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Kære... 

Hiscox forsikringsselskab – foreslåede ændringer før Brexit  

Vi skriver til dig, fordi du har eller tidligere har haft en forsikring 
hos Hiscox Insurance Company Limited (HIC).  

Vi ville fortælle dig om nogle nødvendige ændringer, som HIC skal 
foretage efter Storbritanniens beslutning om at forlade EU, alment 
kendt som Brexit. Disse forandringer vil sikre fortsat dækning af 
vores kunder for europæiske risici, så vi kan fortsætte med at 
tilbyde serviceydelser til forsikringstagere og skadesanmeldere  
i Storbritannien og resten af Europa efter Brexit. 

Dette brev har udelukkende til formål at informere dig, og du skal 
ikke foretage dig noget, medmindre du har spørgsmål eller frygter, 
at du vil blive negativt påvirket af den foreslåede overførsel. Hvis 
du har spørgsmål eller er bekymret, bedes du kontakte os ved 
hjælp af de angivne kontaktoplysninger i dette brev. 

Hvis du kender andre, der har interesse i eller er dækket af din 
forsikring - som medforsikringstager, en anden dækningsberettiget 
eller skadesanmelder, bedes du give dem mulighed for at læse 
dette brev og den vedlagte brochure (Brochure om 
forsikringsordning). 

Hvad sker der? 
 
For at sikre fortsat dækning efter Brexit foreslår vi at overføre  
visse forsikringer fra HIC til Hiscox S.A. (HSA), (den foreslåede 
overførsel). HSA er et reguleret forsikringsselskab i Hiscox 
Gruppen, inkorporeret i Luxembourg. HSA er autoriseret af 
finansministeren i Luxembourg, overvåget af Commissariat  
aux Assurances. 
 
Den forslåede overførsel afhænger af juridisk godkendelse  
fra Højesteret i England og Wales (Højesteret) og de 
brancheregulerende organer i Storbritannien, den kompetente 
tilsynsmyndighed (The Prudential Regulation Authority - PRA)  
og den finansielle adfærdsmyndighed (The Financial Conduct 
Authority - FCA). Hvis den foreslåede overførsel godkendes, 
forventes den at træde i kraft d. 1. januar 2019 
(ikrafttrædelsesdato).  
 

Overblik over forslaget 
 

 Det foreslås, at Hiscox S.A., 
fra og med d.1. januar 2019, 
bliver forsikringsselskab for 
visse HIC-forsikringer.  

 Det vil sikre, at vi fortsat kan 
servicere dine forsikringer 
og skadesanmeldelser  
efter Brexit. 

 Dette brev samt bilag er 
vigtige og bør læses grundigt. 

 Ingen anden handling 
kræves af dig, medmindre 
du har spørgsmål eller tror, 
overførslen vil påvirke dig 
negativt. 

 Vores forpligtelser over  
for dig vil ikke ændre sig. 

 

 

 

 

 

 
Vores kontaktoplysninger 

Telefon: 0800 7813049 

E-mail: transfer@hiscox.co.uk 

Postadresse:  
Part VII Transfer Team 
The Hiscox Building 
Peasholme Green  
York YO1 7PR 
 



 
 
 
 
  

  

Med den foreslåede overførsel vil alle europæiske risici uden for Storbritannien, som er dækket af din 
HIC-forsikring, blive overført til HSA. Alle andre risikoområder, der er dækket af din forsikring, vil blive 
hos HIC efter den foreslåede overførsel.  

 Forsikringer tegnet i Storbritannien, af forsikringstagere bosat i Storbritannien, for risici i 
Storbritannien eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) vil  
fortsat dækkes af HIC. 

 Forsikringer tegnet i Storbritannien, af forsikringstagere bosat i EØS (med undtagelse af 
Storbritannien), uanset hvilket land risikoområderne befinder sig i, vil blive overført fra HIC  
til HSA. 

 Forsikringer tegnet i Storbritannien, af forsikringstagere bosat i Storbritannien, for risici både i 
Storbritannien og i resten af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) vil delvist 
blive overført fra HIC til HSA. Risici i Storbritannien og uden for Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) vil fortsat dækkes af HIC, mens EØS-risici uden for Storbritannien  
vil blive overført til HSA. Disse forsikringer vil blive til "Kombinerede forsikringer" i den 
foreslåede overførsel.  

Dette brev og den vedlagte brochure giver detaljerede oplysninger om, hvordan den foreslåede 
overførsel vil finde sted, de sikkerhedsforanstaltninger, vi har oprettet for dig, hvor du kan finde 
yderligere oplysninger, og hvad du skal gøre, hvis du vil gøre indsigelse mod den foreslåede 
overførsel. Vi opfordrer dig til at læse oplysningerne i dette brev samt Brochuren om 
forsikringsordningen, så du kan vurdere konsekvenserne af den foreslåede overførsel. 

Hvordan vil overførslen påvirke mig? 

Den foreslåede overførsel vil ikke påvirke din nuværende forsikringsdækning, og du får ikke brug  
for nye forsikringsdokumenter i forbindelse med overførslen. Din forsikringsvilkår og -betingelser 
(herunder de gældende begrænsninger) vil forblive uforandrede, med undtagelse af at de 
kombinerede forsikringer vil blive modificeret, så HSA bliver det forsikringsselskab, der 
dækker alle EØS-risici uden for Storbritannien. Vores forpligtelser over for dig vil ikke  
ændre sig. 

Du vil fortsat have ret til at få adgang til Storbritanniens kompensationsordning for finansielle 
serviceydelser (Financial Services Compensation Scheme - FSCS) efter den foreslåede overførsel, 
indtil din forsikring fornyes. Du vil fortsat have adgang til den finansielle ombudsmandsordning 
(Financial Ombudsman Scheme - FOS) i forbindelse med alle HIC-aktiviteter og serviceydelser,  
der blev udført før den foreslåede overførsel. Efter den foreslåede overførsel har fundet sted, vil du 
fortsat have adgang til FOS i forbindelse med alle HIC-aktiviteter og serviceydelser (hvad angår den 
del af din forsikring, der dækkes af HIC) og i forbindelse med engelske filialer af HSA-aktiviteter og 
serviceydelser (hvad angår den del af din forsikring, der dækkes af HSA). Hvis du er forbruger, vil  
du også have adgang til ombudsmanden i Luxembourg i forbindelse med den del af din forsikring, 
der er dækket af HSA. Det står beskrevet i detaljer i sektionen Hyppigt stillede spørgsmål i vedlagte 
Brochure om forsikringsordningen. 

Du behøver ikke foretage dig andet i forbindelse med den foreslåede overførsel. Hvis du er usikker 
på forslaget, har spørgsmål, ønsker klargørelse, eller mener, den foreslåede overførsel vil påvirke dig 
negativt, bedes du besøge vores hjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii eller kontakte os ved 
hjælp af kontaktoplysningerne på side 1 af dette brev, så vi kan bistå dig. Du har også ret til at gøre 
indsigelse hos HIC og lade dig repræsentere i Højesteret i England og Wales (personligt eller med 
juridisk repræsentation). Hvad angår detaljer om at gøre indsigelse, henvises til afsnittet: “Hvad  
skal du nu gøre?” i dette brev. 

Hvordan vil den foreslåede overførsel finde sted? 

Den foreslåede overførsel vil træde i kraft som et forsikringsselskabs overførsel som angivet i Del VII 
af Loven om finansielle serviceydelser og markeder fra 2000, der tillader overførsler af forsikringer  
fra et forsikringsselskab til et andet. Denne proces kræver, at Højesteret godkender den foreslåede 
overførsel, samt at en uafhængig ekspert (den uafhængige ekspert) kommer med sin vurdering  
af de sandsynlige konsekvenser af den foreslåede overførsel på forsikringstagere. 

 



 
 
  

 
 
 

Den uafhængige ekspert er Fellow hos Institute and Faculty of Actuaries, og hans udnævnelse er 
godkendt af vores branchereguleringsorganer, PRA og FCA. Den uafhængige eksperts konklusion 
er, at der hverken vil blive negative materielle konsekvenser for forsikringstagere, som 
foretrækker at blive hos HIC eller for forsikringstagere, som foretrækker at overføre deres 
forsikringer til HSA. Du vil finde en sammenfatning af den uafhængige eksperts rapport i den 

vedlagte Brochure om forsikringsordningen. 

I denne proces vil vi arbejde tæt sammen med PRA og FCA, som vil vurdere den foreslåede 
overførsel i forhold til dens målsætninger, herunder forbrugerbeskyttelse. PRA og FCA vil også 
indlevere en rapport om den foreslåede overførsel til Højesteret. 

Højesteret vil kun godkende den foreslåede overførsel, hvis den anses for passende under alle 
omstændigheder. Hvis den foreslåede overførsel godkendes af Højesteret, som angivet ovenfor, 
forventes ikrafttrædelsesdatoen for overførslen at blive d. 1. januar 2019. 

Forsikringer i Jersey vil blive hos HIC, til den respektive foreslåede overførsel er godkendt af Den 
Kongelige Domstol i Jersey. 

Find ud af mere 

En dedikeret overførselshjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii er blevet oprettet for at  
holde dig orienteret gennem hele overførselsprocessen, Vi anbefaler, at du tjekker hjemmesiden 
regelmæssigt for opdateringer angående den foreslåede overførsel, herunder datoen for høringen  
i Højesteret, Jersey-høringen og ikrafttrædelsesdatoen.  

Den fuldstændige rapport fra den uafhængige ekspert og en komplet kopi af dokumentet om 
forsikringsordningen kan downloades fra vores hjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii på 
nuværende tidspunkt, og den uafhængige eksperts supplerende rapport vil blive tilføjet, når den 
bliver tilgængelig. Alternativt kan kopier af dokumenter i forbindelse med forsikringsordningen 
fremsendes gratis. Send venligst forespørgsler og anmodninger ved hjælp af kontaktoplysningerne 
på side 1 i dette brev. Vores dedikerede team står klar til at bistå dig med dine forespørgsler og 
anmodninger i forbindelse med den foreslåede overførsel. Du kan ringe til os fra kl. 9 til kl. 17 fra 
mandag til fredag, med undtagelse af helligdage. .  

Hvad skal du gøre nu? 

Du skal ikke gøre noget, medmindre du har spørgsmål eller mener, du vil blive negativt 
påvirket af den foreslåede overførsel. 

Vi vil opfordre dig til at læse den vedlagte Brochure om forsikringsordningen, som indeholder: 

 Yderligere spørgsmål og svar 

 En sammenfatning af den foreslåede overførsel 

 En sammenfatning af den uafhængige eksperts rapport 

 En meddelelse om den foreslåede overførsel 

 Vores kontaktoplysninger  

Hvis du vil gøre indsigelse mod den foreslåede overførsel, og hvordan den kan påvirke dig, har du ret 
til at skrive til Højesteret eller udtrykke dig under Højesterets høring for at opnå sanktioner mod den 
foreslåede overførsel (personligt eller ved juridisk repræsentation). Denne høring i Højesteret vil finde 
sted d. 14. december 2018 i The Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter 
Lane, London EC4A 1NL, England. Hvis du eller din repræsentant planlægger at gå til retshøringen, 
vil vi bede dig orientere os om det, så vi kan informere dig om ændringer i forbindelse med høringen, 
såsom tid og sted.  

Du kan også gøre indsigelse til os, skriftligt eller over telefonen. Så vil vi notere os din indsigelse og 
kommunikere den til PRA, FCA, den uafhængige ekspert og Højesteret. Se venligst vores 
kontaktoplysninger på side 1 af dette brev. 



 
 
 
 
  

  

Hiscox 
Part VII Transfer Team 
The Hiscox Building 
Peasholme Green 
York YO1 7PR 

 

 
Registered in England no. 70234 
Hiscox Insurance Company Limited is authorised by the Prudential 
Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority  
and Prudential Regulation Authority.                                                

    

Overførslen af dine forsikringskontrakter og skadesanmeldelser vil betyde, at Hiscox Gruppen,  
som styrer databehandlingen (også kaldet den dataansvarlige) vil ændre sig fra HIC til HSA, hvis  
din forsikring overføres, og vil høre under både HIC og HSA, hvis du har en kombineret forsikring. 
Bortset fra det forbliver vores anvendelse af oplysninger uændret, og vi vil fortsat beskytte dem, som 
vi altid har gjort. Find flere oplysninger om, hvordan Hiscox Gruppen bruger personlige oplysninger 
ved at besøge www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy. 

Venlig hilsen 
 

 
 

 

Juan de Castro 
Chief Operating Officer, Hiscox UK og Irland 
For og på vegne af Hiscox Insurance Company Limited 

 

Dette brev er også tilgængeligt i Braille, med stor skrift og på lydbånd. 
 


