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SEGURO AMBIENTAL

Seguros Corporativos e Gerenciamento de Riscos

Proteção para riscos ambientais no 
transporte de cargas



SEGUROS CORPORATIVOS 

SEGURO AMBIENTAL 

SEGUROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS 
PARA NEGÓCIOS E OPERAÇÕES COMPLEXAS 

Os seguros corporativos oferecem 

coberturas para seus funcionários, 

suas propriedades, riscos 

operacionais, acidentes, perdas 

financeiras, ou qualquer outro risco 

comercial que possa impactar o 

funcionamento do negócio e atingir 

indivíduos diretamente ou 

indiretamente envolvidos com a 

corporação. 

 

Nosso portfólio conta com as 

melhores soluções em 

Gerenciamento de Riscos e Seguros 

de Transporte, Vida, 

Ambiental, Empresarial, Frota e 

outros. 

 

O transporte de materiais e resíduos 

está constantemente exposto a uma 

série de riscos, incluindo os riscos 

ambientais. 

 

A contratação de um Seguro 

Ambiental específico para o 

transporte de cargas oferece 

cobertura aos eventuais danos 

decorrentes de acidentes, 

amparando custos de limpeza ou 

danos corporais e materiais em 

função da poluição. 



Danos Morais: Diretamente decorrentes de Danos 

Materiais e/ou de Danos Corporais causados a 

terceiros em função da Poluição.  

Não Acidente: Condições de Poluição decorrentes de 

eventos relacionados à quebra, queda, derrame, 

vazamento, arranhadura, amolgamento, amassamento, 

má arrumação e/ou má estiva, oxidação ou ferrugem.  

Percurso Fluvial: Condições de Poluição decorrentes 

de eventos que ocorrerem durante percursos fluviais.  

Extensão para países do MERCOSUL.  

PROTEÇÃO PARA 
O MEIO AMBIENTE

COBERTURAS  BÁSICAS

COBERTURAS ADICIONAIS

Cobertura extensiva aos danos a terceiros em função 

da poluição (inclusive lucros cessantes de terceiros); 

A cobertura de limpeza ampara todos os custos de 

remediação e  limpeza de pista;  

Custos de defesa, investigação (monitoramento) e 

restauração, amparados automaticamente até o L.M.I 

da apólice, sem limitação para o tipo de tratamento e 

descarte; 

Cobertura automática para o tanque de combustível 

do veículo transportador.  



PLANO DE 
ATENDIMENTO 
EMERGENCIAL 

SERVIÇOS AGREGADOS

Sem custo adicional;

Estrutura de assistência 24 horas no 

atendimento emergencial; 

Equipe de Pronto Atendimento;  

Emissão do Certificado de Pronta 

Resposta.



ESPECIALIZADO, 
SUPORTE 24H, 
ÁGIL 
 
AS COMPLEXIDADES DOS SEGUROS CORPORATIVOS SÃO MELHORES 
GERENCIADAS COM A DE CAPRIO: 

Plano emergencial sem custo adicional,

Ampara eventos Súbitos e Graduais;

Cobertura para produtos perigosos e poluentes;

Consultoria em Gerenciamento de Riscos;

Estrutura de prontidão e atendimento oferecida sem custo adicional para o 

Segurado.  

DIFERENCIAIS



HÁ MAIS DE 30 ANOS, PROTEGENDO 
O PATRIMÔNIO DE EMPRESAS E 
GARANTINDO SUAS OPERAÇÕES

DE CAPRIO SEGUROS

Desde 1985, o Grupo De Caprio oferece 

consultoria e serviços de corretagem e 

gerenciamento de riscos para que as 

empresas de diversos segmentos 

possam ter tranquilidade em suas 

operações. 

 

Nossos consultores são profissionais 

licenciados, qualificados em suas áreas 

de atuação, e tem autonomia para fazer 

recomendações e servir os interesses de 

nossos clientes. 

Somos parceiros das melhores 

seguradoras e contamos com sistemas 

exclusivos para automatização e gestão 

de apólices. Nos adaptamos 

rapidamente às mudanças de condições, 

garantindo que nossos clientes recebam 

uma resposta rápida e eficiente para 

as suas necessidades. 

 

Confie nos nossos anos de experiência e 

na nossa abordagem integrada para 

encontrar melhores soluções de seguros 

e gerenciamento de riscos para o seu 

negócio. 



SANTOS  (SEDE PRÓPRIA)

Av. Dona Ana Costa, 146 CJ 803 

Vila Matias - Santos - SP 

11060-000

TELEFONES

(13) 3229-1700 

ITAJAÍ  (FILIAL)

Rua Uruguai, 223 - Sala 714 

Centro - Itajaí - SC 

88302-201

TELEFONES

(47) 2125-2663 

www.decaprioseguros.com.br 


