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DEL A  DEFINITIONER 

1. FORTOLKNING 

I denne ordning har disse ord og sætninger følgende betydninger, medmindre emnet eller konteksten 

på anden måde kræver andet:  

Affiliate betyder i relation til en person, et datterselskab eller et holdingselskab for denne person og 

ethvert andet datterselskab af sådanne holdingselskaber fra tid til anden (og med henblik på denne 

ordning datterselskab og holdingselskab skal have de betydninger, der tilskrives dem i 

Selskabsloven 2006); 

Relevante klasser  betyder klasserne 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 hver som anført i bilag 

1 til loven om forsikringssektoren; 

Gældende lov  betyder på et hvilket som helst tidspunkt overfor en af parterne, som gælder for den 

pågældende part, og som er gældende på det pågældende tidspunkt: 

(a) lovgivning (inklusive love, bekendtgørelser, traktater, direktiver og dekreter, når bindende 

for en part), retspraksis og retsprincipper;  

(b) regler, forordninger, vejledninger og krav fra enhver offentlig myndighed, tilsynsorgan eller 

administrativt organ som er bindende for erhververen eller overdrageren (alt efter 

omstændighederne) eller som en virksomhed i erhververens eller overdragerens stilling (alt 

efter omstændighederne) normalt forventes at overholde (uanset om de har retskraft eller ej) 

herunder FS-håndbogen; og 

(c) bindende domme, beslutninger, afgørelser, aftaler, anvisninger, bemærkninger, krav eller 

andre krav fra en kompetent domstol, tribunal domstol eller gældende regulator; 

Bestyrelse betyder den pågældende parts bestyrelse fra tid til anden; 

Filial har den betydning, der er givet i artikel 13 stk. 11 i Solvens II; 

BST betyder Britisk Standard Tid;  

Hverdage betyder en dag (bortset fra en lørdag eller søndag), hvor banker normalt er åbne i London;  

CAA betyder Luxembourgs forsikringstilsynsmyndighed, Forsikringskommisærens kontor  i 

Luxembourg eller en sådan anden myndighed som fra tid til anden udfører de opgaver, den har 

udført i Luxembourg som på datoen for denne ordning; 

Ledende aktuar:  den eller de personer, der er godkendt af PRA i forbindelse med SIMF20 i 

forhold til overdrageren; 

Domstol betyder High Court of England and Wales;  

Databeskyttelsesloven betyder: 

(a) til og med den 24. maj 2018, EF-databeskyttelsesdirektivet (direktiv 95/46/EF) og 

databeskyttelsesloven af 1998; 
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(b) fra og med den 25. maj 2018, forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af personer i 

forbindelse med behandling af personlige oplysninger og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger samt om ophævelse af direktiv 95/46 / EF (generelle 

databeskyttelsesforordning); 

(c) Lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger og elektronisk kommunikation (EF-

direktivet) 2003 og Del 1 i Regulation of Investigation Power Act 2000; og 

(d) andre gældende love, forskrifter, anvisninger og retningslinjer for praksis udført af 

kompetente statslige myndigheder angående behandling af data vedrørende levende personer 

i hvert enkelt tilfælde som ændret eller erstattet fra tid til anden; 

Registreringsanmodning  betyder en anmodning fra en forsikringstager om at udøve deres 

rettigheder i henhold til databeskyttelseslove med hensyn til overdragne personlige data; 

DVD betyder en DVD-ROM, der er identificeret som "HIC to HSA Transferred Policies DVD" og 

underskrevet af eller på vegne af overdrageren og erhververen med henblik på identifikation; 

Økonomiske policer betyder enhver police skrevet af eller på vegne af Economic Insurance 

Company Limited i perioden før den 2. juli 1996; 

EØS-police betyder enhver police, der er skrevet af eller på vegne af overdrageren, for hvilken der 

ydes forsikring med hensyn til EØS-risici og ingen andre risici, men udelukker (a) enhver EØS-

skriftlig police (b) enhver EØS-police for ejerskabspolice og (c) enhver excluded police; 

 EØS-forsikringstager police betyder en police, der holdes af en forsikringsindehaver, der er 

beliggende i et EØS-land, der er skrevet af eller på vegne af overdrageren med undtagelse af a) 

enhver EØS-skriftlig police og (b) enhver excluded police;  

EØS-risici betyder enhver risiko for hvilken et EØS-land, med undtagelse af Storbritannien, er det 

medlemsland, hvor risikoen er beliggende; 

EØS-land har den betydning, der er givet i afsnit 8, Del I i bilag 3 i FSMA; 

 EØS-skriftlig police betyder enhver police, der er skrevet af eller på vegne af overdrageren gennem 

en filial, men eksklusive enhver excluded police;  

EIOPA betyder den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og 

arbejdsmarkedspensionsordninger, eller en anden myndighed, som fra tid til anden skal udføre de 

opgaver, som den udfører på datoen for denne ordning; 

Behæftelse betyder enhver mulighed, ret til at erhverve, realkredit, gebyr, pant eller anden form for 

sikkerhed eller behæftelse, og enhver aftale om at skabe nogen af de ovennævnte, bortset fra en 

sådan rettighed, som den ene part til fordel for den anden part eller enhver tilbageholdelsesret 

rutinemæssigt pålagt værdipapirer i et relevant clearingsystem; 

EU27 medlemslande har den betydning, der er angivet i paragraf 2.1; 

 Undtaget aktiver betyder enhver af overdragerens aktiver bortset fra de overdragne aktiver og de 

resterende aktiver, og disse undtaget aktiver omfatter: 

(a) overdragerens rettigheder til ethvert forsvar, krav, modkrav, forsvar mod modkrav og 

modregningsrettigheder i forbindelse med de undtaget passiver;  
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(b) overdragerens rettigheder i henhold til eller i forbindelse med de excluded policer; 

(c) eventuelle skattelettelser eller andre aktiver i forbindelse med overdragerens skat; og  

(d) enhver ejendom, der tilhører overdrageren, og som skal indgå i de overdragne aktiver, men 

hvor overdrageren og erhververen er skriftligt enige om, forud for overdragelsestidspunktet, 

at den ikke bør overdrages i henhold til denne ordning; 

 Undtaget passiver betyder: 

(a) overdragerens passiver under eller som følge af denne ordning; 

(b) medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne forud for 

overdragelsestidspunktet, vil eventuelle tab, som overdrageren har i forbindelse med 

beskatningen eller enhver beskatning, der måtte opstå i forbindelse med den overdragne 

virksomhed, som opstår på eller før overdragelsestidspunktet; 

(c) ethvert tab, der vil være indeholdt i de overdragne passiver, men som parterne skriftligt 

indvilliger i, inden den dato, hvor retten bevilger en kendelse om, at denne ordning ikke skal 

overføres til erhververen;  

(d) ethvert tab, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med enhver form for svig begået 

af overdrageren eller et medlem af overdragerens koncern eller af dennes direktører, 

medarbejdere, ansatte, entreprenører, agenter eller udpegede repræsentanter; og 

(e) overdragerens passiver i henhold til eller i forbindelse med de excluded policer; 

Excluded policer betyder forsikringspolicer, der er indeholdt i den overdragne police, hvorefter 

ethvert ansvar fortsat er utilfredsstillende eller udestående på overdragelsestidspunktet:  

(a) som er Jersey-policer (i det omfang, og så længe som Jersey- ordningen endnu ikke er trådt i 

kraft i overensstemmelse med dens vilkår); eller 

(b) som ikke på anden måde kan overføres i henhold til FSMA på overdragelsestidspunktet; 

Excluded policers genforsikringsordning betyder den genforsikringsordning, der indgås mellem 

overdrageren og erhververen beskrevet i afsnit6.1; 

FCA betyder Financial Conduct Authority i Storbritannien eller en anden myndighed, der fra tid til 

anden udfører de funktioner, som den har udført i Storbritannien på datoen for denne ordning; 

FCA-håndbog betyder den håndbog, der indeholder de regler, som er lavet af FCA, der gælder for 

FCA-autoriserede virksomheder, og som på datoen for denne ordning er tilgængelige online på 

http://www.handbook.fca.org.uk; 

FSMA betyder Financial Services and Markets Act 2000 (som ændres fra tid til anden); 

FS-håndbog betyder FCA-håndbogen med regler og vejledning (herunder FCA-håndbogen) og 

PRA-håndbogen med regler og vejledning (herunder PRA-regelsæt) udstedt fra tid til anden; 

Generel forsikringsvirksomhed har den anførte betydning i ordforklaringen; 

Ordforklaring betyder ordforklaring til PRA-regelsættet; 
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Koncern betyder en person, denne person og dennes datterselskaber; 

HMRC betyder HM Revenue & Customs eller dens efterfølgere fra tid til anden; 

Uafhængig ekspert betyder den uafhængige ekspert, der er udpeget i henhold til afsnit 109 i FSMA 

i forbindelse med ordningen; 

Insurance Sector Act betyder Luxembourg-akten af 7. december 2015 om forsikringssektoren, som 

ændret; 

Jersey-police betyder overdragerens police indeholdt i den overdragne virksomhed, som 

overdrageren har udøvet i eller indenfor Jersey (da sådan et udtryk er fortolket med henblik på 

forsikringsvirksomhed (Jersey) lov 1996), og i forbindelse med hvilken, ansvaret forbliver 

utilfredsstillende eller udestående på overdragelsestidspunktet, og som Royal Court of Jersey har 

jurisdiktion til at overføre i henhold til Artikel 27 i, og bilag 2 til, Insurance (Business) Jersey lov 

1996; 

Jersey-ordning betyder overdragelsesordningen nævnt i afsnit 3.2; 

Jersey-overdragelsestidspunkt betyder det tidspunkt og den dato, hvor overdragelsen i henhold til 

Jersey-ordningen træder i kraft i overensstemmelse med dens vilkår; 

Tab betyder:  

(a) alle direkte tab (herunder for at undgå tvivl direkte tab af overskud), passiver (herunder 

enhver form for afregning, uanset om juridisk ansvar er blevet anerkendt eller fastlagt), 

skader, sanktioner, omkostninger (herunder omkostninger i forbindelse med disciplinære 

foranstaltninger, bøder og advokatsalærer) og udgifter bortset fra følgeskader eller indirekte 

tab (såsom for at undgå tvivl, indirekte tab af fortjeneste eller tab af goodwill); og 

(b) alle omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer), der er afholdt korrekt som følge af 

efterforskning, forsvar eller bilæggelse af et krav eller i forbindelse med truende, verserende 

eller faktiske forløb; 

Marketingpræference betyder:  

(a) et samtykke givet af en registreret bruger til brug af personoplysninger til direkte 

markedsføring på en hvilken som helst måde;  

(b) en angivelse (ved handling eller forglemmelse, hvor det er relevant) fra den registrerede om, 

at samtykket er tilbageholdt, eller at den registrerede har udøvet deres ret til at gøre 

indsigelse mod at modtage direkte markedsføring; eller  

(c) en registrering af, at den registrerede ikke har udøvet deres rettigheder;  

Medlemsland  hvor risikoen er beliggende  har den, i artikel 13(13) i Solvens II, anførte 

betydning; 

Sammensatte EØS-policer betyder enhver sammensat police, men kun i det omfang forsikringen 

ydes i forbindelse med EØS-risici;  

Sammensat police betyder enhver police, der er skrevet af eller på vegne af overdrageren i 

overensstemmelse med de betingelser, som forsikringen leveres med, med hensyn til: 
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(a) en eller flere risici i EØS-området; og 

(b) en eller flere risici, når det medlemsland, hvor risikoen er beliggende, er Storbritannien, 

og/eller risikoen er beliggende i en jurisdiktion, der er et tredjeland, 

bortset fra (a) alle EØS-skrevne policer; (b) enhver EØS-forsikringstagers police; og (c) enhver 

excluded police;  

Bekendtgørelse betyder en bekendtgørelse lavet af Domstolen i henhold tilafsnit 111 af FSMA-

sanktionsordningen og enhver kendelse (herunder, uden begrænsning, enhver efterfølgende 

kendelse) i forbindelse med denne ordning, som Domstolen har foretaget i henhold til afsnit 112 i 

FSMA; 

Parterne betyder, at parterne i denne ordning, hver især er en part; 

Police og forsikringstager har hver den betydning, hvor det er relevant, der er fastsat i afsnit 424(2) 

i FSMA og regulativ 2 i Financial Services and Markets Act 2000 (betydningen af "police" og 

"forsikringstager") for 2001 (SI 2001/2361); 

Forsikringstagerpakke betyder de dokumenter, der skal sendes til forsikringstagerne for de 

overdragne policer i henhold til regulativ 3 i loven Financial Services and Markets Act 2000 (kontrol 

med virksomhedsoverdragelser) (krav til ansøgere) regulativ 2001/3625; 

PRA betyder Prudential Regulation Authority i Storbritannien eller en anden myndighed, der fra tid 

til anden udfører de funktioner, som den har udført i Storbritannien på datoen for denne ordning; 

PRA-regelsæt betyder regelsættet, der indeholder de regler, der er lavet af PRA, og som gælder for 

PRA-autoriserede virksomheder, og som på datoen for denne ordning er tilgængelige online på 

http://www.prarulebook.co.uk; 

Primære forsikringstager betyder den/de person/personer eller enheder, der er defineret som den 

"forsikrede" i policen, undtagen i forhold til enheder, som eventuelle datterselskaber eller filialer 

(uanset hvad der henvises til); 

Procedurer betyder ethvert krav, modkrav, klage, begæring, retssag, appel eller anden juridisk 

proces (herunder enhver ansøgning), uanset om det er meningen, at der skal være en midlertidig eller 

endelig retsvirkning foran en domstol, statslig myndighed, regulerende myndighed, tribunal, 

voldgiftsinstans, ombudsmand eller andet organ, der er i overensstemmelse med eller er bemyndiget 

ved lov eller forordning eller i henhold til bestemmelserne i en aftale; 

RAO betyder Financial Services and Markets Act 2000 (Regulerede aktiviteter) bekendtgørelse 

2001 (SI 2001/544); 

Optegnelser betyder kopier af alle dokumenter, filer og andre optegnelser, hvad enten de er i fysisk 

eller elektronisk form vedrørende den overdragne virksomhed, overdragne personoplysninger, 

overdragne policer, overdragne aktiver, resterende aktiver, overdragne passiver og resterende 

passiver som er i overdragerens besiddelse eller under dennes kontrol (bortset fra dokumenter, filer 

eller andre optegnelser, der udelukkende vedrører skat);  

Tilsynsmyndighed betyder ethvert organ eller enhver person, der har tilsyn eller tilsynsmyndighed 

over hele eller en del af overdragerens eller erhververens virksomhed herunder al behandling af 

personoplysninger, som parterne har behandlet, eller som har en lovpligtig myndighed med hensyn 

til forsikringsvirksomhedsoverdragelser i enhver relevant jurisdiktion, herunder, men ikke begrænset 
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til, PRA, FCA, CAA, Jersey Financial Service Commission, EIOPA og UK Information 

Commissioner´s Office; 

Resterende aktiver betyder:  

(a) enhver af overdragerens ejendom, der er indeholdt i den overdragne virksomhed (herunder 

overdragerens ret, fordel eller beføjelse i henhold til enhver overført police), men for et 

afslag fra retten til at pålægge overdragelsen til erhververen i henhold til afsnit 112 i FSMA 

på overdragelsestidspunktet;   

(b) enhver anden ejendom tilhørendeoverdrageren, som er indeholdt i den overdragne 

virksomhed (herunder enhver ret, ydelse eller beføjelse i henhold til en overdraget police), 

men for enhver aftale mellem overdrageren og erhververen forud for 

overdragelsestidspunktet, at dens overdragelse bør være forsinket eller overhovedet ikke bør 

overdrages;  

(c) enhver ejendom der tilhører overdrageren, og som er indeholdt i den overdragne 

virksomhed, men for det forhold, at den ligger uden for Domstolens jurisdiktion, eller i 

forbindelse med overdragelsen i henhold til en kendelse afgivet af Domstolen ikke er 

anerkendt i lovgivningen i den jurisdiktion, hvor ejendommen er beliggende, eller for hvilke 

yderligere skridt der er nødvendige for at gennemføre overdragelsen i henhold til 

lovgivningen i den jurisdiktion, hvor ejendommen er beliggende;  

(d) enhver ejendom der tilhører overdrageren og som skal omfattes af den overdragne 

virksomhed, men som ikke kan overdrages tilerhververen på overdragelsestidspunktet af 

andre årsager; eller 

(e) provenu af salg, indtægt eller anden indtjening eller forrentning, uanset om det er i form af 

kontanter, andre ejendele eller rettigheder, som er optjent eller modtaget fra tid til anden 

efter overdragelsestidspunktet men før et relevant efterfølgende overdragelsestidspunkt for 

en sådan ejendom som omhandlet i afsnittene(a) til (d)denne definition; 

Resterende ansvar betyder ethvert ansvar for overdrageren:  

(a) som kan henføres til eller er forbundet med et resterende aktiv, og som opstår på et hvilket 

som helst tidspunkt inden det efterfølgende overdragelsestidspunkt, der gælder for det 

pågældende resterende aktiv;  

(b) der vil være indeholdt i den overdragne virksomhed, men ved Domstolens afslag på at 

pålægge overdragelsen til erhververen i henhold til afsnit 112 i FSMA på 

overdragelsestidspunktet;  

(c) der vil være indeholdt i den overdragne virksomhed, men for den omstændighed, at det ikke 

kan overføres til eller overdrages til erhververen af andre årsager på 

overdragelsestidspunktet; eller 

(d) der vil være omfattet i den overdragne virksomhed (herunder enhver ret, ydelse eller 

beføjelse i henhold til en overdragen police), men for enhver aftale mellem overdrageren og 

erhververen forud for overdragelsestidspunktet at overdragelsen skal udskydes;  

Opretholdt police enhver police, der er skrevet af overdrageren, og som ikke er:  

(a) en skriftlig EØS-police; 
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(b) en EØS-forsikringstagers police;  

(c) en EØS-police; eller  

(d) en sammensat EØS-police; 

Ordning betyder den ordning, der er foretaget i henhold til Del VII i FSMA i sin oprindelige form 

eller underlagt enhver ændring, tilføjelse eller betingelse, der kan godkendes eller pålægges i 

overensstemmelse med paragraf 13; 

Solvens II betyder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om 

udøvelse af forsikrings-og genforsikringsvirksomhed;  

Senere overdragelsestidspunkt betyder: 

(a) for så vidt angår resterende aktiver eller resterende passiver, datoen (og enhver dato) efter 

overdragelsestidspunktet, hvor et sådant resterende aktiv eller restansvar overdrages til 

erhververen, det vil sige: 

(i) for et eventuelt resterende aktiv, der falder ind underparagraf (a), (c) eller(d) under 

definitionen af resterende aktiver og af eventuelle resterende passiver, der skyldes 

eller er forbundet med det resterende aktiv, eller som falder ind under paragraf (b) 

eller (c) under definitionen af restansvar, den dato, hvor enhver hindring for 

overdragelsen er blevet fjernet eller overvundet;  

(ii) for et eventuelt resterende aktiv, der falder ind underparagraf (b) af definitionen af 

resterende aktiver og af eventuelle passiver, der er omfattet af paragraf (d) af 

definitionen af restansvar, som kan henføres til eller er forbundet med dette 

resterende aktiv, bør den dato, hvor den pågældende overdrager og erhverver 

accepterer overdragelsen, træde i kraft og 

(iii) for et eventuelt resterende aktiv, der falder ind under paragraf (e) af definitionen af 

resterende aktiver, den arbejdsdag efter den dato, hvor et sådant resterende aktiv 

modtages af erhververen i overensstemmelse med paragraf 8.3; og 

(b) for så vidt angår enhver excluded police, der er omfattet af paragraf (a) af definitionen heraf, 

Jerseys overdragelsestidspunkt (alt efter tilfældet); 

Skat eller beskatning betyder enhver form for skat, told eller afgift eller lignende afgift, uanset om 

den er sammenlignelig med det gældende overdragelsestidspunkt, og uanset om det er 

Storbritanniens eller andres, og eventuelle tilknyttede bøder, sanktioner, renter eller andre afgifter i 

forbindelse hermed; 

Tredjeland betyder et område eller et land, der ikke er et EØS-land; 

Overdragelsestidspunktet betyder den dato, hvor ordningen træder i kraft i overensstemmelse med 

paragraf 12; 

Erhverver har den i paragraf nævnte betydning 2.3; 

Overdrager har den i paragraf nævnte betydning 2.1; 

 Overdragne aktiver betyder:  
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(a) overdragerens rettigheder, fordele og formuer under eller i kraft af eller på anden måde, der 

måtte opstå i forbindelse med de overdragne policer;  

(b) optegnelser, herunder alle rettigheder, titler og interesser i registrene;  

(c)  overdragerens rettigheder, fordele og formuer under eller i kraft af eller på anden måde, der 

opstår i forbindelse med de udbetalende genforsikringskontrakter, men kun i det omfang, der 

vedrører genforsikring i forhold til overdragerens ansvar i henhold til eller i forbindelse med 

(a) EØS-skrevne policer; (b) EØS-forsikringstager policer; (c) EØS-policer eller (d) 

sammensatte EØS-policer; 

(d) alle andre aktiver, som parterne er enige om, skal overdrages i henhold til denne ordning; og 

(e) overdragerens rettigheder til ethvert forsvar, krav, modkrav, forsvar mod modkrav, forlig og 

ret til modregning og andre rettigheder, som overdrageren ville have haft i forbindelse med 

de overdragne passiver, overdragne aktiver som fastsat i (a) til (c) ovenfor og overdragne 

policer,  

bortset fra de undtaget aktiver og før det efterfølgende overdragelsestidspunkt, de pågældende 

resterende aktiver og eventuelle rettigheder, fordele og formuegoder under eller i forbindelse med de 

excluded policer; 

Overdragen virksomhed betyder: 

(a) de overdragne policer;  

(b) de overdragne aktiver;  

(c) de overdragne passiver; og 

(d) efterfølgende hvert overdragelsestidspunkt, de relevante resterende aktiver eller de 

resterende passiver; 

Overdragne passiver betyder: 

(a) alle forpligtelser og tilsagn af enhver art og beskrivelse af overdrageren henførbar til eller i 

forbindelse med de overdragne policer;  

(b) alle forpligtelser af enhver art og beskrivelse af overdrageren henførbar til eller i forbindelse 

med de overdragne udskudte genforsikringskontrakter, men kun i det omfang, der vedrører 

genforsikringsvirksomhed i forhold til overdragerens ansvar i henhold til eller i forbindelse 

med (a) EØS-skrevne policer; (b) EØS-forsikringstagers policer; (c) EØS-policer eller (d) 

Sammensatte EØS-policer.  

(c) alle forpligtelser af enhver art til at betale beløb, der skal betales som følge af en ændring i 

gældende lov efter den 1. januar 2019, som ikke vil medføre en ændring af kontraktvilkårene 

i de overdragne policer, 

men udelukkelse af undtagne passiver og, før hvert efterfølgende overdragelsestidspunkt, de 

relevante resterende passiver og herunder for at undgå tvivl og uden, at det berører nogen af de 

rettigheder, som erhververen fra tid til anden kan have mod overdrager, eventuelle fejlkøbte passiver 

i forbindelse med de overdragne policer eller overdragne aktiver;  
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Overdragne genforsikringskontrakter betyder genforsikringspolicer med tredjeparts 

genforsikringsselskaber (der fungerer som genforsikringsselskab), som overdrageren er part af (som 

cedent) (bortset fra enhver del, der dækker en excluded police), og som: 

(a) er anført i den overdragne genforsikringskontraktliste; eller 

(b) genforsikre de overdragne policer, bortset fra de i paragraf omhandlede 

genforsikringspolicer, (a); 

Overdragne genforsikringskontraktliste betyder en liste over de genforsikringspolicer, som 

overdrageren er part i (som cedent), og som er identificeret som "overdragne 

genforsikringskontrakter", der stilles til rådighed for Domstolen i forbindelse med denne ordning, og 

som er anført i DVD'en. 

Overdragne personlige data har den i paragraf nævnte betydning 3.6(b); 

Overdragne policer betyder: 

(a) de generelle forsikringspolicer, der indgår i en fil i form af en database med filnavnet ”HIC 

to HSA Transferred Policies”, som leveres af overdrageren til erhververen på eller før 

overdragelsestidspunktet og er inkluderet på DVD´en; 

(b) de almindelige forsikringspolicer, der er skrevet af Aon Belgium BVBA på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2017 og til kl. 23:59 BST den 

11.december 2018;  

(c) de almindelige forsikringspolicer, der er skrevet af Aon Versicherungsmakler Deutschland 

GmbH på vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2014 og til kl. 

23:59 BST den 31. december 2017; 

(d) de almindelige forsikringspolicer, der er skrevet af One Underwriting Agency GmbH på 

vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2018 og til kl. 23:59 BST 

den 11. december 2018; 

(e) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af Lampe & Schwartze KG, på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2009 og til kl. 23:59 BST den 31. 

december 2011; 

(f) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af SRC Special Risk Consortium GmbH på 

vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2001 og til kl. 23:59 BST 

den 31. december 2006; 

(g) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af SRC Special Risk Consortium GmbH på 

vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2008 og til kl. 23:59 BST 

den 31. december 2008; 

(h) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af Willis GmbH & Co. KG på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2001 og til kl. 23:59 BST den 31. 

december 2001; 

(i) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af Willis GmbH & Co. KG på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2006 og til kl. 23.59 BST den 31. 

december 2006; 
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(j) de almindelige forsikringspolicer, der er skrevet af BSC Business Support Company GmbH 

på vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2002 og til kl. 23:59 

BST den 31. december 2004; 

(k) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af Lübcke & Co. GmbH på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2002 og til kl. 23:59 BST den 31. 

december 2003; 

(l) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af MLP Service GmbH på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2000 og til kl. 23:59 BST den 31. 

december 2003; 

(m) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af ASC Assekuranz Service Center GmbH på 

vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2000 og til kl. 23:59 BST 

den 31. december 2002; 

(n) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af AXA Versicherung AG på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2002 og til kl. 23:59 BST den 31. 

december 2002; 

(o) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af ASC Assekuranz Service Center GmbH på 

vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 1997 og til kl. 23:59 BST 

den 31. december 2002; 

(p) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af Jacobs & Brom B.V. på vegne af 

overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2018 og til kl. 23:59 BST den 11. 

december 2018; 

(q) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af by Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría 

de Seguros på vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2018 og til 

kl. 23:59 BST den 11. december 2018; 

(r) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A. på 

vegne af overdrageren i perioden fra kl. 00:01 BST den 1. januar 2018 og til kl. 23:59 BST 

den 11. december 2018; 

(s) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af eller på vegne af overdrageren i perioden fra 

kl. 00:01 BST den 12. december 2018 og til kl. 23:59 BST dagen umiddelbart forud for 

overdragelsestidspunktet; 

(t) de generelle forsikringspolicer, der er skrevet af eller på vegne af overdrageren i perioden fra 

kl. 00:01 BST den 2. juli 1996 og til kl. 23:59 BST den 11. december 2018, bortset fra de i 

paragraf omhandlende policer (a) for hvilke (r), 

der er tale om en skriftlig police fra EØS, EØS-forsikringstagerens police, EEA-policer eller 

sammensatte EØS-policer, men undtaget enhver økonomisk police, eventuelle policer og enhver 

excluded policer  andet end en excluded police, der henhører under paragraf (a) af definitionen af 

excluded policer, for hvilke det efterfølgende overdragelsestidspunkt har fundet sted; og 

Storbritannien betyder Storbritannien og Nordirland.  

1.1 I denne ordning: 
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(a) enhver henvisning til en person omfatter et selskab, et firma, ikke-indarbejdet 

sammenslutning af personer (herunder et partnerskab, joint venture eller konsortium), 

regering, stat, agentur, lokal eller kommunal myndighed, statsligt organ, organisation og 

enhver anden enhed, uanset om de har en selvstændig status som juridisk person og en 

person, hans ejendom og personlige repræsentanter; 

(b) enhver henvisning til en part i denne ordning omfatter efterfølgere og erhververe 

(umiddelbart eller på anden måde) af denne part; 

(c) ordene inklusiv og omfatte skal forstås henholdsvis som inklusiv uden begrænsning og 

omfatte uden begrænsning; 

(d) enhver henvisning til passiver omfatter hverv og forpligtelser i enhver beskrivelse (både 

nuværende og fremtidige, faktiske eller betingede); 

(e) enhver henvisning til ejendom eller aktiver omfatter ejendom (herunder fast ejendom og 

afgifter registreret på matrikel i England og Wales og i de skotske registre i Skotland og 

andre steder og uregistreret fast ejendom og omkostninger), aktiver, kontanter, behæftelser, 

årsager til handling, rettigheder (herunder betingede rettigheder med hensyn til 

tilbagebetaling af skat) og beføjelser af enhver beskrivelse (både nuværende og fremtidige, 

faktiske eller betingede), og omfatter ejendele afholdt på tillid og værdipapirer, ydelser, 

indtægter eller påløbne ubetalte renter, beføjelser af enhver art og enhver interesse i nogen af 

ovennævnte; 

(f)  enhver henvisning til overdragelse omfatter (alt efter konteksten) "tildele", "tildeling" eller 

"tildelelse", "bortskaffe" eller "bortskaffelse", eller "formidle" eller "formidling"; 

(g) enhver henvisning til variation omfatter enhver ændring, modifikation, variation, 

supplering, sletning, erstatning eller opsigelse, dog; 

(h) enhver henvisning til ental inkluderer en henvisning til flertalsformen og omvendt, og 

enhver henvisning til hankøn omfatter en henvisning til hunkøn og neutrum og omvendt;  

(i) enhver henvisning i denne ordning til en statut, en lovbestemmelse eller en eventuel 

sekundær lovgivning anses for at indeholde en henvisning til denne statut, lovbestemmelse 

eller underordnet lovgivning som ændret, erstattet eller genoptaget på eller før 

overdragelsestidspunktet og enhver henvisning til en statut eller en lovbestemmelse skal 

anses for at indeholde en henvisning til enhver underordnet lovgivning, der er fremsat i 

medfør heraf (som ændret, erstattet eller genudstedt på eller før overdragelsestidspunktet);  

(j) udtryk, der anvendes i denne ordning, og som har betydninger under FSMA, har disse 

betydninger (medmindre konteksten kræver andet);  

(k) enhver henvisning til paragraffer eller dele, er til paragraffer eller dele i denne ordning 

(medmindre konteksten kræver andet); 

(l) overskrifterne er kun indsat for bekvemmelighed og berører ikke opbygningen af denne 

ordning; 

(m) hvis en periode er specificeret fra en given dag eller dato eller fra dagen eller datoen for en 

faktisk begivenhed, skal den beregnes eksklusive den pågældende dag eller dato; 
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(n) enhver henvisning til skrivning indeholder alle former for gengivelse af ord i en læselig og 

ikke-forbigående form; 

(o) enhver henvisning til et beløb skal være uden værditilvækst eller anden afgift (medmindre 

andet er fastsat i konteksten); og 

(p) ordene er brugt "i et bestemt omfang” til at indikere et element ikke en grad og er ikke 

synonymt med ordet "hvis".  

DEL B  INTRODUKTION 

2. BAGGRUND 

2.1 Hiscox Insurance Company Limited (overdrageren), er et selskab, der er stiftet i England og Wales, 

og er bemyndiget i henhold til FSMA til at udstede kontrakter af almen forsikringsvirksomhed i 

Storbritannien under alle klasser af almindelige forsikringsforretninger, der er anført i Del 1 i Skema 

1 i RAO og er bemyndiget til at udøve visse klasser af almen forsikringsvirksomhed på 

etableringsbasis i 10 EØS-lande og som tjenesteydelse i 31 EØS-lande (herunder Gibraltar) (de 27 

medlemslande ). 

2.2 Efter Storbritanniens exit fra den Europæiske Union (forventes at finde sted den 29. marts 2019) kan 

overdragerens ret til at drive virksomhed, med hensyn til fri udveksling af tjenesteydelser og 

etableringsfriheden i de 27 EU-medlemslande, ophøre med at eksistere, hvilket kan udsætte 

overdrageren for risiko, at der rejses tvivl om, hvorvidt overdrageren, i henhold til et bestemt 27. 

medlemslands lovgivning, ikke har den lovbestemte tilladelse i henhold til det pågældende 

medlemslands lovgivning til at opfylde sine forpligtelser over for forsikringstagerne i det 

pågældende medlemsland.  

2.3 Hiscox S.A. (erhververen) har derfor oprettet et skadesforsikringsselskab i Luxembourg, der er 

omfattet af CAA tilsyn. Det er tilladt i henhold til Insurance Sector Act at udføre de relevante klasser 

af forsikringsvirksomhed i Luxembourg.  Erhververen er i færd med at underrette CAA om, at den 

har til hensigt at give tilladelse til at udøve de relevante klasser af forsikringsvirksomhed på et 

forretningsgrundlag i otte EØS-lande og på et tjenestegrundlag i 31 EØS-lande (herunder Gibraltar). 

2.4 Formålet med denne ordning er således, at foretage overførslen til erhververen i henhold til 

bestemmelserne i denne ordning af en bestemt forsikringsvirksomhed, der udøves af overdrageren, 

således at overdrageren kan opfylde forpligtelserne overfor forsikringstagerne i de 27 medlemslande. 
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DEL C  OVERDRAGELSE AF VIRKSOMHEDEN 

3. OVERDRAGELSE AF VIRKSOMHEDEN, AKTIVER OG PASSIVER 

3.1 Hver del af den overdragne virksomhed (herunder, for at undgå tvivl, den overdragne virksomhed, 

der udgøres af Jersey-policer), de resterende aktiver og de resterende passiver overdrages til 

erhververen i overensstemmelse med denne ordning, således at:  

(a) på og med virkning fra overdragelsestidspunktet skal hvert overdraget aktiv og alle 

overdragerens interesser og formuer i den, ved aftale og uden yderligere handling eller 

retsakt, overdrages til og være optjent af erhververen med forbehold for alle behæftelser 

(hvis nogen), der påvirker sådanne aktiver i overensstemmelse med denne ordning;  

(b) på og med virkning fra hvert efterfølgende overdragelsestidspunkt skal hvert resterende 

aktiv, som et sådan efterfølgende overdragelsestidspunkt gælder for, og alle overdragerens 

interesser og formue i den, ved aftalen og uden yderligere handling eller retsakt, overdrages 

til og være optjent af erhververen med forbehold for eventuelle behæftelser, som påvirker 

det pågældende aktiv i henhold til denne ordning;  

(c) på og med virkning fra overdragelsestidspunktet skal hver overdragne forpligtelse ved 

aftalen og uden yderligere handling eller retsakt overdrages til og blive et ansvar for 

erhververen i overensstemmelse med denne ordning og skal ophøre med at være et ansvar 

for overdrageren; og  

(d) på og med virkning fra hvert efterfølgende overdragelsestidspunkt, skal hver resterende 

forpligtelse, som et sådan efterfølgende overdragelsestidspunkt gælde fra aftalen, og uden 

yderligere handling eller retsakt overføres til og blive et ansvar for erhververen i 

overensstemmelse med denne ordning og skal ophøre med at være et ansvar for 

overdrageren.   

3.2 Endvidere finder overdragelsen af Jersey-policer til erhververen kun sted i det omfang, at en 

overdragelse af sådanne policer til erhververen, gennem en overdragelsesordning i henhold til loven 

om forsikringsvirksomhed (Jersey) 1996, er godkendt af Royal Court of Jersey og er blevet effektiv. 

3.3 Intet i denne ordning skal fortolkes som havende til følge at overdrage: 

(a) de undtaget passiver; eller 

(b) de undtaget aktiver. 

3.4 For at undgå tvivl skal intet i denne ordning fortolkes som havende til følge at overdrage nogen 

rettigheder eller forpligtelser, som forsikringstageren har i henhold til en overdraget police i forhold 

til en anden forsikringsgiver end overdrageren. 

3.5 Erhververen skal uden undersøgelse eller rekvirering acceptere en sådan titel, som overdrageren skal 

have til de overdragne aktiver på overdragelsestidspunktet og til ethvert efterfølgende 

overdragelsestidspunkt til hvert af de resterende aktiver, der derefter overdrages.   

3.6 Databeskyttelse 

(a) I dette afsnit 3.6 bliver vilkår fortolket i overensstemmelse med definitionerne i 

databeskyttelsesloven. 
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(b) På og med virkning fra overdragelsestidspunktet, og mellem overdrageren og erhververen, 

for så vidt angår alle personoplysninger i den overdragne virksomhed, for hvilke 

overdrageren var den registreringsansvarlige umiddelbart før overdragelsestidspunktet ( 

Overdragne personoplysninger): 

(i) erhververen bliver den registreringsansvarlige, der i stedet for overdrageren, 

undtagen for så vidt angår personoplysninger, der er indeholdt i de sammensatte 

policer, som overdrageren vil fortsætte med at behandle efter 

overdragelsestidspunktet med henblik på at opfylde sine forpligtelser i forbindelse 

med de sammensatte policer, i disse tilfælde skal overdrageren og erhververen hver 

især være uafhængige (og ikke fælles) registreringsansvarlige; 

(ii) enhver oplysning, der er stillet til rådighed, eller samtykke indhentet eller anmodet 

om eller anden meddelelse modtaget fra den registrerede på vegne af overdrageren, 

vil blive anset for at være stillet til rådighed for, tilvejebragt eller modtaget af 

erhververen; og 

(iii) enhver henvisning til overdrageren i sådanne oplysninger, samtykker, anmodninger 

eller andre meddelelser vil blive anset for at indeholde en henvisning til erhververen, 

og enhver henvisning til overdragerens koncern vil blive anset for at indeholde en 

henvisning til den erhvervende koncern. 

(c) Hvis en registreret inden overdragelsestidspunktet har givet både overdrageren og 

erhververen præferencer for markedsføring, anses overdragerens registrering af 

markedsføringspræferencen for at gælde for de relevante overdragne policer på og med 

virkning fra overdragelsestidspunktet, uanset om det er det samme som enhver 

markedsføringspræference givet af den relevante registrerede til overdrageren.  

(d) Som mellem overdrageren og erhververen, hvor en registreret har fået overdraget 

personoplysninger og har indgivet en anmodning om den registrerede til overdrageren inden 

overdragelsestidspunktet, og overdrageren ikke har svaret med en kopi af de overdragne 

personoplysninger, som den er i besiddelse af i overensstemmelse med 

databeskyttelsesloven inden overdragelsestidspunktet, kan erhververen besvare 

anmodningen i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, herunder ved at give kopier af 

de overdragne personoplysninger, der indehaves af overdrageren umiddelbart før 

overdragelsestidspunktet. 

(e) Som mellem overdrageren og erhververen, hvor en registreret har fået overdraget 

personoplysninger og har indgivet en anmodning om data til erhververen inden 

overdragelsestidspunktet, og erhververen ikke har svaret i overensstemmelse med 

databeskyttelsesloven før overdragelsestidspunktet, kan erhververen udelukke overdragne 

personoplysninger, der er overdraget som følge af ordningen fra dens svar derefter. 

(f) Intet i denne paragraf 3.6 skal anses for at overdrage nogen ret til at behandle overdragne 

personoplysninger eller sende direkte markedsføringskommunikation i det omfang, det ville 

være ulovligt i forhold til eller i strid med databeskyttelseslovgivningen.  

3.7 Overdrageren skal opbevare de undtaget aktiver og de undtaget passiver, og ingen undtaget aktiver 

eller undtaget passiver vil blive overført til eller overdraget til erhververen i henhold til eller i medfør 

af denne ordning.   

3.8 Hverken overdragelsen af den overdragne virksomhed eller denne ordning eller noget, der er gjort 

eller undladt at gøre i forbindelse med overdragelsen af den overdragne virksomhed eller denne 
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ordning, skal i forbindelse med den overdragne virksomhed eller eventuelle overdragne policer, 

overdragne aktiver, overdragne passiver, resterende aktiver, resterende passiver eller andre aktiver, 

formuegoder, passiver eller forretninger, der tilhører et medlem af den erhvervende koncern, hvad 

enten det er før eller efter overdragelsestidspunktet (eller i givet fald det efterfølgende 

overdragelsestidspunkt for resterende aktiver eller resterende passiver):   

(a) ugyldiggøre, frigive eller resultere i opsigelse af enhver police, aftale, retsakt, fundats, 

kontrakt, behæftelser, rettigheder, renter, udbytte, magt, forpligtelse eller titel;   

(b) udgøre en overtrædelse eller misligholdelse, tilfælde af misligholdelse, potentielle tilfælde af 

misligholdelse, opsigelsestilfælde, obligatorisk forudbetalingstilfælde, håndhævelsestilfælde 

eller andre lignende tilfælde eller tilstande (dog beskrevet) under, eller lade en person til at 

opsige, enhver police, aftale, fundats, kontrakt, behæftelser, rettigheder, renter, udbytte, 

magt, forpligtelse eller titel;   

(c) kræve enhver registrering, re-registrering eller arkivering eller enhver ændring af 

eksisterende registrering eller arkivering i forbindelse med enhver police, aftale, fundats, 

kontrakt, behæftelser, rettigheder, renter, udbytte, magt, forpligtelse eller titel; 

(d) kræve at enhver person præsterer en ny eller yderligere forpligtelse eller tager nogen nye 

eller yderligere skridt eller handlinger herunder afgivelse af enhver meddelelse, opnåelse af 

ethvert samtykke, godkendelse eller bestemmelse, tiltrædelse til en aftale, betaling af 

gebyrer, omkostninger, udgifter, renter eller andet beløb, tildeling af nye eller yderligere 

behæftelser eller overdragelse af et aktiv eller en ejendom; 

(e) berettige eller kræve, at enhver person udøver en rettighed eller et retsmiddel, at begrænse, 

suspendere, forsinke, ændre eller opfylde sine rettigheder eller forpligtelser, at fremskynde, 

ophæve, suspendere, forsinke, ændre eller udskyde udførelsen af eventuelle rettigheder eller 

forpligtelser eller på anden måde ændre, rette, fraskrive, afvise eller opsige enhver police, 

aftale, instrument eller behæftelse; eller 

(f) påvirke håndhævelsen, prioriteten eller rangeringen af en behæftelse. 

4. KONTINUITET I SAGSBEHANDLINGEN  

4.1 På og med virkning fra overdragelsestidspunktet, enhver procedure (eller relevante dele heraf), der er 

udstedt, forkyndt, verserende, truet, påbegyndt eller videreført af eller imod overdrageren (herunder 

fremtidige sager (eller relevante dele heraf), som kan anlægges i fremtiden herunder dem, der endnu 

ikke er i betragtning) i forbindelse med de overdragne policer, overdragne aktiver eller overdragne 

passiver for hvilke overdrageren er part (herunder som klager, sagsøger, ansøger, tiltalte, sagsøgte, 

forfølger, forsvarer eller andrager), og herunder alle sådanne sager (eller en relevant del heraf), der er 

indledt ved en fejl mod overdrageren, på eller efter overdragelsestidspunktet, skal fortsættes eller 

påbegyndes af eller mod erhververen og erhververen har ret til alle forsvar, krav, modkrav, forsvar 

mod modkrav, forlig, modregningsrettigheder og andre rettigheder, som overdrageren ville have haft 

i forbindelse med den overdragne police, de overdragne aktiver, overdragne passiver og sådanne 

procedurer (eller relevante dele heraf).   

4.2 På og med virkning fra det efterfølgende overdragelsestidspunkt, skal alle procedurer eller relevante 

dele heraf, der er udstedt, forkyndt, verseret, truet, påbegyndt eller videreført af eller mod 

overdrageren i forbindelse med de resterende aktiver eller de resterende passiver, der skal overdrages 

på et sådan efterfølgende overdragelsestidspunkt for hvilken overdrageren er part (herunder som 

klager, sagsøger, ansøger, tiltalte, sagsøgte, forfølger, forsvarer eller andrager), og herunder sådanne 

sager eller en relevant del heraf), der er indledt ved en fejl mod overdrageren, på eller efter det 
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relevante efterfølgende overdragelsestidspunkt, skal fortsættes eller påbegyndes af eller overfor 

erhververen, og erhververen har ret til alle forsvar, krav, modkrav, forsvar mod modkrav, forlig, 

modregningsrettigheder og andre rettigheder, som overdrageren ville have haft i forbindelse med de 

resterende aktiver og de resterende passiver, og sådanne procedurer eller relevante dele heraf). Indtil 

et sådan efterfølgende overdragelsestidspunkt, skal den relevante sag eller en relevant del heraf 

fortsættes af eller mod overdrageren, forudsat at en sådan procedure eller en relevant del heraf skal 

foretages af overdrageren  i overensstemmelse med instrukser fra (og på bekostning af) erhververen i 

forbindelse med sådanne sager eller en relevant del heraf).  

4.3 For at undgå tvivl skal enhver procedure (eller relevant del heraf) i det omfang det er udstedt eller 

forkyndt, og som ikke skal videreføres af eller mod erhververen i henhold til paragraf 4.1 eller 4.2 

skal videreføres af eller mod overdrageren, og overdrageren skal fortsat have ret til alle forsvar, krav, 

modkrav, forlig, modregningsrettigheder og andre rettigheder, som den har haft eller ville have haft 

adgang til i forbindelse til denne sag (eller relevante del heraf). 

4.4 For så vidt angår de overdragne policer forpligter erhververen sig til at overholde: 

(a) De relevante bestemmelser i tvistbilæggelsesordningen ("DISP") i FCA-håndbogen, som 

ville gælde for håndtering af eventuelle klager: 

(i) opstår i forbindelse med overdragerens handling eller undladelse i Storbritannien 

forud for overdragelsestidspunktet; og 

(ii) som indbringes for United Kingdom Financial Ombudsman Service, og som 

henhører under dens jurisdiktion; og 

(b) enhver gyldig dom, afgørelse, aftale eller tildeling (eller relevant del heraf) af United 

Kingdom Financial Ombudsman, der er indgået under dens jurisdiktion, som beskrevet i 

DISP 2 i FCA-håndbogen, 

i det omfang en sådan overholdelse er forenelig med eventuelle regler eller bestemmelser udstedt af 

CAA, der gælder for erhververen. 

4.5 Uanset paragraf 14 kan forsikringstagerne i de overdragne policer håndhæve bestemmelserne i 

paragraf 4.4(b) mod erhververen. 

5. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED DEN OVERDRAGNE 

VIRKSOMHED 

5.1 På og med virkning fra overdragelsestidspunktet bliver erhververen berettiget alle de rettigheder, 

fordele og formuer, som overdrageren har på overdragelsestidspunktet i forbindelse med den 

overdragne police.   

5.2 Uden at det berører den generelle bestemmelse i paragraf 5.1 ovenfor, hvor fordelene ved en 

overdragen police afholdes i henhold til vilkår under en forvaltningsformue, skal disse vilkår samt 

betingelserne i de regler, der gælder for en pensionsordning i tilfælde af en pensionsordning, 

hvorunder ydelserne henvises til en overdraget police, der fungerer og fortolkes på og med virkning 

fra overdragelsestidspunktet på et grundlag, der er i overensstemmelse med overdragelsen af en 

sådan overdraget police i overensstemmelse med bestemmelserne i denne ordning.  For at undgå 

tvivl:  

(a) Hvis overdragerens samtykke er påkrævet i henhold til sådanne vilkår, skal erhververens 

samtykke fra overdragelsestidspunktet i stedet behandles efter behov; og  
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(b) hvis overdrageren har beføjelse til at udnævne formueforvaltere i henhold til disse 

betingelser, skal denne beføjelse fra overdragelsestidspunktet i stedet anses for at være 

overdraget til erhververen.   

5.3 Enhver person, der er indehaver af en af de overdragne policer eller er part i eller har fordel af 

enhver anden aftale med overdrageren som indgår i den overdragne virksomhed, skal på og med 

virkning fra overdragelsestidspunktet være berettiget i arv til, og til udelukkelse af, eventuelle 

rettigheder, som han måtte have haft mod overdrageren i henhold til nogen af de overdragne policer 

eller en anden sådan aftale vedrørende den overdragne virksomhed, til de samme rettigheder overfor 

erhververen (forudsat betingelserne i denne ordning), som han havde til rådighed overfor 

overdrageren i henhold til en sådan overdragen police eller en anden aftale, som indgår i den 

overdragne virksomhed. 

5.4 Alle henvisninger vedrørende den overdragne virksomhed i enhver overdragen police eller enhver 

anden aftale eller ethvert dokument, der godtgør adkomst til eller fordele eller ulemper ved den 

overdragne virksomhed (herunder i en aftale som overdrageren er part i, en kontrakt, som 

overdrageren ikke er part i eller andetsteds, og enten skriftligt eller ej) til overdrageren, dennes 

bestyrelse eller enhver anden medarbejder, de ansatte eller agenter for overdrageren, skal fra og efter 

overdragelsestidspunktet læses som henvisninger til erhververen, erhververens bestyrelse eller 

enhver anden medarbejder, ansat eller agent for erhververen alt efter omstændighederne.  Navnlig, 

men uden begrænsning, skal alle rettigheder og pligter udøvet eller udtrykt, værende udøvende eller 

ansvarlige og udføres af overdrageren, dets bestyrelse eller enhver anden medarbejder, ansat eller 

agent fra overdrageren i forhold til eventuelle overdragne policer eller anden aftale eller et 

dokument, der godtgør adkomst til eller fordel eller byrde for den overdragne virksomhed, der i hvert 

enkelt tilfælde vedrører den overdragne virksomhed (herunder i en aftale, som overdrageren er part i, 

en aftale som overdrageren ikke er part i, eller andetsteds, og om det er skriftligt eller ej) skal, fra og 

efter overdragelsestidspunktet kunne udøves eller kræves udført af erhververen, erhververens 

bestyrelse eller enhver anden af erhververens medarbejdere, ansatte eller agenter alt efter 

omstændighederne.   

5.5 Overdragelse af alle rettigheder, ydelser, passiver og pligter i henhold til eller i forbindelse med en 

overdragen police, overdragen aktiv, resterende aktiv, overdragen passiv eller restansvar i henhold til 

denne ordning får virkning og er gyldige og bindende for alle parter, der har samme interesser uanset 

enhver restriktion for overdragelse, tildeling eller anden behandling af samme og en sådan 

overdragelse anses for at træde i kraft med den begrundelse, at den ikke strider mod en sådan 

restriktion og ikke giver anledning til nogen ret til at opsige, modificere, erhverve eller påberåbe sig 

en interesse eller ret eller til at behandle en interesse eller ret som opsiges eller ændres.    

6. EXCLUDED POLICER 

6.1 Med forbehold for paragraf 6.2 nedenfor, excluded policer, der falder ind under limb(b) af 

definitionen af excluded policer må ikke overføres til erhververen af denne ordning og alle passiver, 

der kan henføres til sådanne excluded policer, og excluded policer, der falder ind under limb (a) af 

definitionen af excluded policer, så længe de ikke er blevet overdraget i overensstemmelse med 

Jersey-ordningen skal forbliver passiver for overdrageren og skal fuldt ud genforsikres af 

erhververen uden tidsfrist eller beløb med virkning fra overdragelsestidspunktet på de betingelser, 

der er i en genforsikringsaftale om excluded policer, som vil indeholde følgende vilkår ( excluded 

policers genforsikringsordning):  

(a) alle overdragerens passiver, der kan henføres til excluded policer, der falder ind under limb 

(b) af definitionen af excluded policer, som ville have været overdraget passiver, hvis den 

pågældende attest i henhold til Del I i Skema 12 i FSMA er tilvejebragt, eller en anden 
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hindring for overdragelse, der ikke er anvendt, skal genforsikres af erhververen på og med 

virkning fra overdragelsestidspunktet;  

(b) alle overdragerens passiver, der kan henføres til excluded policer, der falder ind under limb 

(a) af definitionen af excluded policer, som ville have været overdragne passiver, hvis 

Jersey-ordningen træder i kraft i overensstemmelse med dens vilkår, skal genforsikres af 

erhververen på og med virkning fra overdragelsestidspunktet; 

(c) erhververens ansvar på overdragelsestidspunktet skal være af en sådan art, at det vil dække 

overdragerens fulde ansvar for de rettigheder, fordele og beføjelser, som indehavere af 

excluded policer, der henhører under limb (b) af definitionen af excluded policer, som ville 

have været overdragede passiver, hvis det relevante certifikat i henhold til Del I i Skema 12 i 

FSMA er tilvejebragt, eller en anden hindring for overdragelse ikke bliver anvendt;  

(d) erhververens ansvar på overdragelsestidspunktet skal være således, at det dækker 

overdragerens fulde ansvar for de rettigheder, fordele og beføjelser, der stilles til indehavere 

af excluded policer, der henhører under limb (a) af definitionen af excluded policer, som 

ville have været overdragne passiver, hvis Jersey-ordningen blev effektiv i 

overensstemmelse med dens vilkår; 

(e) Forsikringspræmier, som overdrageren skal betale til erhververen i forbindelse med den i 

dette stykke beskrevne genforsikringsydelse, 6.1 anses for at være opfyldt ved overdragelse 

til erhververen af den passende andel af de overdragne aktiver og de aktiver, der er 

overdraget i henhold til genforsikringsaftalen mellem overdrageren og erhververen forud for 

overdragelsestidspunktet; og 

(f) erhververen er ansvarlig for at forvalte de excluded policer og skal gøre det, som om de var 

overdragne policer, der er underlagt samarbejde fra overdrageren. 

6.2 Parterne kan skriftligt aftale at ændre betingelserne i genforsikringsordningen for excluded policer, i 

hvilket tilfælde bestemmelserne i dette stykke 6.2 anses for at være ændret i overensstemmelse 

hermed. 

6.3 Hvis alle samtykker, aftaler, tilladelser eller andre krav til overdragelse eller fornyelse af en excluded 

police fra overdrageren til erhververen opnås ,  skal en sådan excluded police overdrages til 

erhververen og derefter behandles i alle henseender, som om det var en overdragen police på 

betingelserne i denne ordning og ikke en excluded police. 

7. MANDATER OG ANDRE BETALINGER  

7.1 Alle forsikringspræmier, der skal betales på og efter overdragelsestidspunktet (eller hvis det er 

relevant efter overdragelsestidspunkt) for eventuelle overdragne policer, skal betales til erhververen. 

7.2 Enhver bemyndigelse til direkte debitering, stående aftale eller anden anvisning eller myndighed, der 

er gældende på overdragelsestidspunktet (eller i givet fald efter overdragelsestidspunkt) (herunder, 

uden begrænsning, enhver anvisning, som kunden har givet en bank i form af direkte debitering eller 

stående aftale), der bestemmer, at en bank eller anden formidler af forsikringspræmier eller andre 

beløb, der skal betales til overdrageren i henhold til en overdragen police eller overdraget aktiv 

derefter får virkning, som om den havde fastsat og godkendt denne betaling til erhververen.  

7.3 Ethvert mandat eller anden instruks, der er gældende på overdragelsestidspunktet (eller i givet fald 

efter overdragelsestidspunkt) med hensyn til betalingsmåden af ethvert beløb, som overdrageren skal 
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betale i henhold til en af de overdragne policer, skal på og fra overdragelsestidspunktet fortsat være 

gældende som en effektiv myndighed til erhververen.   

8. TILLIDSERKLÆRING FRA OVERDRAGEREN 

8.1 Overdrageren skal i forhold til alle resterende aktiver, der tilhører overdragerens formue, fra 

overdragelsestidspunktet (bortset fra at en sådan tillidserklæring ville kræve et samtykke eller en 

dispensation, der ikke er opnået, eller at en sådan tillidserklæring ikke ville blive anerkendt i nogen 

gældende lov, eller at overdrageren og erhververen indvilger i ikke at give en sådan tillidserklæring 

uanset årsag), besidde et sådant resterende aktiv sammen med eventuelle indtægter fra salg eller 

andre indtægter eller andre afkast eller returneringsindtægter, der måtte opstå i forbindelse hermed 

som forvalter for erhververen.   

8.2 Overdrageren er underlagt erhververens anvisninger vedrørende de i paragraf 8.1 ovenfor 

omhandlede formuer fra overdragelsestidspunktet, indtil den pågældende formue overgår til eller på 

anden måde er overdraget til erhververen eller afhændet (hvorefter overdrageren overfor erhververen 

skal tage hensyn til provenuet af salget heraf), og erhververen skal have bemyndigelse til at optræde 

som overdragerens advokat for sådanne formuegoder til alle sådanne formål.   

8.3 I tilfælde af betaling af en ejendom, der modtages eller overdrages til overdrageren efter 

overdragelsestidspunktet for den overdragne virksomhed, eventuelt overdraget aktiv, eventuelt 

resterende aktiv eller et aktiv som omhandlet i paragraf 8.1 ovenfor, skal overdrageren, så snart det 

med rimelighed er praktisk muligt efter modtagelsen, betale hele beløbet for denne betaling eller (i 

det omfang, det er i stand til det) overdrage en sådan ejendom eller ret til, eller i overensstemmelse 

med anvisningerne fra erhververen, refundere overdragerens omkostninger, der med rimelighed er 

afholdt i forbindelse med en sådan betaling eller overdragelse ved modtagelse af rimelig 

dokumentation herfor.   

9. GODTGØRELSER TIL FORDEL FOR OVERDRAGEREN OG FOR ERHVERVEREN  

9.1 På og fra overdragelsestidspunktet skal erhververen for så vidt angår de overdragne passiver og alle 

resterende passiver holde overdrageren skadesløs for ethvert tab, som overdrageren måtte pådrage 

sig, og som opstår i forbindelse med:  

(a) de resterende passiver, indtil det relevante ansvar overdrages til eller bliver et ansvar for 

erhververen, medmindre en sådan restforpligtelse er opstået eller forhøjet som følge af, at 

overdrageren har undladt at overholde de retningslinjer, der er angivet af erhververen i 

henhold til paragraf 8.2; og 

(b) de overdragne passiver, forudsat at overdrageren rådfører sig med erhververen før der 

træffes foranstaltninger vedrørende overdragne passiver og ikke er enige i eller afslår at 

afgive en hensigt om at aftale eller indfri eventuelle overdragne passiver uden skriftlig 

tilladelse fra erhververen og med hensyn til resterende fejlkøbte passiver fra den mis-

sælgende skæringsdato, uden at dette berører de krav, der udtrykkeligt er aftalt mellem 

parterne (som bl.a. forudsat at uden til skade for overdragerens ret til at bestride forekomsten 

og/eller mængden af resterende fejlsælgende passiver fra den fejlsælgende skæringsdato, 

hvis erhververen ikke har fået skriftlig tilladelse inden for en frist på 15 arbejdsdage fra den 

dato, hvor den relevante forsikringstager påbegynder kravet, kan overdrageren (med 

hensyntagen til overdragerens passiver overfor den relevante forsikringstager i henhold til 

det regulerende system) udligne det resterende fejlsælgende passiv uanset forsikringstager, 

hvor skriftligt samtykke ikke er indhentet). 
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9.2 På og fra overdragelsestidspunktet skal overdrageren for så vidt angår alle undtaget aktiver og 

undtaget passiver, skadesløsholde erhververen for ethvert tab, der opstår i forbindelse med alle 

undtaget aktiver og undtaget passiver  forudsat at erhververen rådfører sig med overdrageren inden 

der træffes foranstaltninger vedrørende eventuelle undtaget aktiver og undtaget passiver, og ikke er 

enige i eller afgør eller angiver at en hensigt om at indgå eller bilægge enhver potentiel undtaget 

forpligtelse uden overdragerens skriftlige samtykke. For at undgå tvivl gælder betingelserne for 

genforsikringsordningen for excluded policer for passiver i henhold til de excluded policer. 

10. TILBAGEHOLDELSER OG FRADRAG 

10.1 Enhver betaling, der foretages eller er forfalden fra erhververen til overdrageren eller omvendt ifølge 

paragraf8.3 eller 9skal frigøres og være fratrukket alle fradrag og tilbageholdelser medmindre andet 

er fastsat i henhold til loven.  Hvis nogen fradrag eller tilbageholdelser er påkrævet ved lov fra en 

betaling i henhold til paragraf 8.3 eller 9, betaleren er forpligtet til at betale modtageren sådanne 

supplerende beløb, som skal sikre, at det nettobeløb modtageren modtager, er lig med det fulde 

beløb, som ville være modtaget i henhold til de relevante bestemmelser i paragraf 8.3 eller 9 i 

mangel af sådanne fradrag eller tilbageholdelser, og hvis modtageren opnår og udnytter en 

skattegodtgørelse eller opnår en afgiftsgodtgørelse, som modtageren bestemmer (i god tro), som kan 

henføres til en forhøjet betaling i henhold til denne paragraf 10.1, skal modtageren betale et beløb til 

betaleren, som modtageren (i god tro) fastsætter, som efterlader et sådan beløb, som modtageren 

ville have modtaget i henhold til de relevante bestemmelser af paragraf 8.3 eller 9 i mangel af 

fradrag eller tilbageholdelser.      

11. ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER AF DE SAMMENSATTE POLICER OG DE 

OVERDRAGNE UDSKUDTE GENFORSIKRINGSKONTRAKTER      

11.1 På og med virkning fra overdragelsestidspunktet anses de hensættelser, der er fastsatSchedule 1 for 

at være inkorporeret i de sammensatte policer.  

11.2 Ændringer af vilkår og betingelser i de sammensatte policer, der er omhandlet i paragraf 11.1 

ovenfor skal ske i henhold til ordningen uanset enhver rettighed eller påstået ret i sådanne vilkår og 

betingelser eller andre relaterede planer, regler eller ordninger til at foretage sådanne ændringer.   

Uden at det berører forsikringstagernes rettigheder skal der i overensstemmelse med vilkårene og 

betingelserne i de sammensatte policer ikke være nogen fortrydelsesret ved overdragelsen som følge 

af gennemførelsen af ordningen. Hverken erhververen eller overdrageren eller nogen direktør, 

medarbejder, ansat eller anden person, der på vegne af overdrageren eller erhververen er forpligtet til 

at udstede et certifikat, påtegning, varsel, godkendelse eller ethvert andet dokument i forbindelse 

med sådanne ændringer uanset enhver påstået forpligtelse i vilkår og betingelser fra de sammensatte 

policer eller andre relaterede planer, regler eller ordninger.  

11.3 Med virkning fra overdragelsestidspunktet er bestemmelserne, der er fastsat i Schedule 2 anset for at 

være inkorporeret i de overdragne genforsikringsaftaler, hvorefter overdragerens ansvar i henhold til 

en sammensat police er blevet genforsikret.  

11.4 Ændringer i vilkår og betingelser i de overdragne genforsikringskontrakter, der er omhandlet i 

paragraf 11.3 skal ske i henhold til ordningen uanset enhver rettighed eller påstået ret i sådanne 

vilkår og betingelser eller andre relaterede planer, regler eller ordninger til at foretage sådanne 

ændringer.   Uden at det berører genforsikringsselskabernes rettigheder opstår der, i 

overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i de overdragne genforsikringskontrakter, ingen 

fortrydelsesret ved overdragelsen som følge af gennemførelsen af ordningen. Hverken erhververen 

eller overdrageren eller nogen direktør, medarbejder, ansat eller anden person på vegne af 

overdrageren eller erhververen er forpligtet til at udstede et certifikat, påtegning, varsel, godkendelse 

eller ethvert andet dokument i forbindelse med sådanne ændringer uanset enhver påstået forpligtelse 
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i de vilkår og betingelser i de overdragne genforsikringskontrakter eller andre relaterede planer, 

regler eller ordninger.  
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DEL D – DIVERSE 

12. OVERDRAGELSESTIDSPUNKT 

12.1 Denne ordning træder i kraft kl. 00.01 (BST) pr. 1. januar 2019 eller et andet tidspunkt og en anden 

dato, som parterne måtte aftale, og som er specificeret i den kendelse, der pålægges ordningen.  

12.2 Hvis overdrageren og erhververen er enige om, at overdragelsen til erhververen af den overdragne 

virksomhed skal træde i kraft efter kl. 00.01 BST den 1. januar 2019, skal overdrageren og 

erhververen anmode retten om en yderligere aftale med angivelse af tidspunkt og dato efter kl. 00.01 

BST pr. 1. januar 2019 med samtykke fra Domstolen, hvilket derefter bliver 

overdragelsestidspunktet i forbindelse med denne ordning, og denne ordning skal herefter træde i 

kraft på og fra det fastsatte tidspunkt og dato forudsat at: 

(a) overdrageren og erhververen har overvejet, hvordan forsikringstagerne i de overdragne 

policer underrettes om det nye overdragelsestidspunkt, herunder om den enkelte 

forsikringstagers notifikationer er hensigtsmæssige. 

(b) PRA og FCA skal underrettes på forhånd og så snart det er praktisk, og skal have ret til at 

blive hørt ved enhver høring af den domstol, hvor en sådan ansøgning er taget i behandling; 

(c) en sådan ansøgning skal være ledsaget af en attest fra den uafhængige ekspert om, at den 

foreslåede ændring ikke vil være til væsentlig skade for indehaverne af de sammensatte 

policer eller for de eksisterende forsikringstagere hos overdrageren eller erhververen 

herunder om deres forventninger til udbytte; 

(d) den uafhængige ekspert skal have de mest ajourførte finansielle oplysninger (i givet fald 

revideret og/eller ikke revideret), som overdrageren og erhververen har til rådighed for den 

pågældende part; og 

(e) en meddelelse om fremstilling af en sådan kendelse offentliggøres på overdragerens 

hjemmeside senest 5 dage efter, at der er foretaget en sådan yderligere aftale. 

13. ÆNDRINGER ELLER TILFØJELSER 

13.1 Overdrageren og erhververen kan give samtykke til og på vegne af alle andre berørte personer 

(bortset fra PRA og FCA) til enhver ændring eller tilføjelse til denne ordning eller til en yderligere 

betingelse eller bestemmelse, der berører det samme forud for sanktionen af denne ordning, som 

retten kan godkende eller pålægge.   

13.2 Underlagt paragraf 13.4, på et hvilket som helst tidspunkt efter denne ordningssanktion kan 

erhververen og overdrageren frit anmode retten om tilladelse til at ændre vilkårene forudsat at: 

(a) PRA og FCA skal gives mindst seks ugers varsel og har ret til at blive hørt på enhver høring 

af retten, hvor en sådan ansøgning er taget i behandling; og   

(b) en sådan ansøgning skal være ledsaget af et certifikat fra en uafhængig ekspert, der er 

godkendt af PRA (efter at have rådført sig med FCA), således at de foreslåede ændringer af 

ordningen efter hans opfattelse (efter at have undersøgt alle de mulige virkninger af de 

foreslåede ændringer) ikke vil have nogen væsentlig negativ indvirkning på erhververens 

forsikringstagere herunder med henvisning til:    
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(i) virkningerne af de foreslåede ændringer af ordningen vedrørende sikkerheden for 

forsikringstagernes kontraktmæssige rettigheder, herunder sandsynligheden for og 

de potentielle virkninger af erhververens insolvens;   

(ii) de sandsynlige virkninger af de foreslåede ændringer af ordningen på områder som 

investeringsforvaltning, ny forretningsstrategi, administration, forvaltning, 

udgiftsniveauer og værdiansættelsesgrundlag for så vidt, som de kan påvirke (x) 

sikkerheden for forsikringstagerne kontraktlige rettigheder; (y) serviceniveau, der 

leveres til forsikringstagerne eller (z) forsikringstagernes rimelige forventninger til 

ydelsen; og 

(iii) de omkostninger og skattemæssige virkninger af de foreslåede ændringer af 

ordningen, herunder i det omfang de kan påvirke sikkerheden for forsikringstagernes 

kontraktmæssige rettigheder eller deres forventninger til rimelige ydelser. 

13.3 Hvis et sådant samtykke bevilges kan erhververen og overdrageren ændre vilkårene i denne ordning 

i overensstemmelse med et sådant samtykke.   

13.4 Samtykke fra Domstolen eller PRA og FCA er ikke påkrævet i forbindelse med ændring eller ophør 

af excluded policers genforsikringsordning. 

13.5 Underlagt paragraf 13.2, enhver ændring af denne ordning vil ikke kræve en Domstols godkendelse, 

hvis en sådan ændring er:  

(a) en mindre og/eller teknisk ændring af vilkår (herunder ændringer til berigtigelse af åbenbare 

fejl), som erhververen og overdrageren kan godkende; 

(b) forpligtet til at afspejle enhver ændring i gældende lov, som har eller vil få konsekvenser for 

overdrageren eller erhververen i forhold til denne ordnings vilkår eller funktion;  

(c) nødvendig for at afspejle eventuelle ændringer i den aktuarmæssige praksis eller teknikker til 

forvaltning i forbindelse med de overdragne policer; eller 

(d) for at beskytte forsikringstagernes rettigheder og rimelige forventninger til de overdragne 

policer, 

forudsat at PRA og FCA har fået mindst 28 dages varsel (fra den dato, at PRA og FCA anerkendte 

meddelelsen) af ændringen og har tilkendegivet, at de ikke gør indsigelse mod dette inden denne 

dato. 

13.6 Hvis en utilsigtet konsekvens, som kan have indflydelse på forsikringstagerne i de overdragne 

policer (vurderet ud fra, hvad der er blevet meddelt forsikringstagerne for de overdragne policer i 

garantipakken) identificeres af erhververen, vil den ledende aktuar vurdere virkningen af den 

utilsigtede konsekvens og rådføre sig med PRA og FCA.  

13.7 Hvis, efter at have rådført sig med PRA og FCA, at den ledende aktuar mener, at en ændring af 

denne ordning er passende som følge af den utilsigtede konsekvens for forsikringstagerne i de 

overdragne policer, vil erhververen og overdrageren ændre denne ordning i henhold til paragraf 

13.5(d) i det omfang det er nødvendigt for at beskytte forsikringstagernes rettigheder og rimelige 

forventninger til de overdragne policer. 
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14. TREDJEPARTS RETTIGHEDER  

Ingen person, der ikke har part i denne ordning, kan håndhæve nogen af dens vilkår enten i kraft af 

Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på anden måde.   

15. GÆLDENDE LOV 

Denne ordning og alle forpligtelser uden for kontrakt, der udspringer af eller i forbindelse med denne 

ordning, er underlagt, og fortolkes i overensstemmelse med engelsk ret.  
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SCHEDULE 1 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SAMMENSATTE POLICER 

1. Definitioner 

I denne police har følgende ord og udtryk følgende respektive betydninger, medmindre konteksten 

kræver andet: 

 EØS-tab betyder ethvert tab, der opstår i forbindelse med en EØS-risiko, som er forsikret i henhold 

til denne police;  

 EØS-risiko betyder enhver risiko, for hvilken et andet EØS-land end Storbritannien er det 

medlemsland, hvor risikoen er beliggende; 

Hiscox-enhed betyder henholdsvis Hiscox S.A, og Hiscox Insurance Company Limited; 

Ikke EØS-tab betyder ethvert tab, der er forsikret i henhold til denne police, som ikke er EØS-tab; 

2. EØS-risici 

2.1 Med virkning fra overdragelsestidspunktet, hvor forsikringsgiverens navn er angivet i policens bilag, 

er Hiscox Insurance Company Limited:  

(a) Hiscox S.A: 

(i) skal udelukkende hæfte og være ansvarlig for opfyldelsen af eventuelle forpligtelser 

af Hiscox Insurance Company Limited under denne police med hensyn til EØS-tab; 

og 

(ii) påtager sig ingen forpligtelse eller ansvar af nogen art overhovedet i forbindelse med 

ikke EØS-tab; 

(b) Hiscox Insurance Company Limited:  

(i) skal udelukkende hæfte og være ansvarlig for opfyldelsen af eventuelle forpligtelser 

af Hiscox Insurance Company Limited under denne politik med hensyn til ethvert 

ikke EØS-tab; og 

(ii) påtager sig ingen forpligtelse eller ansvar af nogen art overhovedet i forbindelse med 

et EØS tab. 

(c) For at undgå tvivl betyder definitionen af "vi" enhver enhed, der er forsikringsgiver i 

henhold til policen. 

2.2 Det respektive ansvar i henhold til denne police fra Hiscox S.A. og Hiscox Insurance Company 

Limited skal være flere og ikke fælles. 

3. Intet partnerskab 

3.1 Intet i denne police vurderes til at udgøre et partnerskab mellem en Hiscox-enhed medmindre andet 

er angivet, udgør en Hiscox-enhed agenten for en anden Hiscox-enhed til ethvert formål. 
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4. Kontinuitet 

4.1 Bestemmelserne i denne police skal, undtagen som ændret i dette bilag, fortsætte med fuld kraft og 

virkning og skal læses og fortolkes som ét dokument med dette bilag. 
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SCHEDULE 2 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR OVERDRAGNE GENFORSIKRINGSAFTALER 

1. Definitioner 

I denne kontrakt, medmindre sammenhængen kræver andet, har følgende ord og sætninger følgende 

respektive betydninger: 

EØS-risiko betyder enhver risiko for hvilken et andet EØS-land end Storbritannien er det 

medlemsland, hvor risikoen er beliggende; 

2. EØS-risici 

2.1 Med virkning fra overdragelsestidspunktet er Hiscox S.A. genforsikret i forbindelse med EØS-risici 

på kontraktens vilkår og betingelser.  

3. Kontinuitet 

3.1 Bestemmelserne i denne kontrakt skal, undtagen som ændret i dette bilag, fortsætte med fuld kraft og 

virkning og skal læses og fortolkes som ét dokument med dette bilag. 



 

 

Error! Unknown document property name. 

   

 

I THE HIGH COURT OF 

JUSTICE 

BUSINESS AND 

PROPERTY COURT 

I ENGLAND OG WALES 

COMPANIES COURT (ChD)  

 

CR-2018-001740 

 

 

 

I SAGEN OM HISCOX INSURANCE COMPANY 

LIMITED 

-og- 

I SAGEN OM HISCOX S.A. 

-og- 

I SAGEN OM PART VII I 

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS 

ACT 2000 

 

 

 

 

ORDNING 

 

 

 

 

ALLEN & OVERY 

One Bishops Square 

London E1 6AD 

 

Tel: +44 (0)20 3088 0000 

Fax: +44 (0) 20 3088 0088 

Ref: 0040489-0000061 

 

Advokater for Hiscox Insurance Company 

Limited og Hiscox S.A. 

 

 

 

 


