Transportes
À medida que novas tecnologias são desenvolvidas, o mercado se torna ainda mais dinâmico impulsionando nossos clientes a estar à frente,
crescer, inovar e correr riscos. O comércio é a força vital da economia mundial e durante o transporte, as mercadorias estão expostas a
diversos riscos, seja no âmbito nacional ou internacional, e neste momento é fundamental ter um especialista que entenda esses riscos
como parceiro. A Starr oferece um conjunto completo de soluções personalizadas e variadas. Somos uma empresa experiente, confiável e
reconhecida como parceiros de empresas renomadas por seus produtos e serviços ao redor do mundo.
A marca registrada da Starr, além da forte presença no mercado global, está na garantia de uma prestação de serviços com excelência,
respaldada por sua longa presença no mercado global.

Apetite de Risco

Limites e Capacidades

Atuamos com mais presença nas seguintes atividades:
• Construção
• Geração de Energia
• Importadores / Exportadores
• Industria – Máquinas e Equipamentos
• Químicos e Siderúrgicos
• Fertilizantes
• Papel e Celulose
• Project Cargo
• Segmento Automotive
• Vestuário

• Variam em função das coberturas e riscos. Consulte-nos.

Coberturas Disponíveis
Embarcardor
• Garante as perdas ou danos causados à carga durante o seu transporte
(território nacional ou internacional) conforme termos, clausulados
e valores acordados. Destinam-se aos proprietários das mercadorias
transportadas por via terrestre, aérea, ferroviária ou aquaviária.
• Dentre as modalidades oferecidas por este produto destacamos:
-- Importação e Exportação
-- Transporte Nacional
-- Projetos de Infraestrutura - Marine Cargo & Delay in Start Up (DSU)
Transportador (Responsabilidade Civil)
• Destinam-se às transportadoras (terrestres, aéreas, aquaviárias),
protegendo-as, até aos valores segurados e/ou constantes nos
Conhecimentos de Embarque, dos custos das reparações pecuniárias de
que forem civilmente responsáveis, pelos danos sofridos pelos bens ou
mercadorias pertencentes a terceiros ocorridos durante o transporte no
território nacional.
• Dentre as modalidades oferecidas por este produto destacamos:
-- RCTR-C
-- RCF-DC
-- RCTA-C
-- RCA-C

Franquias
• Customizadas em função das necessidades dos clientes. Consulte-nos.

Destaques
Equipe
• A Starr conta com uma equipe técnica e comercial especializada e muito
experiência de mercado, conseguindo garantir assim a assistência e
acompanhamento em diferentes situações, além de modernos sistemas
de cálculos e certificados, para garantir a sua tranquilidade em todos os
momentos do trajeto da sua carga.
Prevenção de Perdas
• A Starr possui uma equipe especializada em Gestão de Riscos em Transportes
que, juntamente com o corretor e o segurado, desenvolve um Plano de
Gerenciamento de Riscos com medidas preventivas para cada tido de
negócio. Analisamos sempre as necessidades logísticas e de segurança,
propondo medidas preventivas para cada operação, que resultam em um
melhor custo / benefício para nossos segurados.
Sinistro
• Estrutura própria de regulação e liquidação de sinistros, com
profissionais capacitados e experientes, garantindo um atendimento
ágil, personalizado e justo, com atendimento e acompanhamento
rápido a sinistros em todo o Brasil.

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