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Objetivos Estratégicos do The Standard Club
O que buscamos

Oferecer uma vasta cobertura de  seguros P&I e outras coberturas
marítimas e energéticas que representam um valor excelente e 
sustentável
Ser reconhecidos por fornecer serviço de excelência na resolução de 
problemas de nossos Membros

Oferecer garantia financeira de primeira classe

Alcançar crescimento seletivo, consistente com os demais objetivos e 
altos padrões operacionais, incluindo as melhores práticas de 
segurança e prevenção
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Presenter
Presentation Notes
01 To provide a broad range of P&I insurance & related covers that represent excellent and sustainable valueThe Standard Syndicate launched on 1 AprilCharles Taylor took over management of The Strike Club on 1 MarchSingapore War Risks Mutual launched on 20 February02 To be recognised for providing excellent service through solving members’ problemsLoss prevention initiatives have included: Human Element book due in 2016 - A first edition was published in 2010 in conjunction with the UK Maritime and Coastguard Agency, Teekay Shipping, BP and two psychiatrists specialising in human behaviour. It was very successful, spawning a movie, workshops and, within BP, a five-day course. We are delighted to be involved in the production of the latest version of the book. Videotel project on collisions due 2016 - Raise safety awareness amongst ships' crew and those ashore to provide a tool that can be promoted on board and ashore to realise the importance of hazardous occurrence and near miss reporting in relation to the safety management system.PEME scheme launched - The Standard Club has developed its own system for the medical examination of seafarers serving on board its members’ ships. The examination is an enhanced pre-employment medical, or PEME, designed to prevent seafarers from obtaining employment without their full medical status being known to the shipowner. By creating this scheme, The Standard Club aims to improve vessel safety, reduce the number of claims related to preventable illnesses and ensure that seafarers have full awareness of their own medical status. BULLETIN PUBLISHED SEPTEMBER 2015Spot the hazard competition – The competition was created in conjunction with ICS and was designed to promote hazard awareness as a means of reducing preventable accidents. Received around 600 entries – winners to be announced.Member and broker survey results: 60% response rate, 96% with satisfaction 7/10 or above. 04 To pursue selective growth, consistent with the other objectives3% growth year on year for the club12% anticipated growth in Greek book



Gestão de Riscos e Sinistros – Iniciativas de “loss prevention”
Selecionando e gerenciando riscos baseados na qualidade de operação

―avaliação de risco
―qualidade, não

quantidade
―cobertura abrangente
―consistência
―abordagem realista

subscrição
assistir: 
―Membros na

prevenção de danos
―Gestores na seleção

de riscos
―Gestores na

prevenção de 
reclamações

loss prevention

― resposta imediata e 
flexivel

― entende a realidade
comercial

― acesso a suporte global
― sete principais centros de 

reclamações
― aproximadamente 600 

correspondentes

gestão de sinistros
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Departamento de “loss prevention” 
― Comitê de aconselhamento em

segurança e perdas (SLAC)

― Revisão do risco do Membro

― Revisão do risco da embarcação

― Publicações, treinamentos e seminários
sobre segurança e perdas

― Atendimento para avaliação de risco

― Iniciativas para a prevenção de perdas
e acidentes
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Comitê de aconselhamento em segurança 
e perdas (SLAC)

―Reúne técnicos sênior e gestores marítimos

―Revisão e análise de reclamações (prevenção e solução)

―Aprendizado com as experiências promulgadas entre os
Membros

―Consequências de novos regulamentos

―Personalização e praticidade. Comunicação da melhor
prática
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Iniciativas de “loss prevention” - presente
– Equipe interna de especialistas em prevenção de perdas

– Publicações, treinamentos e seminários sobre segurança e perdas

– Revisão dos riscos do Membro
– Raízes TMSA roots, foco na exposição de risco
– questionários incluem todos os aspectos da gerência do navio/unidade

– Revisão de Risco do Navio
– checklist próprio - foco na exposição de risco

(revisado anualmente para incluir novos regulamentos)

– desde 2009 realizou mais de 2.500 perícias em navios
– captação dos resultados das perícias
– Análise de dados
– A experiência desenvolveu uma tabela de avaliação de riscos (desktop risk assessment)
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– Tabela de avaliação de riscos

– baseada em 10 critérios, incluindo:
– tipo e idade do navio
– conformidade com a regulação de 

classe e bandeira
– operações técnicas e comerciais
– gestão de tripulação
– operações comerciais e de carga
– inspeção dos registros, PSC e perfil

de casualidades

– avaliação prévia do navio ou
plataforma e dos potencias riscos

Iniciativas de “loss prevention” - presente
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– campanha de estudos anuais desde 2011
– diversos MRR e SRR
– graneleiros
– navios de transbordo
– brown water tonnage 
– navios de suporte offshore
– unidade de alojamento
– 10 FPSO’s

Programa de pesquisa na América Latina
Iniciativas de “loss prevention” - presente
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Iniciativas de “loss prevention”

– carga molhada
– carga seca
– mercadoria nociva
– classe IMSBC
– cargas de projeto

– Vistoriador de garantias marítimas
– carga
– reboque

Cargas
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– muitas condições que deixam um marinheiro
impróprio para o serviço a bordo são
temporárias e tratáveis,
– falha inicial de uma examinação PEME não
necessariamnete significa no fim da carreira de 
marinheiro
– diagnóstico precoce é a chave para manter a 
longevidade da saúde de um marinheiro e deve
ser considerado benéfico para o marinheiro
– certificados emitidos para os navegadores
são verdadeiras e acuradas representações da 
sua saúde
– clínicas credenciadas
– Resgate Médico Internacional (MRI)

Esquema PEME do Standard Club 
Iniciativas de “loss prevention”
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– Master’s guides

– Carga
– Incorretamente declarada
– Liquefação
– Sementes

– Padrão de segurança
– Saúde dos marinheiros
– Regulamentos atualizados
– ECDIS 
– MARPOL
– Abastecimento seguro

Publicações
Iniciativas de “loss prevention”
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Departamento de loss prevention
Diretor de Loss 

Prevention
Yves Vandenborn

Vistoriador 
Chefe
Eric Murdoch

Vistoriador
Sênior

Julian Hines

Vistoriador
Sênior
Rahul  Sapra

Vice-director de 
Loss Prevention

John Dolan

Vistoriador

Clive Rees
Tim Prior

Kirk McGregor 

Vistoriador

Akshat Arora
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Loss Prevention é um departamento de serviços formado por comandantes, 
arquitetos navais, expert marítimos, etc

― fornece auditoria/investigação técnica

― fornece uma avaliação de risco precisa e internacionalmente baseada

― fornece especialistas técnicos e recomendações para os Membros sobre a 
prevenção de perdas

― trabalho desenvolvido em parceria com as equipes de reclamações
espalhadas por todo o mundo

Prevenção é melhor que tratamento
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www.standard-club.com www.ctplc.com
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