Aeronáuticos
Seja voando pelos continentes ou alcançando a estratosfera, a Starr conta com uma equipe de especialistas que
compreende o ambiente de risco em constante mudança e desenvolve soluções exclusivas visando o sucesso das
companhias, organizações e da sociedade.
A Starr Insurance Companies é líder mundial em soluções em seguros para aviação. Desenvolvemos soluções em
seguros para atender as necessidades das industrias de aviação e aeroespacial.

Apetite de Risco

Franquias

Aviação Geral
• Aeroportos: Municipal, Comercial, Regional & Privado
• Helipontos: Hospital, Corporativo & Privado
• Bases Fixas de Operações
• Prestadores de Serviços Aeroportuários
• Aeronaves - Jatos Corporativos Próprios e Arrendados
• Aeronaves - Turboélices e Pistão (Asa Fixa)
• Produtos Aeronáuticos

• Customizadas em função das necessidades dos clientes. Consultenos.

Coberturas Disponíveis
•
•
•
•
•
•

Aeronaves: Casco e Casco Guerra
Motores e Peças Sobressalentes
Responsabilidade Civil – Incluindo Riscos de Guerra
Responsabilidade Civil de Hangares
Responsabilidade Civil Geral – Operações Aeroportuárias
Responsabilidade Civil Produtos e Operações Completadas

Limites e Capacidades
• Variam em função das coberturas e riscos. Consulte-nos.
• US $75,000,000.00 - Casco e Casco Guerra
• US $500,000,000.00 - Responsabilidade Civil

Destaques
• Análise Técnica
• Abordagem e especialização da equipe: os subscritores, gerentes
de sinistros e os especialistas em controle de perdas trabalham
em estreita colaboração com sua equipe, permitindo que nossa
experiência, capacidade e aptidão funcionem como uma extensão
de sua equipe. Temos relacionamentos extensos e de longo prazo
com as principais equipes jurídicas do setor, o que acrescenta uma
dimensão crítica ao seu programa de seguro quando necessário.
Temos a capacidade e habilidade de ajustar programas para
trabalhar dentro de suas relações estabelecidas, quando preferir.

Controle de Perdas
• Equipe certificada, profissionais internos de segurança

Sinistros
• Time de sinistros com mais de 35 anos de experiência

Entre em contato com a Starr ou acesse www.starrcompanies.com.br
Fernanda Strachino

Starr International Brasil Seguradora
Aviation Specialist Underwriter
fernanda.strachino@starrcompanies.com
055 11 4280 7665
As coberturas aqui descritas são garantidas pela Starr International Brasil Seguradora S.A.
As coberturas aqui previstas correspondem a uma mera descrição das coberturas de seguro oferecidas. Tais descrições correspondem a mera informação de caráter geral e não representam disposições específicas quanto às
coberturas de seguro disponíveis para contratação. Qualquer apólice de seguro aqui mencionada conterá limitações, exclusões e cláusulas de cancelamento de cobertura. Nem todas as coberturas de seguro aqui mencionadas
estão disponíveis em todos os países. Para obter uma cotação e maiores detalhes quanto às coberturas específicas das apólices de seguro, por favor entre em contato com um dos nossos profissionais de seguros, via e-mail,
conforme endereço fornecido acima.
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