Questionário de seguro
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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 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 do Seguro
Entidade: 			
Domicílio/Sede: 			
NIF/NIPC:
Data de constituição:

2. Atividade Principal
Descrição: 			
			
			
			
Licenciamento Único de Ambiente (LUA): 			
Ano de início da atividade: 			
Áreas de especialização: 			

3. Locais de situação de risco
Junte p.f. a documentação disponível.
Preencher por cada Local de Risco:
Local de situação de risco: 			
			
Utilização atual do terreno: 			
Utilização anterior do terreno: 			
Data de aquisição do imóvel: 			
Área: 			
Tipo de confinantes a 1 Km:

Urbano

Industrial

Rústico

Figura proteção ambiental

W.R. BERKLEY EUROPE AG, SUCURSAL EM ESPANHA (W.R. BERKLEY ESPAÑA)
Paseo de la Castellana, 141, Planta 18 - 28046 Madrid - T: +34 91 449 26 46 - Fax +34 91 449 26 99 • Registo Comercial: Inscrita no Registo Comercial de Madrid - NIF: W0371455G
Registo na Dirección General de Seguros – Espanha – Código: E-218 (Notificação ASF em Portugal: código 4909 LPS Não vida) - www.wrberkley.pt

(página 2 de 5)

Características das propriedades confinantes: (habitats sensíveis, terrenos de cultivo, florestas…):
						
					
					
					
					
Água no meio envolvente de 1 km (caracterização, profundidade do lençol freático):
ribeiro/rio
mar
lago
poço de abastecimento
profundidade do lençol freático:
metros.
Tipo de solo onde se realiza a atividade:
silicioso
argiloso
calcário
rochoso
desconhecido
Foram realizadas análises ao terreno antes da ocupação atual?
NÃO
SIM (anexar cópia)
Dispõe de estação de tratamento de águas residuais?
NÃO
SIM (anexar cópia)
Matérias-primas nas instalações:
óleos
nocivos e/ou tóxicos inflamáveis

r. perigosos clorados

corrosivos

biológicos

Quantidade anual manuseada 				
Nomeie os mais significativos: 				
Dispõe de livros de registo dos resíduos gerados nas instalações?
NÃO
SIM
Nº tanques aéreos 			
Capacidade total de armazenamento 			
Todos os Tanques são de parede dupla?
NÃO
SIM
Especificar os que não são: 			
Antiguidade dos tanques: 			
Medidas de proteção: 			
Produtos Armazenados: 			
			
Material de construção: 			
Reservatórios em tanques?
NÃO
SIM
Existem sistemas de deteção de fugas de gás?
NÃO
SIM
Tanques subterrâneos (quantidade): 			
Material de construção: 			
Capacidade total de armazenamento 			
Os tanques são de parede dupla?
NÃO
SIM
Produtos armazenados: 			
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 sistemas de armazenamento (especifique em documento aparte p.f. características, métodos e produtos
armazenados).
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Descargas e emissões (especifique p.f.):
Tipos de descarga e de águas residuais: 		
Local de descarga dos efluentes: 		
Sistemas de tratamento e capacidade (%): 		
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?

NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

4. Histórico do risco / 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:

5. Certificações
EMAS (“gestão ambiental verificada”): 			
ISO 14001: 			
Outras: 			
Junte comprovativos

6. Capitais seguros – limite por sinistro e por anuidade
Limites propostos:
Franquias sugeridas:

7. Outros seguros
Teve ou tem contratada uma apólice que cubra a sua empresa ou entidade contra este risco?
SIM
NÃO
(Em caso de resposta positiva, preencher os seguintes campos e anexar fotocópia da última anuidade da apólice.)
Companhia de seguros: 			
Data Inicio:

Data de vencimento: 			

Limite segurado:
€ Franquia:
€
Alguma vez foi cancelada à empresa ou a qualquer das suas filiais uma apólice de Responsabilidade ambiental?
NÃO
SIM
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8. 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: 		

€

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)
				
				
				
				
				
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)
				
				
				
				
				

9. 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.
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10. Declaração e autorização
O proponente declara serem verdadeiras e completas as informações prestadas na presente proposta e nos respetivos anexos.
O proponente declara não ter omitido informações relativas ao risco e ao seguro proposto.
O proponente declara serem verdadeiros e completos os documentos juntos.
O proponente confirma saber e aceitar que as informações prestadas e documentadas farão parte do contrato de seguro e relevarão para a sua
validade, para os capitais e franquias a contratar e para o correspondente prémio.
O declarante compromete-se a informar a Berkley Espanha de qualquer alteração de facto ou de circunstância relevante sobre a sua atividade
ou sobre os respetivos riscos.
O signatário – de forma livre, esclarecida e informada – autoriza expressamente a W.R. Berkley Espanha para, nos termos das normas legais e
regulamentares aplicáveis e das notificações que tenha feito à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e ao organismo equivalente do
Reino da Espanha, recolher, processar, tratar e partilhar os meus dados pessoais e os dados pessoais de pessoas ou entidades que o signatário
aqui represente, e constantes da proposta, questionários e todos os demais documentos de qualquer tipo que agora são juntos.

Nome e cargo do representante da Sociedade:

Assinatura

Data

11. OBS
Caso tenha outro tipo de documentos mais explicativos do risco, agradecemos que nos possam enviar os
mesmos:
• Estrutura de risk management
• Relatórios de análise de risco (RAR)
• Planos de contingência
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