Manual de Consulta de Autenticidade Apólice de Seguro Garantia da Berkley
A autenticidade da Apólice/Endosso de Seguro Garantia emitida(o) pela Berkley também pode ser
verificada através de nosso site. Para tanto, basta seguir os seguintes passos:
1) Acesse o site da Berkley (www.berkley.com.br), e clique em: “Espaço Segurado”

2) Agora clique em: “Apólice Digital Seguro Garantia”

3) O site exibira a seguinte página:

4) Agora você deve preencher as lacunas conforme abaixo:
a) O Número do Documento é o número da Apólice/Endosso que está localizado
especificamente no Terceiro Parágrafo da Primeira Página de sua Apólice/Endosso, veja:

b) O Número de Controle está localizado no rodapé da Primeira Página de sua
Apólice/Endosso, veja:

c) Preencha a Imagem de Verificação conforme caracteres e clique em: “Continuar”

5) Após isso o site exibirá as seguintes opções:

a) Nesta página é possível fazer a consulta da Apólice/Endosso, impressão do Boleto, bem
como consultar o Certificado Digital.
6) Caso você nunca tenha consultado o Certificado Digital de Apólice/Endosso em seu
computador, siga os seguintes passos:
Passo 1: Baixar e Instalar o programa Visualizador:
a) Para baixar o programa visualizador, clique aqui.
b) Será exibida a seguinte tela:

c) Clique em Executar (ou "Run"). A seguinte tela será apresentada:

d) Clicar em "I Agree" e "Avançar" (ou "Next"). A seguinte tela será apresentada:

e) Escolher a pasta de instalação do programa (ou aceitar o local padrão de instalação) e clicar
em "Avançar" (ou "Next"). A seguinte tela será apresentada:

f)

Após a conclusão da instalação, um ícone do visualizador de assinaturas estará disponível no
menu Iniciar -> Programas e na área de trabalho.

Passo 2: Baixar a apólice assinada digitalmente e validar a(s) assinatura(s):
a) Clique no ícone de certificação digital.
b) A seguinte tela será exibida:

c) Clique em Salvar e grave em uma pasta apropriada
d) Localize o arquivo e clique duas vezes nele e a seguinte tela será exibida:

e) Verifique:
i) O documento é valido, ao centro da tela (com icone verde quando é válida)
ii) Selecione cada um dos assinantes selecionando a assinatura e clicando no botão "Show
Certificate", conforme figura abaixo:

