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Exmo(a). Senhor(a), 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS APÓLICES DE SEGURO OU RECLAMAÇÕES COM A STARR 
INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED – LER ATENTAMENTE 

Os nossos registos indicam que detém atualmente ou deteve anteriormente uma ou mais apólices de seguro da 
Starr International (Europe) Limited (a Starr UK) e/ou que pode ter apresentado uma reclamação ao abrigo de 
uma apólice de seguro da Starr UK.    

Estamos a contactá-lo(a) por escrito para o(a) informar de que foi proposto que, a 30 de novembro de 2020, a 
Starr UK realize a cessão de toda a sua atividade de seguros geral (total ou parcialmente) relativa a um risco ou 
riscos, situada no Espaço Económico Europeu (EEE) e toda a sua atividade de resseguros geral relativa a um 
risco ou riscos, situada na Alemanha para a Starr Europe Insurance Limited (a Starr Malta) (a Proposta da 
Cessão). A sua política ou políticas ou reclamação da Starr UK farão parte da Proposta da Cessão.  

A presente carta contém informações importantes sobre a Proposta da Cessão, para lhe permitir ter um período 
razoável para considerar se o(a) Exmo(a). Senhor(a), e/ou os seus interessados podem ser afetados de foram 
adversa pela Proposta da Cessão.  

Contexto 

O Reino Unido deixou de ser membro da União Europeia (a UE) a 31 de janeiro de 2020 (o Brexit). É necessário 
que o Starr Group reestruture as suas operações europeias para continuar a prestar serviços aos seus tomadores 
do seguro europeus, em resultado do Brexit e, na sequência do termo do período transitório, acordado entre o 
Reino Unido e a UE (atualmente previsto terminar a 31 de dezembro de 2020). Assim, a Starr UK propõe ceder 
a sua atividade de seguros situada no EEE e algumas das suas atividades de resseguros situadas no EEE à 
Starr Malta, ao abrigo da Proposta da Cessão. 

Informações sobre a Starr Malta 

A Starr Malta é uma companhia de seguros e resseguros constituída em Malta, autorizada e regulamentada pela 
Autoridade de Serviços Financeiros de Malta («Malta Financial Services Authority»), em Malta. A Starr UK e a 
Starr Malta são ambas membros do Starr Group. A Starr Malta tem uma notação da solidez financeira «A» 
(excelente) pela A.M. Best. 

Informações sobre a Proposta da Cessão 

A Proposta da Cessão deve ser realizada de acordo com a Lei relativa aos Serviços e Mercados Financeiros de 
2000 do Reino Unido («UK Financial Services and Markets Act 2000»). Isto exige da nossa parte a obtenção da 
aprovação do Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e do País de Gales («High Court of England and Wales») 
(o Tribunal). Foi nomeado um perito independente (o Perito Independente) para elaborar um relatório para o 
Tribunal. O Perito Independente avaliou o impacto da Proposta da Cessão e concluiu que não afetará de forma 
substancial e adversa nenhum grupo de tomadores do seguro. 

É uma condição jurídica contactarmos o(a) Exmo(a). Senhor(a) como parte envolvida neste processo e, caso 
considere que está a ser afetado(a) de forma adversa pela Proposta da Cessão, tem o direito de prestar 
declarações ao Tribunal, pelo que são incluídas informações na presente carta sobre como proceder. 

O diagrama que consta do folheto «Perguntas e Respostas» referido infra irá ajudá-lo(a) a identificar que apólices 
(total ou parcialmente) farão parte da Proposta da Cessão. Da mesma forma, se tiver mais do que uma apólice 
contratada com a Starr UK (uma ou mais das quais podem fazer parte da Proposta da Cessão e uma ou mais 
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das quais podem ser excluídas da Proposta da Cessão), o diagrama que consta do folheto «Perguntas e 
Respostas» irá ajudá-lo(a) a identificar quais das suas apólices serão transferidas para a Starr Malta e quais das 
suas apólices permanecerão com a Starr UK. Se não tiver a certeza sobre quais das suas apólices serão 
transferidas para a Starr Malta, contacte-nos utilizando os dados fornecidos infra.  

Se a sua política ou políticas for(em) transferida(s) para a Starr Malta ao abrigo da Proposta da Cessão quaisquer 
renovações dessa(s) apólice(s) cuja data recaia a 30 de novembro de 2020, ou após esta, serão também 
renovadas com a Starr Malta na data de renovação relevante. 

Se recebeu a presente carta porque está a fazer uma reclamação ao abrigo de uma apólice contratada com a 
Starr UK, nada na mesma carta deve ser considerado como confirmação ou aceitação da validade da sua 
reclamação ou de qualquer responsabilidade da Starr UK (ou, na sequência da Proposta da Cessão, a Starr 
Malta) em relação a essa reclamação (e, em particular, qualquer reserva de direitos que, se emitidos, 
permanecerão totalmente reservados) ou a validade da sua apólice (incluindo a data em que essa apólice foi 
anulada). 

A Proposta da Cessão não terá efeito sobre: 

 as nossas obrigações para consigo;  

 os termos e as condições da sua cobertura; 

 o montante do seu prémio; 

 a duração da sua apólice ou das suas apólices;  

 a forma como a apólice é gerida; ou 

 qualquer reclamação que possa ter feito ou possa fazer ao abrigo da sua apólice ou apólices, incluindo o 
tratamento conferido a quaisquer reclamações que tenha feito ou possa fazer, ao abrigo da sua apólice ou 
apólices. 

No entanto, a sua elegibilidade para acesso ao Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino 
Unido e o Provedor dos Serviços Financeiros («UK's Financial Services Compensation Scheme and Financial 
Ombudsman Service») pode mudar após a Proposta da Cessão. Isto está estabelecido no folheto «Perguntas e 
Respostas» incluído na presente carta. 

Como é que os seus interesses estão a ser protegidos? 

O processo jurídico para a Proposta da Cessão para Starr Malta foi concebido para ajudar a salvaguardar os 
seus interesses. 

 O Tribunal deve aprovar a Proposta da Cessão para a sua prossecução. O Tribunal considerará se a 
Proposta da Cessão irá afetar de forma adversa os segurados e se é adequado aprovar a Proposta da 
Cessão. A audiência judicial deverá ter lugar em 12 de novembro de 2020 no Tribunal Superior de 
Justiça da Inglaterra e do País de Gales, sito em 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London (Londres), 
EC4A 1NL, United Kingdom (Reino Unido).   

 Tem o direito de comparecer à audiência judicial que tomará em consideração a Proposta da Cessão e de 
apresentar quaisquer objeções ou dúvidas que possa ter, pessoalmente, ou por representante legal que 
compareça em seu nome. Se nos quiser telefonar ou escrever, em vez de comparecer pessoalmente, 
apresentaremos por escrito quaisquer objeções recebidas por si ao Tribunal, a 12 de novembro de 2020. 
Se decidir escrever-nos, deverá fazê-lo o mais rapidamente possível e, de preferência, até 5 de novembro 
de 2020.  
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 À luz das orientações atuais do Governo em relação à Covid-19, convém observar que é possível que a 
audiência possa ocorrer remotamente através de um serviço de teleconferência. Solicita-se, caso pretenda 
comparecer à audiência (quer presencialmente, quer pelo seu representante), que informe a Starr UK e a 
Starr Malta (utilizando os dados de contacto indicados infra) logo que possível e, de preferência, antes de 
5 de novembro de 2020. Isto permitirá à Starr UK e à Starr Malta fornecerem todos os dados necessários 
para comparecer à audiência, se esta for realizada remotamente. 

 Sob reserva da aprovação do Tribunal, espera-se que as apólices sejam automaticamente transferidas 
para a Starr Malta em 30 de novembro de 2020. Qualquer alteração à data da audiência judicial, ou à 
data da Proposta da Cessão, será anunciada no nosso sítio Web 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer).  

 O Perito Independente avaliou o impacto da Proposta da Cessão e concluiu que não afetará de forma 
substancial e adversa nenhum grupo de tomadores do seguro. 

 A Starr UK analisou a questão cuidadosamente com os seus reguladores, a Autoridade de Conduta 
Financeira e a Autoridade de Regulamentação Prudencial do Reino Unido («UK’s Financial Conduct 
Authority and Prudential Regulation Authority»)l e a Starr Malta analisou a questão cuidadosamente com 
a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta («Malta Financial Services Authority»). Os reguladores do 
Reino Unido têm o direito de apresentar as suas próprias declarações ao Tribunal e esperamos que o 
façam.  

O que deve fazer? 

Leia atentamente as informações que incluímos na presente carta. Incluímos um folheto com mais informações 
e contexto relativamente à Proposta da Cessão: 

 «Perguntas e Respostas» sobre a Proposta da Cessão; 

 um resumo do documento jurídico que define os termos da Proposta da Cessão (o Documento do 
Regime);  

 um resumo do relatório elaborado pelo Perito Independente; e 

 uma cópia de um edital que define os dados da audiência judicial para a Proposta da Cessão. 

Como dar a conhecer a sua opinião 

Se estiver satisfeito(a) com a Proposta da Cessão e com as informações constantes e incluídas nesta carta, não 
precisa de tomar quaisquer medidas adicionais. No entanto, se precisar de mais informações, ou se tiver alguma 
pergunta ou dúvida sobre a Proposta da Cessão, ou considerar que pode ser afetado(a) de forma adversa, 
contacte-nos o mais rapidamente possível e, de preferência, o mais tardar até 5 de novembro de 2020.  

Pode: 

 contactar gratuitamente a linha de apoio, para (+351) 308801295 (que estará disponível entre as 8h00 e 
as 20h00, de segunda a sexta-feira e, das 10h00 às 18h00, aos sábados (seja qual for o caso, hora 
portuguesa)); 

 escrever-nos para Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London 
EC3M 5AD; ou 

 enviar-nos uma mensagem de correio eletrónico para: apoioaocliente@squaretrade.pt. 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Se tiver alguma questão geral sobre a sua apólice ou reclamação, contacte o seu contacto habitual, ou corretor 
do Grupo Starr.  

Para sua conveniência, estas informações também estão disponíveis no sítio Web do Grupo Starr 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer), juntamente com cópias completas dos documentos anexos 
à presente carta, o Documento do Regime e o relatório do Perito Independente. Todas as atualizações e dados 
sobre o progresso da Proposta da Cessão, incluindo qualquer relatório de um Perito Independente suplementar 
que possa ser preparado antes da audiência judicial, também serão publicados neste sítio Web. Se necessitar 
de cópias impressas da documentação incluída no nosso sítio Web, contacte-nos através dos dados supra 
indicados.  

Se tiver conhecimento de qualquer outra pessoa que tenha interesse e/ou tenha o direito de apresentar uma 
reclamação ao abrigo da sua apólice, informe-a da Proposta da Cessão e transmita as informações constantes 
na presente carta e no folheto. Em alternativa, forneça-nos os dados de contacto dessa mesma pessoa para que 
possamos contactá-la. 

 

 

 

Com os nossos melhores cumprimentos,   

 

……………………………………. ……………………………………. 

Por e em nome de Por e em nome de 

Starr International (Europe) Limited Starr Europe Insurance Limited 
 

 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer

