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PERANTE O TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA (HIGH COURT OF JUSTICE) 

TRIBUNAIS DE BENS E COMÉRCIO (BUSINESS AND PROPERTY COURTS) DE INGLATERRA E 

PAÍS DE GALES 

TRIBUNAL DAS SOCIEDADES (COMPANIES COURT) (ChD) 

 

NA QUESTÃO RELATIVA A STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

e 

NA QUESTÃO RELATIVA A STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

e 

NA QUESTÃO RELATIVA À SECÇÃO VII DA LEI RELATIVA A SERVIÇOS E MERCADOS 

FINANCEIROS DE 2000 (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 

 RESUMO DO PLANO  

 

1 Introdução 

1.1 A Starr International (Europe) Limited (Starr UK) está a propor transferir 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 Atividade a Transferir) para a 

Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta).  

1.2 A transferência da Atividade a Transferir (a Transferência) é proposta para ser efetuada através 

de um plano de transferência da atividade de seguros (o Plano). O Plano será realizado através 

do Tribunal Superior de Justiça em Inglaterra (o Tribunal Superior) de acordo com a Secção VII 

da Lei relativa a Serviços e Mercados Financeiros do RU de 2000 (FSMA). 

1.3 O presente documento estabelece um resumo do efeito do Plano. 

1.4 O presente documento é apenas um resumo. Os detalhes completos do Plano podem ser obtidos 

na versão completa que está disponível de forma gratuita (deve consultar o parágrafo 5 abaixo 

para mais informações).   
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2 Histórico da Starr UK e da Starr Malta 

2.1 A Starr UK é uma sociedade constituída em Inglaterra e País de Gales com o número de registo 

9654797. A sede social da Starr UK é em 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, Londres, Reino Unido, 

EC3M 5AD. 

2.2 A Starr Malta é uma sociedade constituída em Malta com o número de registo C 85380. A sede 

social da Starr Malta é em Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St Julians, 

STJ 3141, Malta. 

2.3 A Starr UK é autorizada e regulada pela Autoridade de Regulamentação Prudencial do RU (a 

PRA) e, é também regulada pela Autoridade de Conduta Financeira do RU (a FCA).  

2.4 A Starr Malta é autorizada e regulada pela Autoridade dos Serviços Financeiros de Malta em 

Malta.  

3 Processo e Calendário do Plano 

3.1 O calendário proposto para o Plano é: 

Etapas Principais  

Audiência do Tribunal Superior 12 de novembro de 2020 

“Data de Entrada em Vigor” proposta (quando a Atividade a 
Transferir for transferida para a Starr Malta) 

23:59 GMT em 30 de 
novembro de 2020  

 
3.2 O Plano não se concretizará exceto se o Tribunal Superior o aprovar em 12 de novembro de 

2020. 

3.3 Se o Tribunal Superior impuser quaisquer alterações ou condições ao Plano proposto, o Plano 

não terá efeitos exceto se a Starr UK e a Starr Malta derem o consentimento a tal alteração ou 

condição. 

4 Resumo do Plano 

4.1 O que se segue é um resumo dos pontos principais do Plano.  Conforme mencionado acima, a 

versão integral do documento do Plano está disponível de forma gratuita (deve consultar o 

parágrafo 5 abaixo para mais informações). 

4.2 Em complemento, a Starr UK e a Starr Malta prepararam diversas comunicações para os 

segurados que estão disponíveis em http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. 



  

3 
CFD-#32721951-v1 

O Efeito do Plano 

4.3 Conforme mencionado acima, o Plano destina-se a transferir toda a Atividade a Transferir da 

Starr UK para a Starr Malta. 

Reclamações pagas pela Starr Malta depois da Data de Entrada em Vigor 

4.4 Pretende-se que, a partir da Data de Entrada em Vigor, todos os direitos e obrigações 

decorrentes da Atividade a Transferir serão transferidos automaticamente para a Starr Malta e 

deixarão de estar com a Starr UK. Isto significa que a Starr Malta será responsável por pagar 

todas as reclamações e pelo cumprimento de todas as outras obrigações que eram anteriormente 

obrigações da Starr UK em relação à Atividade a Transferir.  

Exceções 

4.5 Apesar do objetivo explicado em 4.4 acima, pode existir um pequeno número de apólices que 

fiquem fora do Plano. Estas serão as “Apólices Excluídas“ ou “Apólices Residuais”, conforme 

descrito com mais detalhe na versão integral do Plano. Quaisquer Apólices Residuais serão 

transferidas para a Starr Malta com a brevidade possível após a Data de Entrada em Vigor. 

Sem Alterações aos Termos e Condições da Apólice 

4.6 Não existirão quaisquer alterações aos termos e condições das apólices a transferir, exceto que 

a seguradora será a Starr Malta e não a Starr UK. 

4.7 Para determinadas apólices de seguro cujos riscos de cobertura estão localizados em diversas 

jurisdições, incluindo riscos localizados no RU e riscos localizados no EEE, o Plano irá determinar 

que apenas a parte da apólice relacionada com o risco EEE será transferida ao abrigo do Plano 

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, o Plano irá determinar que 

apenas a parte da apólice que cobre riscos alemães será transferida. 

4.8 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, os termos e condições das apólices a que isto é aplicável não serão de outro 

modo afetados e o Plano dispõem que o segurado não ficará nem melhor nem pior em relação 

a tais termos e condições contratuais como resultado deste Plano. 

Gestão de apólices 

4.9 A Starr Malta irá gerir a Atividade a Transferir, de um modo geral, no mesmo modo que é 

atualmente gerida pela Starr UK, de acordo com os procedimentos, políticas e sistemas atuais 
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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. 

Continuidade de processos e litígios 

4.10 A partir da Data de Entrada em Vigor, quaisquer processos ou litígios atuais (ou qualquer parte 

relevante dos mesmos) que foram emitidos, comunicados, iniciados, processados ou 

contemplados por ou contra a Starr UK em conexão com a Atividade a Transferir (ou quaisquer 

outras reclamações que possam ser levantadas no futuro contra a Starr Malta, incluindo aquelas 

ainda não em contemplação) devem ser continuadas por ou contra a Starr Malta e a Starr Malta 

deve ter direito a todas as defesas, reclamações, contra reclamações e direitos de compensação 

que estariam disponíveis para a Starr UK.   

4.11 A partir da Data de Entrada em Vigor, qualquer decisão, resolução, decisão ou compensação 

(ou parte relevante da mesma) ao abrigo de processos atuais ou passados obtidos por ou contra 

a Starr UK em relação à Atividade a Transferir devem ser executáveis por ou contra a Starr Malta 

em lugar da Starr UK.  

Custos e Despesas 

4.12 Nenhum dos custos e despesas referentes à preparação do Plano e do processo do Tribunal 

Superior serão suportados pelos segurados. 

5 Mais Informações  

Se tiver outras questões ou se pretender uma versão integral do Plano deve: 

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

 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 

Se tiver quaisquer questões gerais sobre a sua apólice, deve ligar para o seu contacto habitual 

do Starr Group ou da corretora.  
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