Seguro de
Responsabilidade Ambiental
Associados ANTRAM

Uma exigência legal
O seguro de responsabilidade ambiental para associados ANTRAM responde ao regime
legal de poluidor-pagador, aplicável a todos os transportadores responsáveis por
danos ambientais conforme definido pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho.
Constitui também uma exigência legal específica para transportadores de resíduos,
de produtos químicos, fitofarmacêuticos, biocidas, ou outras mercadorias perigosas.

Um risco iminente?
Em Portugal acontecem cerca de 900 acidentes com pesados de mercadorias por ano.
Os prejuízos típicos com a reparação de um derrame com efeitos temporários sobre a
fauna, flora e águas superficiais situam-se normalmente entre os €10.000 e os €100.000.
Se existirem efeitos permanentes, os prejuízos para o poluidor podem atingir vários
milhões de euros!
Se acontecer um destes acidentes com a sua empresa, está preparado para suportar
os prejuízos?

Um seguro à medida
O nosso seguro exclusivo para associados ANTRAM disponibiliza 28 opções de
cobertura que garantem os custos de atenuação e reparação de danos ao
ambiente, os prejuízos causados a terceiros e ainda os custos de defesa jurídica
do transportador.
Além disso, como sabemos que a rapidez de resposta é essencial para atenuar
as consequências, providenciamos ainda aconselhamento especializado em gestão
de crises, para ajudar a reduzir ou mesmo evitar o agravamento dos danos.

Adira já à nossa solução
A adesão ao seguro é fácil, rápida e tem preços especiais para associados:
Basta preencher uma proposta para ter acesso imediato às nossas condições.
Em caso de sinistro, pode confiar que estará em boas mãos: Lloyd’s é o 2º maior
segurador europeu, estabelecido há mais de 325 anos e presente em mais de 200
países. Com larga experiência na resolução da maioria dos grandes sinistros e catástrofes naturais, só nos últimos anos foram pagos por Lloyd’s 87 mil milhões em sinistros.
Tudo para que esteja bem protegido em caso de acidente.

Proteja o que mais importa: O seu negócio!

Contactos
Este é apenas um resumo breve e não-exaustivo. Para mais informações, por favor
contacte Villas-Boas ACP, mediador da ANTRAM:
Frederico Sousa
T +351 91 992 75 35
E fsousa@villasboas.pt
Villas-Boas ACP, Corretores Associados de Seguros, SA., com sede na Av. da Liberdade, 90 - 3, 1250-145 Lisboa, inscrito na ASF como
Corretor de Seguros, Ramo Vida e Não Vida, através do N.º 607155308/3, de 27/01/2007, dados passiveis serem confirmados em
www.asf.pt. A Villas-Boas ACP encontra-se devidamente autorizado a efetuar contratos de Seguros em nome do Segurador,
procedendo, à cobrança de prémios para posteriormente entregar à companhia. O corretor de seguro não assume a cobertura de riscos.

