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Bästa 

Hiscox Insurance Company Limited – förslagna förändringar  
inför Brexit  

Vi skriver till dig eftersom du är, eller har tidigare varit, en 
försäkringstagare eller skadelidande gällande en försäkring från 
försäkringsgivaren Hiscox Insurance Company Limited (HIC).  

Vi vill informera om en del nödvändiga förändringar som HIC 
måste vidta som svar på Storbritanniens beslut att lämna den 
Europeiska unionen, vanligen kallat ”Brexit”. Dessa förändringar 
kommer att säkerställa det fortsatta skyddet för alla våra kunder 
med europeiska risker, så att vi efter Brexit kan fortsätta att 
erbjuda våra tjänster till försäkringstagare och skadelidande  
inom Storbritannien och i Europa. 

Detta brev är endast avsett för dig och du behöver inte vidta 
någon åtgärd, såvida du inte har frågor eller anser att du kan  
bli negativt påverkad av den föreslagna överlåtelsen. Om du  
har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss via 
kontaktuppgifterna som finns i detta brev. 

Om du känner till någon annan som har ett intresse i och/eller har 
förmånsrätt i din försäkring, då ska den medförsäkrade, annan 
förmånstagare eller skadelidande, även få samma möjlighet att 
läsa detta brev och den bifogade broschyren (broschyr). 

Vad är det som händer? 
 
För att säkerställa det fortsatta skyddet efter Brexit föreslår vi att 
överlåta en del försäkringar från HIC till Hiscox S.A. (HSA), (den 
föreslagna överlåtelsen). HSA är ett reglerat försäkringsbolag 
inom Hiscox Group och är registrerat i Luxemburg. HSA är 
auktoriseradav Luxembourg Minister of Finance och står  
under tillsyn av Commissariat aux Assurances. 
 
Den föreslagna överlåtelsen är föremål för ett rättsligt 
godkännande av High Court of England and Wales (High Court) 
och de brittiska tillsynsmyndigheterna Prudential Regulation 
Authority (PRA) och Financial Conduct Authority (FCA). Om 
godkänt förväntas den föreslagna överlåtelsen träda ikraft  
den 1 januari 2019 (ikraftträdandedatum).  
 

Förslaget i korthet 
 

 Det föreslås att från och 
med den 1 januari 2019  
ska Hiscox S.A. vara 
försäkringsgivare till  
vissa HIC-försäkringar.  

 Detta kommer att 
säkerställa att vi kan 
fortsätta att hantera dina 
försäkringar och/eller  
krav efter Brexit. 

 Detta brev och medföljande 
bilagor är viktiga, så läs 
dem därför noggrant. 

 Du behöver inte vidta några 
vidare åtgärder, om du inte 
har frågor eller anser att 
överlåtelsen kommer att 
inverka negativt på dig. 

 Våra skyldigheter mot dig 
kommer inte förändras. 

 

 

 

 

 

 
Våra kontaktuppgifter 

Telefon: 0800 7813049 

E-post: transfer@hiscox.co.uk 

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



 
 
 
 
  

  

Den föreslagna överlåtelsen innebär att eventuella europeiska risker i din HIC-försäkring utanför 
Storbritannien överlåts till HSA. Alla andra riskplatser som finns i din försäkring kommer att förbli  
i din HIC-försäkring även efter den föreslagna överlåtelsen. 

 Försäkringar utfärdade inom Storbritannien till personer bosatta i Storbritannien och för risker  
i Storbritannien eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer 
fortsättas att täckas av HIC. 

 Försäkringar utfärdade inom Storbritannien till försäkringstagare bosatta inom EES 
(Storbritannien undantaget), och oavsett landet där risken finns, kommer att överlåtas  
från HIC till HSA. 

 Försäkringar utfärdade inom Storbritannien till försäkringstagare bosatta inom Storbritannien  
och för risker inom både Storbritannien och inom resten av EES kommer delvis att överlåtas  
från HIC till HSA. Risker inom Storbritannien och utanför EES kommer att fortsatt täckas av  
HIC och EES-risker utanför Storbritannien kommer att överlåtas till HSA. Dessa försäkringar 
kommer att vara ”blandade försäkringar” i den föreslagna överlåtelsen.  

Detta brev och den medföljande broschyren ger information om hur den föreslagna överlåtelsen 
kommer att ske, de skyddsåtgärder som finns på plats för dig, var du kan hitta mer information  
och vad du ska göra om du invänder mot den föreslagna överlåtelsen. Vi uppmuntrar dig att läsa 
informationen som finns i detta brev tillsammans med broschyren så att du kan överväga följderna  
av den föreslagna överlåtelsen. 

Hur kommer detta påverka mig? 

Den föreslagna överlåtelsen kommer inte inverka på skyddet som du får genom din nuvarande 
försäkring och du kommer inte att behöva några nya försäkringsbrev på grund av den föreslagna 
överlåtelsen. Villkoren (bland annat tillämpliga försäkringsgränser) i din försäkring skulle  
förbli desamma för alla försäkringar, förutom för de blandade försäkringarna som kommer  
att ändras så att HSA blir försäkringsgivare beträffande eventuella EEA-risker utanför 
Storbritannien. Våra skyldigheter mot dig kommer inte förändras. 

Du kommer fortfarande att vara berättigad för Storbritanniens Financial Services Compensation 
Scheme (FSCS) efter den föreslagna överlåtelsen, fram till att din försäkring förnyas. Beträffande 
Financial Ombudsman Scheme (FOS), kommer du ha fortsatt tillgång till FOS beträffande HIC:s 
aktiviteter eller tjänster som utförs innan den föreslagna överlåtelsen. Efter att den föreslagna 
överlåtelsen har inträffat, kommer du att ha fortsatt tillgång till FOS rörande några av HIC:s aktiviteter 
eller tjänster (i relation till den del av din försäkring som är försäkrad med HIC) och rörande någon 
brittisk filial inom HSA:s verksamhet (i relation till den del av din försäkring som är försäkrad med 
HSA). Om du är en konsument kommer du även att ha tillgång till Lux Ombudsman Regime,  
i relation till den del av din försäkring som är försäkrad med HSA. Det finns mer information  
om detta i frågor- och svar-delen i den medföljande broschyren. 

Det finns ingen anledning att vidta någon ytterligare åtgärd beträffande den föreslagna överlåtelsen. 
Men om du är osäker på något om förslaget, har några frågor, vill ha förtydligande eller anser att  
den föreslagna överlåtelsen kommer att ha en negativ inverkan på dig, då kan du besöka vår 
webbplats www.hiscoxgroup.com/partvii eller kontakta oss via kontaktuppgifterna på sida 1  
i detta brev. Vi står gärna till tjänst. Du kan även komma in med en invändning till HIC och har  
även rätt att ta saken till domstol vid High Court of England and Wales (i eget namn, skriftligen  
eller genom rättsligt ombud). För mer information om hur du gör en invändning, se avsnittet  
”Vad ska du göra härnäst?” i detta brev. 

Hur kommer den föreslagna överlåtelsen att genomföras? 

Den föreslagna överlåtelsen kommer att utföras som en överlåtelse av försäkringsverksamhet,  
som enligt del VII i lagen Financial Services and Markets Act 2000, som reglerar överlåtelser av 
försäkringsverksamhet från en försäkringsgivare till en annan. Denna process kräver att High Court 
godkänner den föreslagna överlåtelsen och att en oberoende expert (oberoende expert) gör ett 

uttalande om den föreslagna överlåtelsens troliga inverkan på försäkringstagarna. 

Den oberoende experten är en medlem i Institute and Faculty of Actuaries och hens utnämning har 
godkänts av vår branschs tillsynsmyndigheter, PRA och FCA. Den oberoende expertens slutsats 



 
 
  

 
 
 

är att det inte kommer att finnas någon väsentlig negativ inverkan på försäkringstagare som 
kommer att bli kvar inom HIC och försäkringstagare som kommer att överlåtas till HSA. Du 

finner en sammanfattning av den oberoende expertens rapport i den bifogade broschyren. 

Under denna process kommer vi att arbeta i nära samarbete med PRA och FCA, som kommer  
att bedöma den föreslagna överlåtelsen och beakta dess mål, inkluderat konsumentskyddet. PRA 
och FCA kommer även att tillhandahålla en rapport om den föreslagna överlåtelsen till High Court. 

High Court kommer endast att godkänna den föreslagna överlåtelsen om den anser att det är 
lämpligt under alla omständigheter. Om den föreslagna överlåtelsen godkänns av High Court,  
som nämnt ovan, är det förväntade ikraftträdandedatumet för överlåtelsen den 1 januari 2019. 

Försäkringar på Jersey kommer att förbli med HIC tills respektive föreslagen Jersey-överlåtelse  
är godkänd av Royal Court of Jersey. 

För mer information 

En särskild webbplats för överlåtelsen har skapats, www.hiscoxgroup.com/partvii, för att du ska 
förbli uppdaterad under hela överlåtelseprocessen. Vi rekommenderar att du går in på webbplatsen 
regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar gällande den föreslagna överlåtelsen, bland 
annat datumet för prövningen vid High Court, prövningen i Jersey och ikraftträdandedatumet.  

Den fullständiga rapporten från den oberoende experten och en fullständig kopia av  
dokumentet med planen för den föreslagna överlåtelsen finns att ladda ned från vår webbplats 
www.hiscoxgroup.com/partvii och den oberoende expertens kompletterande rapport kommer  
att läggas till när den blir klar. Alternativt kan vi även skicka ut kopior på dokument relaterade  
till planen för den föreslagna överlåtelsen utan kostnad. Vänligen hör av dig till någon av de 
kontaktuppgifter som finns på sida 1 i detta brev. Våra medarbetare kommer att kunna hjälpa  
dig med din förfrågan och andra frågor som du kan ha om den föreslagna överlåtelsen. Du  
kan ringa oss mellan 09.00 och 15.00 måndag till fredag, förutom allmänna helgdagar.  

Vad ska du göra härnäst? 

Du behöver inte vidta någon åtgärd, såvida du inte har frågor eller anser att du kan bli  
negativt påverkad av den föreslagna överlåtelsen. 

Vi uppmuntrar dig att läsa den bifogade broschyren som innehåller: 

 en del ytterligare frågor och svar; 

 en sammanfattning av den föreslagna överlåtelsen; 

 en sammanfattning av den oberoende expertens rapport; 

 meddelande om den föreslagna överlåtelsen och 

 våra kontaktuppgifter.  

Om du har några invändningar mot den föreslagna överlåtelsen och hur den kan inverka på dig  
har du rätt att skicka in en skriftlig klagan till High Court, eller att bli hörd vid High Court för att 
sanktionera den föreslagna överlåtelsen (personligen eller via ett rättsligt ombud). Prövningen vid 
High Court är planerad till den 14 december 2018 vid Rolls Building, Royal Courts of Justice,  
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL, Storbritannien. Om du eller ditt ombud avser  
att närvara vid domstolsprövningen, vill vi be dig att meddela oss detta, så att vi kan hålla dig 
informerad om eventuella förändringar beträffande prövningen, som exempelvis tid eller datum.  

Du kan även inkomma med din invändning till oss skriftligen eller via telefon och så kommer vi  
att registrera din invändning och kommunicera detta till PRA, FCA, den oberoende experten  
och High Court. Du finner våra kontaktuppgifter på sida 1 i detta 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.                                                

    

Överlåtelsen av ditt(dina) avtal och eller krav kommer innebära att Hiscox Group, som är ansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen (vanligtvis kallad personuppgiftsansvarig), kommer att ändras från HIC 
till HSA om din försäkring överlåts, eller kommer att vara både HIC och HSA om du har en blandad 
försäkring. Vår användning av uppgifter kommer i övrigt att förbli oförändrad och vi kommer att 
fortsätta skydda dem precis som vi alltid har gjort. Du finner mer information om hur Hiscox Group 
använder personuppgifter på www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy. 

Med vänlig hälsning 
 

 
 

 

Juan de Castro 
Chief Operating Officer, hiscox Storbritannien och Irland 
För och på uppdrag för Hiscox Insurance Company Limited 

 

Detta brev finns även tillgängligt i punktskrift, stort tryck och som ljudbrev. 
 


