outros estados membros da União Europeia ou com outras
empresas ou entidades do grupo Berkley.
Quando isso tiver sido autorizado pelo Tomador do Seguro e Segurados, o tratamento de dados poderá também visar a realização de ações
comerciais, a análise de riscos e o controle de qualidade dos serviços prestados.
Pertence à própria Seguradora a responsabilidade pelo tratamento dos dados pessoais podendo o Tomador e os Segurados, em qualquer
momento e nos termos e condições legais aplicáveis, aceder, fazer retificar ou eliminar as informações pessoais que não sejam suporte
necessário da relação contratual.
Nos termos em que isso tenha sido expressamente autorizado, a Seguradora, sem a isso se obrigar, poderá fazer registar e gravar as chamadas
telefónicas que devam suportar a relação contratual, nos termos e com as condições requeridas por lei e fixadas pela CNPD.

13. Declaração
O proponente declara que as informações contidas no presente questionário são verdadeiras e que não foram falsamente declarados ou
omitidos factos materiais, e que não foram falsificados, suprimidos ou adulterados factos depois de os ter conhecido.
O proponente tem conhecimento e concorda em que que este questionário, preenchido e assinado, juntamente com outras informações a
ele anexas ou nele referidas, possa integrar e ser tido como base e parte de um contrato de seguro entre W.R Berkley Espanha e o proponente.
Tomador do Seguro e Segurado comprometem-se em informar a W.R. Berkley Espanha de qualquer novo acontecimento, reclamação ou evolução
no âmbito deste questionário ocorrido antes da celebração do contrato de seguro ou depois durante a sua vigência.

Nome e cargo do Tomador / Representante da Sociedade

Assinatura

Data
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