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Prêmio Fixo

Introdução
Para atender às necessidades dos operadores de
embarcações de pequeno porte, o West of England
oferece um produto feito sob medida de seguro de
responsabilidade prêmio fixo, garantindo cobertura
P&I de acordo com as Regras do Clube, juntamente
com o suporte completo de regulação de sinistros.
Isso fornece aos armadores um amplo
escopo de cobertura, enquanto
mantém a capacidade de serviço de
alto nível ao qual o West of England
é renomado, incluindo o acesso a uma
rede mundial de correspondentes
e especialistas, juntamente com a
capacidade do Clube em oferecer
cartas de garantia.

Os armadores operam em um
ambiente cada vez mais litigioso,
onde a exposição aos riscos se torna
mais onerosa. O escopo e a estrutura
da nossa cobertura de P&I de
prêmio fixo evoluiu de acordo
com essas necessidades.

Prêmio Fixo

Quem pode ter seguro?
Nosso produto global é projetado para embarcações
de pequeno porte e embarcações de navegação interior.
Tipos de embarcações que são contempladas pelo nosso produto de cobertura fixa incluem:
Rebocadores

Pequenos navios de contêineres e de cargas gerais

Barcaças

Pequenos navios tanque para transporte de petróleo
e seus refinados

Unidades offshore incluindo OSVs, de tripulação e
embarcações de apoio

Pequenos Navios Ro-Ro

Dragas

Barcos de pesca

Pequenos graneleiros

Pequenos navios de passageiros

O produto é adequado para a maioria dos tipos de comércio, sejam operações de linha regular ou mercado de afretamento.
Por favor, note que as embarcações de bandeira Americana são a única exclusão desta cobertura.

03

04

Prêmio Fixo

Cobertura de P&I Prêmio Fixo
Riscos de P&I
O armador é segurado para uma
variedade de riscos que incluem,
mas não são limitadas a:

Nosso foco são pequenas
embarcações, que geralmente
significam ter menos de 10.000
toneladas de arqueação bruta

Lesão, doença ou morte de
tripulantes, passageiros e outras
pessoas a bordo

Cobertura individual como uma
única apólice

Desvio de rota

Oferecemos limites variáveis de até
USD 1 bilhão

Salvamento de vida
Colisão e danos a objetos fixos
e flutuantes
Poluição
Reboque

Limite único agregado por incidente

Capacidade de ajustar as coberturas
que melhor acomodem as
necessidades do armador

Também emitimos:

Remoção de naufrágios

Certificados PLR

Contribuições de Avaria Grossa

Certificados MLC

Multas e penalidades civis

CLC

Confisco de embarcações

Convenção de Bunker e
Remoção de naufrágios
Nossas garantias e Blue Cards são
aceitos em todo o mundo, por todos
os estados de bandeira.

Coberturas de responsabilidade
estendida para armadores:
O Clube também oferece uma ampla
gama de cobertura adicional para
riscos que excedem as regras normais
do Clube de P&I, que podem ser
incluídas à apólice fixa do armador,
fornecendo um produto de seguro
extenso e perfeitamente adaptado às
suas necessidades individuais.

Coberturas adicionais podem incluir:
Extensão de Responsabilidade
para Carga
Coberturas para carga em contratos
menos favoráveis em relação as
regras de Hague e Hague Visby
Extensão de Responsabilidade
para tripulação
Responsabilidade para equipe de
pré-entrega de embarcações
Cobertura de responsabilidade contratual
Responsabilidade estendida para
rebocagem
Responsabilidades de Operações
Especializadas como construção,
dragagem, lançamento de cabos/
tubulações, ou estimulação de poços
(well stimulation)
Responsabilidade de salvamento
Obstrução das vias navegáveis para
as embarcações interiores

Prêmio Fixo

Benefícios adicionais
Sinistros:
Com uma equipe permanente
superior a 150 colaboradores
em todo o mundo e uma rede de
parceiros e subcontratados, nós
fornecemos um serviço internacional
da mais alta qualidade de uma
equipe experiente e dedicada
Armadores utilizando essa cobertura
terão o benefício do acesso total a
esse time de especialistas e a rede
global de correspondentes
Os serviços de regulação de
sinistros são fornecidos em uma
base 24 horas através de qualquer
um ou vários dos escritórios em
Londres, Nova Iorque, Hong Kong,
Cingapura e Grécia
Nossas garantias do Clube são
aceitas em todo o mundo e podem
ser fornecidas de forma rápida
e sem custo

Prevenção de perdas:
Armadores que utilizam esta
cobertura também têm acesso
ao nosso altamente respeitado
departamento de Prevenção
de Perdas
Com um total combinado de mais
de 150 anos de experiência com
oficiais sênior de convés e de
máquinas, incluindo Comandantes
e Chefes de Máquinas, em
quase todos os tipos de navios,
gerenciados por diferentes
escritórios em terra, o departamento
é idealmente colocado para oferecer
orientação sobre questões que os
armadores podem estar enfrentando
na operação de seus navios

O departamento de Prevenção
de Perdas é um recurso que
nossos armadores são ativamente
encorajados a utilizar, seja por
questões técnicas, operacionais,
gestão de riscos, pareceres
ou assistência
Prevenção extensiva de perdas.
Materiais e informações também
estão disponíveis no website
do Clube
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Prêmio Fixo

Por que o West of England?
O West of England é um provedor de seguros
líder na indústria marítima global, combinando
solidez financeira com serviço excepcional, para
ajudar os seus membros a atender o crescente
ambiente de responsabilidade em que armadores,
operadores e afretadores operam.
Nós também salvaguardamos e
promovemos o interesse de nossos
membros em muitas outras áreas
de seus negócios. Acreditamos que
a proteção para nossos membros é
tão importante quanto o seguro de
indenização que nós oferecemos. Para
fornecer ambos, somos receptíveis
às necessidades de nossos membros
e proativos em cuidar de seus
interesses, permitindo-lhes mais
facilmente alcançarem seus objetivos
de negócios.

Nossos pontos fortes
Um clube internacional com uma
associação global
Uma rede mundial de escritórios
fornecendo subscrição dedicada,
regulação e prevenção de sinistros
aos nossos membros
Classificado como A- pela Standard
& Poor’s
Membro do Grupo Internacional
de Clubes P&I

Prêmio Fixo

Cobertura Global
Fornecendo serviços locais aos membros de todo o mundo.
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1. Matriz

3. Grécia (Pireus)

5. Cingapura

31 Grand-Rue
L-1661 Luxemburgo
G.D. Luxemburgo
T +352 4700671

Akti Miaouli 95
1st Floor
185 38 Pireus
T +30 210 4531969

77 Robinson Road
Level 15-01, Robinson 77
Cingapura 068896
T +65 6416 4890

2. Reino Unido (Londres)

4. Hong Kong

6. Estados Unidos (Nova Iorque)

One Creechurch Place
Creechurch Lane
London EC3A 5AF
T +44 207 716 6000

1302 China Evergrande Centre
38 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
T +852 2529 5724

1350 Avenue of the Americas
3rd Floor, Nova Iorque
NY 10019
T +1 917 733 2584

Contatos
Lista completa de contatos da equipe de subscritores pode ser encontrada na
página correspondente ao produto no nosso website www.westpandi.com

Follow us on
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UK office One Creechurch Place, Creechurch Lane, London EC3A 5AF
Tel +44 20 7716 6000 Email mail@westpandi.com www.westpandi.com
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