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As Respostas às Suas Perguntas 

Secção 1  

Perspetiva Geral 

1.1 Quais são as alterações propostas? 

A Starr International (Europe) Limited (Starr UK) propõe transferir para a Starr Europe 
Insurance Limited (Starr Malta) toda a sua atividade geral de seguros que se relacione 
(no todo ou em parte) com um risco ou riscos localizados no Espaço Económico 
Europeu (EEE) e a totalidade da sua atividade geral de resseguros que se relacione 
com um risco ou riscos localizados na Alemanha (a Transferência). 

Este processo é conhecido como uma transferência Secção VII e é efetuado através 
de um Plano.  

Esta brochura de perguntas e respostas destina-se a fornecer-lhe mais informações 
em relação à Transferência. Se necessitar de qualquer informação adicional ou se tiver 
quaisquer questões ou dúvidas sobre a Transferência ou se considerar que pode ser 
afetado de forma adversa, deve contactar-nos utilizando os detalhes indicados na 
Secção 3 abaixo.  

1.2 Quando é que irá ocorrer a Transferência? 

Se aprovada pelo Tribunal Superior de Justiça (High Court of Justice) de Inglaterra e 
País de Gales (o Tribunal), a Transferência está agendada para ocorrer na Data de 
Entrada em Vigor. Está prevista que seja em 30 de novembro de 2020. 

Qualquer alteração à Data de Entrada em Vigor prevista será anunciada no sítio Web 
do Starr Group (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

1.3 Quais as apólices que estão a transferir?  

Todas as apólices na atividade descrita no parágrafo 1.1 acima.  

Se tiver mais do que uma apólice com a Starr UK (uma ou mais que possam fazer parte 
da Transferência e uma ou mais que possam ser excluídas da Transferência), o 
diagrama no Anexo a esta brochura irá ajudá-lo a identificar quais as suas apólices que 
serão transferidas para a Starr Malta e quais as suas apólices que continuarão com a 
Starr UK.  

Para determinadas apólices cujos riscos de cobertura estão localizados em diversas 
jurisdições, incluindo riscos localizados no RU e riscos localizados no EEE, apenas a 
parte da apólice relacionada com o risco EEE será objeto de Transferência na Data de 
Entrada em Vigor. De modo semelhante, para determinadas apólices de resseguro 
subscritas pela Starr UK que cobrem riscos localizados em diversas jurisdições, 
incluindo riscos localizados na Alemanha e riscos localizados fora da Alemanha, 
apenas a parte da apólice que cobre riscos alemães será transferida. 

Em cada caso, isto será, como matéria de direito, considerado para criar duas novas 
apólices, uma relativa à parte de não transferência da apólice, e uma relativa à parte 
da transferência da apólice. No entanto, se isto se aplicar à sua apólice, os termos e 
condições da sua apólice não serão de modo algum afetados. Os termos do Plano 
dispõem que o segurado não ficará nem melhor nem pior em relação a tais termos e 
condições contratuais como resultado deste Plano. 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Se não tiver a certeza sobre quais as suas apólices que serão transferidas para 
a Starr Malta e quais as suas apólices que ficarão com a Starr UK, deve contactar-
nos utilizando os detalhes indicados na Secção 6 abaixo. 

 

1.4 Porque é que a Starr UK está a fazer isto?  

O RU deixou de ser membro da União Europeia (a UE) em 31 de janeiro de 2020 
(Brexit). É necessário ao Starr Group reestruturar as suas operações europeias tendo 
em vista continuar a prestar serviço aos seus segurados europeus como resultado do 
Brexit e após expiração do período de transição acordado entre o RU e a UE 
(atualmente previsto para terminar em 31 de dezembro de 2020). Assim, a Starr UK 
propõe transferir a sua atividade de seguros do EEE e alguma da sua atividade de 
resseguros do EEE para a Starr Malta ao abrigo da Transferência Proposta. 

1.5 O que acontece se existir um acordo comercial com a UE que cubra 
serviços financeiros? 

A presente intenção da Starr UK e da Starr Malta é continuar com a Transferência 
independentemente de quando o período de transição possa terminar e 
independentemente dos acordos que possam existir entre o RU e a UE para comércio 
no pós Brexit. 

Qualquer alteração da data da audiência do Tribunal, da Data de Entrada em Vigor 
prevista ou da prevista implementação do Plano será anunciada no sítio Web do Starr 
Group em (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Secção 2  

Mais informações sobre a Starr Malta  

2.1 O que é a Starr Malta? 

A Starr Malta é uma companhia de seguros e de resseguros constituída em Malta, 
autorizada e regulada 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 de solidez financeira de “A” (Excelente) da A.M. Best 

2.2 Como é que a Starr Malta irá gerir a minha apólice? 

A Starr Malta irá gerir a Atividade a Transferir, de um modo geral, do mesmo modo que 
é atualmente gerida pela Starr UK, de acordo com os procedimentos, políticas e 
sistemas atuais do Starr Group para as suas operações europeias (podendo os 
mesmos ser atualizados periodicamente). 

Após a Data de Entrada em Vigor, está previsto que as pessoas que são atualmente 
responsáveis pela gestão diária da Atividade a Transferir continuarão a gerir as 
apólices incluídas na Atividade a Transferir em representação da Starr Malta (em vez 
da Starr UK) do mesmo modo que o fazem atualmente. 
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Secção 3  

Mais informações sobre o Processo de 
Transferência 

3.1 O que é a Transferência? 

A Transferência é regida por um processo ao abrigo da Secção VII da Lei relativa a 
Serviços e Mercados Financeiros do RU (UK Financial Services and Markets Act) de 
2000 que permite que apólices de grupos de seguros e/ou de resseguros sejam 
transferidas entre duas seguradoras ou resseguradoras. As seguradoras envolvidas 
podem ser do mesmo grupo segurador (como neste caso) ou de diferentes grupos 
empresariais. 

Deve ser aprovado pelo Tribunal um pedido antes da Transferência se realizar. Os 
regulamentos aplicáveis exigem que a Starr UK e a Starr Malta nomeiem um Perito 
Independente, aprovado pelos Reguladores, que analisa o impacto da Transferência 
proposta nos diversos grupos de segurados afetados, e que apresenta um relatório ao 
Tribunal. Os segurados devem ser notificados e ser dado tempo para analisarem as 
propostas, e terem o direito de objeção ou de levantarem questões se estes 
considerarem que podem ser afetados de forma adversa.  

3.2 Onde e quando irá ocorrer a Audiência do Tribunal? 

A Audiência do Tribunal será no Tribunal Superior de Justiça, 7 Rolls Building, 
Fetter Lane, Londres, EC4A 1NL, Reino Unido em 12 de novembro de 2020.  

Poderá obter informações sobre o resultado da audiência no nosso sítio Web em 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer ou se telefonar para a linha de apoio 
em (+351) 308801295.  

3.3 O que irá acontecer na Audiência do Tribunal? 

O Tribunal analisará se a Transferência irá afetar de forma adversa os segurados e se 
é adequado autorizar a Transferência.  

O juiz analisará as declarações das testemunhas e a prova apresentada pela Starr UK 
e pela Starr Malta, e terá em consideração os relatórios do Perito Independente e dos 
Reguladores.  Será destinado tempo para ouvir quaisquer objeções ou questões 
apresentadas (quer por escrito, por telefone ou pessoalmente) pelos segurados 
afetados ou por qualquer outra pessoa que considere que será afetada de forma 
adversa pelas propostas.  

O juiz deve decidir se é ou não adequado aprovar a Transferência, tendo em 
consideração todas as provas. Se o juiz aprovar a Transferência, então é tomada uma 
Decisão Judicial o que significa que o Plano entrará em vigor na data especificada na 
Decisão.  

3.4 O que pode fazer se considerar que pode ser afetado de forma adversa? 

Se considerar que pode ser afetado de forma adversa em resultado da Transferência, 
tem o direito de objeção ou de levantar questões, quer por escrito ou por telefone, 
antecipadamente ou pessoalmente na Audiência do Tribunal. Pode escolher nomear 
um advogado para estar presente na Audiência do Tribunal em sua representação.  

Quaisquer objeções ou questões relacionadas com a Transferência que nos sejam 
notificadas por telefone ou por escrito serão incluídas nas informações fornecidas ao 
Tribunal.  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Se necessitar de qualquer informação adicional ou se tiver quaisquer questões ou 
dúvidas sobre a Transferência ou se considerar que pode ser afetado de forma 
adversa, deve contactar-nos, com a brevidade possível e preferencialmente antes de 
5 de novembro de 2020, utilizando os detalhes abaixo.  

De acordo com as atuais linhas de orientação governamentais em relação ao Covid-
19, queira notar que é possível que a audiência possa ocorrer remotamente através de 
um serviço de teleconferência. Solicita-se que se pretender comparecer à audiência 
(quer pessoalmente ou através do seu representante), informe a Starr UK e a Starr 
Malta (utilizando os detalhes de contacto indicados abaixo), com a brevidade possível 
e de preferência antes de 5 de novembro de 2020. Isto irá permitir que a Starr UK e a 
Starr Malta forneçam quaisquer detalhes necessários para participar na audiência se 
esta ocorrer remotamente. 

Pode: 

 telefonar para a linha de apoio, gratuita, em (+351) 308801295 

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

 enviar mensagem por correio eletrónico para: apoioaocliente@squaretrade.pt. 

3.5 O que significa “afetado de forma adversa”? 

Quaisquer tipos de efeitos nos segurados podem ser considerados pelo Tribunal. Isto 
inclui alterações à segurança financeira das empresas envolvidas, ou alterações na 
gestão das Apólices de Transferência. Se existirem algumas alterações para pior, isto 
não significa necessariamente que a Transferência é injusta e não razoável, dado que 
as mesmas podem ser compensadas por outros benefícios ou podem ser 
extremamente pequenas ou podem ocorrer apenas de forma não frequente. O Perito 
Independente considera a relevância de quaisquer alterações adversas com base na 
sua dimensão ou probabilidade de ocorrência e elabora as conclusões no Relatório.   

Deve consultar o resumo do Relatório do Perito Independente em anexo e os 
parágrafos 5.4 abaixo para uma avaliação dos efeitos adversos da Transferência. 

3.6 O que irá acontecer se o Tribunal não aprovar a Transferência? 

Se a Transferência for rejeitada, a sua apólice continuará com a Starr UK.  

Se a Transferência for adiada por qualquer motivo então informaremos os segurados 
através do sítio Web do Starr Group em http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-
Transfer. Se for expectável existir um atraso prolongado, ou se a Transferência for 
rejeitada, iremos também escrever aos segurados afetados para os informarmos. 

3.7 Será cobrado um extra por qualquer uma destas situações? 

Não, não lhe será solicitado que suporte os custos da Transferência. A Starr UK 
suportará os custos e encargos da realização da Transferência. 

mailto:apoioaocliente@squaretrade.pt
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Secção 4  

Mais informações sobre o Perito Independente 

4.1 Quem é o Perito Independente? 

O Perito Independente é Alex Marcuson da Marcuson Consulting Ltd. 

4.2 Qual a função do Perito Independente? 

O Perito Independente foi designado para emitir a sua opinião sobre o provável efeito 
das propostas nos segurados. A designação do Perito Independente foi aprovada pela 
PRA após consulta à FCA. O Relatório do Perito Independente é imparcial, com base 
na análise detalhada das propostas e da atividade da Starr UK e da Starr Malta. A Starr 
UK e a Starr Malta facultaram ao Perito Independente acesso à equipa e às 
informações essenciais que o Perito Independente solicitou, quer privadas quer 
públicas. 

4.3 Como é que eu sei se o Perito Independente é independente? 

A designação do Perito Independente foi aprovada pela PRA após consulta à FCA. E 
a independência é um dos critérios que utilizam para avaliar a adequação do Perito 
Independente.  

Nem o Perito Independente nem qualquer membro da sua família direta possuem 
quaisquer apólices, participações ou têm quaisquer outros interesses financeiros 
relacionados com a Starr UK, Starr Malta ou com qualquer empresa do Starr Group.  

O principal dever de responsabilidade do Perito Independente é para com o Tribunal e 
não para com a Starr UK ou a Starr Malta. O Relatório do Perito Independente é 
imparcial. Incluímos um resumo do Relatório neste conjunto de documentos, mas pode 
fazer a transferência de uma cópia integral do Relatório do Perito Independente no 
nosso sítio Web (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). Se pretender que 
lhe enviemos uma cópia em papel, deve contactar-nos através dos detalhes definidos 
na secção 3.4 acima.  

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


 
 

7 
 

CFD-#32721954-v1 

Secção 5  

Existirão quaisquer alterações na minha 
apólice?  

5.1 Quem devo contactar depois da Transferência para uma pergunta sobre a 
minha apólice ou para fazer alterações? 

Conforme mencionado na secção 2.3 acima, a gestão da sua apólice não será alterada 
como resultado da Transferência e depois da Transferência deve continuar a contactar 
o seu contacto normal do Starr Group ou da corretora. 

5.2 Existirão quaisquer alterações ao prémio que eu pago? 

Não serão efetuadas quaisquer alterações ao seu prémio como resultado da 
Transferência.  

5.3 Existirão quaisquer alterações aos termos e condições da minha apólice? 

A Transferência não alterará os termos e condições da sua apólice ou os pagamentos 
que recebe, se apresentar uma reclamação. 

5.4 Existem quaisquer outras alterações que deva conhecer como resultado da 
Transferência? 

Sistema de Compensação dos Serviços Financeiros (Financial Services 
Compensation Scheme) (FSCS) 

O FSCS beneficia os consumidores e as empresas com um movimento inferior a 
1 000 000,00 de libras por ano (desde que a apólice não seja uma classe de negócios 
excluída tal como seguros de mercadorias em trânsito, marinha, aviação e crédito). No 
caso de insolvência da Starr UK, se cumprir os critérios de elegibilidade relevantes, 
pode atualmente recorrer para o FSCS para que lhe seja paga qualquer reclamação ao 
abrigo da sua apólice.   

Se for elegível e se o Plano for aprovado, e se a sua apólice for transferida para a Starr 
Malta pode, sujeito às normas relevantes referentes a sucessores em incumprimento, 
não ter recurso ao FSCS numa insolvência da Starr Malta no caso de, contrariamente 
aos planos atuais da Starr Malta, a Starr Malta deixar de estar autorizada no RU.  Isto 
não tem impacto na sua capacidade para aceder ao FSCS em relação a eventos que 
ocorram antes da Transferência ou antes de qualquer perda de autorização no RU da 
Starr Malta. Os segurados da Starr UK que não sejam transferidos para a Starr Malta 
também não sofrem qualquer impacto. 

O Serviço de Provedoria Financeira (Financial Ombudsman Service) (FOS) 

No caso de um litígio com a Starr UK, se cumprir os critérios de elegibilidade relevantes 
e se a sua apólice ou reclamação for tratada por ou em representação da Starr UK no 
RU pode atualmente recorrer ao FOS que presta um serviço grátis independente para 
resolução de litígios. Os critérios de elegibilidade para este serviço são mais vastos do 
que para recorrer ao FSCS, mas, no entanto, é ainda relevante apenas para os 
segurados da Starr UK que sejam consumidores ou pequenas e médias empresas 
cujas apólices são subscritas e/ou geridas no RU. 

Conforme definido na secção 2.2 acima, o objetivo atual da Starr Malta é que as 
mesmas pessoas prestem serviço às apólices de transferência após a Data de Entrada 
em Vigor. No entanto, os segurados da Starr UK que sejam objeto de transferência 
para a Starr Malta, que cumpram os critérios de elegibilidade, podem perder o direito a 
recorrer ao FOS no caso de um litígio com a Starr Malta se, após a Data de Entrada 
em Vigor, a sua apólice deixar de ser gerida desde o RU. Tais segurados, no caso de 
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reclamações elegíveis, podem ainda ter acesso ao FOS em relação a assuntos que 
tenham ocorrido antes de tal transferência da gestão da sua apólice.  

O Perito Independente teve em consideração a perda potencial de acesso ao FSCS e 
ao FOS na secção 14.6 do seu Relatório. Este conclui que “embora existam alguns 
cenários teóricos ao abrigo dos quais alguns Segurados da Transferência possam 
perder os seus direitos de acesso ao Sistema de Compensação dos Serviços 
Financeiros ou ao Serviço de Provedoria Financeira do RU, eu acredito que estes são 
remotos”.  

Em complemento, a Starr Malta propõe assumir determinados compromissos em 
Tribunal que irá agir em conformidade com as normas da FCA no tratamento de 
reclamações após a Data de Entrada em Vigor e que cumprirá qualquer decisão, 
resolução, decisão ou compensação válida do FOS tomada ao abrigo da sua jurisdição.  

Para obter mais informações sobre a sua elegibilidade para apresentar uma 
reclamação ao FSCS ou ao FOS, deve consultar as secções relevantes dos seus sítios 
Web (https://www.fscs.org.uk/ e https://www.financial-ombudsman.org.uk/) e as 
secções relevantes do relatório do Perito Independente.  
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Secção 6  

Comentários Finais 

6.1 Não consigo encontrar a resposta à minha pergunta nesta brochura. Como 
posso obter mais informações? 

Esperamos que as informações que demos o tenham ajudado a perceber as propostas. 
A Starr UK e a Starr Malta publicaram mais informações em 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Ali pode transferir a versão integral 
dos termos legais da Transferência (conforme estabelecido no documento do Plano), 
o Relatório integral do Perito Independente e o conjunto de comunicações dos 
segurados. Iremos também publicar em http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-
Transfer cópias de quaisquer Relatórios Complementares que o Perito Independente 
escreva antes da data da Audiência do Tribunal. 

Em alternativa, deve contactar-nos utilizando os detalhes abaixo e enviar-lhe-emos 
esta informação. Pode também contactar-nos utilizando os detalhes abaixo se tiver 
quaisquer dúvidas ou se pretender levantar questões ou objeções relacionadas com a 
Transferência proposta.  

Pode: 

 telefonar para a linha de apoio, gratuita, em (+351) 308801295; 

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

 enviar mensagem por correio eletrónico para: apoioaocliente@squaretrade.pt 

6.2 Como é que irei saber se a Transferência foi aprovada? 

Anunciaremos o resultado do pedido ao Tribunal em 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer após a Audiência do Tribunal 
prevista para 12 de novembro de 2020. Quaisquer alterações ou informações sobre a 
evolução da Transferência serão também anunciadas neste sítio Web.  

Poderá obter informações sobre o resultado da audiência no nosso sítio Web em 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer ou se telefonar para a linha de apoio, 
grátis, em (+351) 308801295. 

Deve consultar este sítio Web sobre quaisquer alterações ou atualizações ou de então 
ligar para a linha de apoio indicada na secção 6.1 acima.  

Se o pedido tiver êxito, a Transferência deverá ocorrer na Data de Entrada em Vigor 
(sendo 30 de novembro de 2020).  

  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
mailto:apoioaocliente@squaretrade.pt
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Anexo 
Guia para saber se a sua apólice1 será ou não transferida 
ao abrigo do Plano 

 

Guia de localização de risco 
 
CHAVE: *A localização do risco depende de diversos fatores. Abaixo encontra um resumo geral (não 
exaustivo) destes fatores para o ajudar a orientar-se: 

1) Se o seu seguro se refere a imóvel e ao seu recheio (desde que o recheio esteja coberto pela 
mesma apólice), então a localização do risco é geralmente no território onde o imóvel está situado (ou 
está normalmente situado) na data em que a sua apólice foi celebrada. 

2) Se o seu seguro se refere a veículos (aeronave, navios ou veículos a motor) a localização do risco 
é geralmente determinada pelo local de registo do veículo. 

3) Se o seu seguro se refere a outros riscos (i.e., se não se refere a imóveis ou veículos), então:  

(a) se for uma pessoa coletiva, a localização do seu risco é geralmente no local do 
estabelecimento na data em que a sua apólice foi celebrada. Se for uma pessoa coletiva e se a 
sua apólice cobrir mais do que um dos seus estabelecimentos que estão em territórios 
diferentes, é provável que a sua apólice tenha localizações de risco múltiplas; ou  

(b) se for uma pessoa singular, a localização do seu risco é geralmente no território onde reside 
habitualmente na data em que a apólice foi celebrada. 

 

                                                      

1 Nota: este Anexo aplica-se apenas a segurados de seguros em transferência. O mesmo não se aplica a cedentes de atividade 

de resseguros em transferência. 

Onde é que o seu risco está localizado? 

Riscos no EEE 
A Starr Malta será a sua 

seguradora após a Transferência 
em relação aos riscos no EEE 

cobertos pela sua apólice.  

Riscos no RU ou não EEE e EEE 
A Starr Malta será a sua 

seguradora após a Transferência 
em relação aos riscos no EEE 

cobertos pela sua apólice. A Starr 
UK continuará a ser a sua 

seguradora em relação aos 
elementos no RU e não EEE da sua 

apólice.  

Riscos no RU e/ou não EEE 
A sua apólice não fará parte da 

Transferência proposta. A Starr UK 
continuará a ser a sua seguradora. 
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Glossário 

Tribunal significa o Tribunal Superior de Justiça em Inglaterra e País de Gales. 

Audiência do Tribunal significa a Audiência no Tribunal Superior de Justiça em 
Inglaterra e País de Gales onde é tomada a decisão final de aprovar ou desaprovar o 
Plano. 

Data de Entrada em Vigor significa 30 de novembro de 2020, a data prevista para a 
entrada em vigor do Plano (sujeita à aprovação do Tribunal). Qualquer alteração à data 
da Transferência será anunciada em http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-
Transfer.  

FCA significa a Autoridade de Conduta Financeira que tem como objetivo proteger os 
consumidores dos serviços financeiros, proteger e melhorar a integridade do sistema 
financeiro do RU e promover a concorrência efetiva nos interesses dos consumidores.  

FSMA significa a Lei relativa a Serviços e Mercados Financeiros de 2000. 

Perito Independente significa Alex Marcuson da Marcuson Consulting Ltd cuja 
designação foi aprovada pela PRA após consulta à FCA, envolve a elaboração de 
Relatório.  

PRA significa a Autoridade de Regulamentação Prudencial que é responsável pela 
regulamentação prudencial e pela supervisão de bancos, empresas construtoras, 
cooperativas de crédito, seguradoras e principais empresas de investimento no RU. 

Regulador(es) significa o(s) regulador(es) aplicável(eis) do setor de seguros do RU. 
Isto refere-se a, conforme o contexto, à PRA, à FCA ou a ambas. 

Relatório significa o Relatório do Plano elaborado pelo Perito Independente de acordo 
com os requisitos da FSMA, refletindo a orientação dada por SUP 18.2 do Manual da 
FCA, FG18/4: A Abordagem da FCA à análise das transferências da atividade de 
seguros Secção VII e a Declaração de Política da PRA sobre transferências da 
atividade de seguros. 

Relatório Complementar significa um relatório elaborado antes da Audiência do 
Tribunal, para considerar o impacto nas conclusões do Perito Independente de eventos 
que aconteceram após a emissão do Relatório inicial.  

Transferência significa a transferência legal das Apólices de Transferência da Starr 
UK para a Starr Malta. 

Apólices de Transferência significa a transferência de apólices da Starr UK para a 
Starr Malta ao abrigo do Plano.  
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