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INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Transferência Proposta da Atividade Europeia da Starr International (Europe) Limited 

para a Starr Europe Insurance Limited 

Resumo do Relatório do Perito Independente sobre o Plano 

1. Introdução 

A Starr International (Europe) Limited (“SIEL”) e a Starr Europe Insurance Limited (“Starr Malta”) 

procuram uma decisão do Tribunal Superior (High Court) de Inglaterra e Gales (o “Tribunal Superior”) 

para transferirem toda a atividade geral de seguros da SIEL que se relacione com um risco ou riscos 

localizados no Espaço Económico Europeu (“EEE”), e toda a atividade geral de resseguros da SIEL que 

se relacione com um risco ou riscos localizados na Alemanha (a “Atividade a Transferir”) para a Starr 

Malta (a “Transferência Proposta”).  A maior parte das apólices no âmbito da Atividade a Transferir 

será totalmente transferida. No entanto para uma pequena parte, a decisão solicitada ao Tribunal 

Superior irá separar as apólices entre a parte de transferência para a Starr Malta e a parte que 

continuará com a SIEL. 

A SIEL é uma empresa (re)seguradora com domicílio no RU autorizada pela Autoridade de 

Regulamentação Prudencial (UK Prudential Regulation Authority) do RU (a “PRA”) e regulada também 

pela Autoridade de Conduta Financeira (UK Financial Conduct Authority) do RU (a “FCA”).  A Starr 

Malta é uma companhia de (re)seguros com domicílio em Malta, autorizada e regulada pela 

Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (Malta Financial Services Authority).  Quer a SIEL quer a 

Starr Malta são ambas subsidiárias indireta e integralmente detidas da Starr International Company, 

Inc., a proprietária final das empresas incluídas no “Starr Group”. 

A SIEL e a Starr Malta designaram o Sr. Alex Marcuson da Marcuson Consulting Ltd como o “Perito 

Independente”, uma função definida de acordo com a secção 109(2)(b) da Lei relativa a Serviços e 

Mercados Financeiros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).  Na qualidade de Perito 

Independente, é exigido que apresente um relatório ao Tribunal Superior sobre os efeitos da 

Transferência Proposta relativamente  aos segurados da SIEL e da Starr Malta (o “Relatório”).   

O Sr. Marcuson é um Membro do Institute and Faculty of Actuaries com mais de vinte anos de 

experiência em consultoria de (re)seguradoras não vida.  Ele trabalhou anteriormente como perito 

independente e como consultor de diversas empresas que realizam transferências de carteiras de 

seguros ao abrigo da Secção VII da Lei relativa a Serviços e Mercados Financeiros de 2000.  A sua 

designação foi aprovada pela PRA após consulta à FCA. 

O Relatório contém a fundamentação das conclusões do Sr. Marcuson.  Em complemento, este inclui 

os seus pressupostos, uma descrição da análise detalhada subjacente ao seu trabalho, diversas 

limitações importantes relevantes para o entendimento das conclusões alcançadas e uma declaração 

da finalidade do Relatório e dos termos da sua utilização.  O material adicional não foi incluído no 

âmbito deste resumo do Relatório. 
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Embora o Sr. Marcuson considere que este resumo do Relatório apresenta uma sinopse adequada, 

confiar apenas neste resumo pode não dar ao leitor uma imagem completa.  Quem pretender 

entender a análise que levou às conclusões do Sr. Marcuson deve transferir ou solicitar uma cópia 

integral do Relatório.  As informações sobre como obter ou transferir, de forma gratuita, as cópias do 

Relatório estão definidas em: http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer 

2. Finalidade do Plano 

O Relatório explica o entendimento do Perito Independente sobre a finalidade do Plano.  Em suma, a 

SIEL e a Starr Malta estão a realizar a Transferência Proposta em resposta ao Brexit.  A Atividade a 

Transferir deve ser transferida para a Starr Malta tendo em vista dar garantias que as apólices podem 

ser geridas e as reclamações liquidadas depois de expirado o Período de Implementação quando as 

atuais permissões da SIEL puderem deixar de se aplicar.  O Período de Implementação está atualmente 

agendado para expirar às 23h GMT de 31 de dezembro de 2020.  

3. O Trabalho do Perito Independente 

O Perito Independente:  

 Analisou os termos do Plano e teve em consideração o seu impacto na segurança de todos os 

segurados da SIEL e da Starr Malta no momento da Transferência Proposta; 

 Teve em consideração o impacto do Plano nas resseguradoras da Atividade a Transferir 

(“Resseguradoras”); e 

 Analisada a abordagem adotada pela SIEL e pela Starr Malta à notificação dos segurados 

afetados pela Transferência Proposta e as disposições de divulgação em anexo. 

Para chegar às suas conclusões o Perito Independente: 

a) Analisou os balanços atuais e projetados da SIEL e da Starr Malta antes e depois da 

Transferência Proposta, incluindo as reservas de seguros de cada empresa; 

b) Analisou a forma como a SIEL e a Starr Malta calcularam as suas necessidades de capital atuais 

e projetadas e comparou os riscos, necessidades de capital e recursos financeiros disponíveis 

de cada empresa;  

c) Teve em consideração a posição das outras empresas no Starr Group em que a SIEL e a Starr 

Malta confiam para apoio financeiro explícito ou implícito; 

d) Verificou como é que a Transferência Proposta afetará as questões não financeiras, incluindo: 

(i) o modo como a SIEL e a Starr Malta são geridas e, como são geridas as suas apólices; e (ii) 

quaisquer alterações nas proteções reguladoras e jurídicas proporcionadas aos segurados; 

e) Avaliou se existe um risco do Plano não ser reconhecido por qualquer jurisdição relevante 

(com base nas informações disponibilizadas ao Perito Independente em relação à lei aplicável 

à Atividade a Transferir);  

f) Teve em consideração se a Transferência Proposta poderia afetar o nível de reclamações 

decorrentes das apólices de resseguro serem transferidas;  

g) Analisou a notificação e as disposições de divulgação propostas; e 

h) Avaliou as implicações potenciais da pandemia COVID-19 na Transferência Proposta. 

4. Resumo das constatações 
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Conclusões do Perito Independente – Segurança Financeira dos Segurados 

Com base na análise da SIEL e da Starr Malta, o Perito Independente concluiu que:  

 Quer a SIEL quer a Starr Malta poderão cumprir as suas necessidades reguladoras de capital e 

estarão suficientemente capitalizadas depois da Transferência Proposta para suportarem uma 

vasta gama de cenários adversos.  A hipótese dos seus segurados não terem as reclamações 

integralmente pagas conforme forem sendo devidas mantém-se remota. 

 Não é provável que a Transferência Proposta tenha um impacto materialmente adverso na 

posição financeira dos segurados da SIEL e da Starr Malta.   

Conclusões do Perito Independente – Níveis de Serviço 

Com base na sua análise, o Perito Independente concluiu que o Plano não terá qualquer efeito na 

gestão de cada Atividade a Transferir, na atividade remanescente (i.e., de não transferência) da SIEL e 

na atividade atual da Starr Malta. 

Conclusões do Perito Independente – Outras Considerações Não Financeiras 

O Perito Independente não identificou quaisquer outros aspetos do Plano que ele considerasse como 

sendo materialmente desvantajosos em relação à Atividade a Transferir.  Embora existam alguns 

cenários teóricos que identificou, de acordo com os quais um pequeno número de segurados da 

Atividade a Transferir poderiam perder o seu direito de acesso ao Sistema de Compensação dos 

Serviços Financeiro (“FSCS”) ou ao Serviço de Provedoria Financeira (“FOS”), o Perito Independente 

concluiu que estes eram remotos. 

O FSCS 

No caso de insolvência da SIEL, os segurados elegíveis da Atividade a Transferir têm atualmente 

recurso ao FSCS para terem as suas reclamações pagas.  Se o Plano avançar, como segurados da Starr 

Malta, estes segurados podem, em determinadas circunstâncias, deixar de ter o mesmo recurso ao 

FSCS no caso de insolvência da Starr Malta.   Embora existam sistemas de compensação em Malta, a 

maioria dos Segurados de Transferência não seria elegível para estes sistemas, e o Perito 

Independente não acredita que estes sistemas prestem uma proteção equivalente ao FSCS. 

As normas referentes ao FSCS incluem disposições que significam que as reclamações de segurados 

elegíveis que ocorram antes da Transferência Proposta (quer comunicadas ou não) estarão protegidas 

no caso de incumprimento da Starr Malta do mesmo modo que estariam no seguimento de 

incumprimento da SIEL.  Os períodos não expirados no momento da Transferência Proposta (i.e., a 

Data de Entrada em Vigor) irão, no entanto, ser apenas cobertos pelo FSCS desde que se refiram a 

um período de cobertura enquanto a Starr Malta se mantiver uma “entidade relevante” ao abrigo da 

FSMA (i.e., retém uma permissão Secção 4A através da manutenção da sua agência do RU). 

Como a Starr Malta tem uma agência no RU e pretende continuar a cumprir os requisitos de 

supervisão definidos pela PRA para a manter, os segurados elegíveis para receberem proteção do 

FSCS antes da Transferência Proposta irão manter a sua proteção.   
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Em qualquer dos casos, o Perito Independente conclui no Relatório que a probabilidade da 

insolvência da Starr Malta parece remota (significando que a necessidade de reclamar ao FSCS não é 

provável de alguma vez ocorrer). 

O FOS 

No caso de um litígio com a SIEL, os segurados elegíveis da Atividade a Transferir têm atualmente 

recurso ao FOS que presta um serviço gratuito independente para resolução de litígios. 

Os critérios de elegibilidade para o FOS são restritos a pessoas singulares e pequenas empresas 

subjacentes e a sua jurisdição limitada a atividades reguladas (i.e., subscrição, gestão de apólice e 

tratamento de reclamações) que tenham ocorrido no RU.  Na prática, isto significa que quase todos 

os segurados da Atividade a Transferir não serão elegíveis pelos motivos definidos nos dois parágrafos 

seguintes. 

Os segurados de seguros de telefones móveis constituem quase todos os segurados consumidores 

no âmbito da Atividade a Transferir.  As atividades reguladas referentes à atividade de seguros de 

telefones móveis ocorrem todas fora do RU.   Assim, tais segurados de seguros de telefones móveis 

não serão elegíveis para acesso ao FOS.   

A grande maioria do remanescente da Atividade a Transferir é para grandes e médias empresas que 

não poderão também aceder ao FOS dado que são demasiado grandes para serem elegíveis para 

utilizarem o FOS. 

O pequeno número de outros segurados que podem atualmente ser elegíveis para acesso ao FOS 

continuarão a ter as suas apólices geridas e as reclamações tratadas por pessoas localizadas no RU.  

O Perito Independente concluiu assim que os segurados da Atividade a Transferir que são atualmente 

elegíveis para acesso ao FOS continuarão a poder fazê-lo depois da Transferência Proposta.    

Conclusão do Relatório do Perito Independente - Efeito do Plano nas Resseguradoras 

Os acordos de resseguro que protegem a Atividade a Transferir serão transferidos de acordo com o 

Plano e continuam a proteger a atividade quando esta for transferida para a Starr Malta.  Para algumas 

apólices isto pode significar que o resseguro é efetivamente dividido entre a SIEL e a Starr Malta após 

a Transferência Proposta.  O montante das responsabilidades totais de cada resseguradora externa 

da SIEL não será alterado como resultado do Plano.  Não existem alterações propostas ao modo como 

os contratos de resseguro serão geridos após a Transferência Proposta.  

O Perito Independente considera que o Plano não terá um efeito materialmente adverso nas 

resseguradoras da SIEL cujos contratos de resseguro serão transferidos pelo Plano (incluindo os que 

serão divididos entre a SIEL e a Starr Malta) dado que a relação comercial continuará com as 

subsidiárias do Starr Group.   

Conclusões do Perito Independente – implicações potenciais da pandemia COVID-19  

O Perito Independente analisou o impacto atual e potencial da pandemia COVID-19 na SIEL e na Starr 

Malta com base no seu conhecimento da situação no momento de elaboração do Relatório.  Este 

registou a natureza sem precedentes da pandemia e a redução na atividade global da economia, e a 

incerteza que se mantém no momento de realizar a sua análise.  Ele próprio considerou que as suas 
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conclusões em relação à Transferência Proposta continuam adequadas face às perdas e às exposições 

aos prejuízos identificadas pela SIEL, pela Starr Malta e pelo Starr Group no momento da conclusão 

do seu trabalho. 

5. Relatório Complementar  

A análise do Sr. Marcuson é baseada no material que lhe foi fornecido, incluindo balanços e outras 

informações, com base em posições contabilísticas em 31 de dezembro de 2019.   Ele teve também 

em consideração os planos de atividade e outras informações financeiras da SIEL e da Starr Malta que 

lhe foram disponibilizadas.   

Dado que a Data de Entrada em Vigor para o Plano é 30 de novembro de 2020, ele verificará a análise 

(incluindo as implicações potenciais da pandemia COVID-19) em data mais próxima para confirmar 

que não existiram alterações materiais aos acordos que ele analisou que possam afetar a sua opinião 

global.  Irá então preparar e emitir um Relatório Complementar que será disponibilizado ao Tribunal 

Superior antes da audiência do Tribunal Superior, prevista para 12 de novembro de 2020.  As cópias 

deste relatório complementar em conjunto com outros documentos e informações referentes à 

Transferência Proposta e os detalhes da audiência do Tribunal Superior serão disponibilizados para 

transferência gratuita em: http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer 


