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DEL A  DEFINITIONER 

1. TOLKNING 

I det här projektet, om inte föremålet eller kontexten kräver annat, har följande ord och fraser 

följande innebörd: 

Filial betyder, i relation till en person, ett dotterbolag eller ett holdingbolag av den personen och alla 

andra dotterbolag av sådana holdingbolag alltemellanåt (och för ändamålet av det här projektet ska 

dotterbolag och holdingbolag ha betydelserna som tillskrivits dem i Företagsakten 2006); 

Tillämpliga klasser innebär klasserna 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, som de är listade 

under Annex 1 i försäkringssektorakten; 

Gällande lagstiftning innebär att när som helst och med hänsyn till båda parterna, några eller alla av 

följande som gäller för den parten och är gällande vid den tidpunkten: 

(a) Lagstiftning (inklusive lagar, status, lagstadgade instrument, fördrag, regelverk, 

beställningar, direktiv, stadgar och dekret som grundar sig på en part), allmän lagstiftning 

och skäliga principer; 

(b) Regler, regelverk, vägledning och myndighets-, regelverks-, övervakande eller 

administrativa organs krav som binder förvärvare eller överlåtare (som fallet kan vara) eller 

med vilket en firma som innehar positionen som förvärvare eller överlåtare (som fallet kan 

vara) förväntas följa (oavsett gällande lagstiftning) inklusive FS Handbok; och 

(c) bindande bedömningar, lösningar, beslut, beställningar, direktiv, manifest, förfrågningar 

eller andra krav från en kompetent domstol, tribunal eller gällande regulator; 

Styrelse innebär styrelsen med chefer från den relevanta parten alltemellanåt; 

Sektion har betydelsen som ges i Artikel 13(11) för Solvens II; 

BST betyder brittisk standardtid;  

Affärsdag hänvisar till en dag (som inte är lördag eller söndag) på vilken bankerna i London 

generellt håller öppet för affärer; 

CAA är Luxemburgs försäkringtillsynsmyndighet, Commissariat aux Assurances i Luxemburg, eller 

annan sådan auktoritet som emellanåt ska ha funktioner som utförs i Luxemburg vid projektets 

datum; 

Chefaktuarie hänvisar till personen eller personerna som godkänts av PRA för SIMF20 i relation 

till överlåtaren; 

Domstol hänvisar till domstol i England och Wales;  

Dataskyddslagar hänvisar till: 

(a) Fram till och inklusive den 24:e maj 2018, EC Dataskyddsdirektivet (Direktiv 95/46/EC) 

och dataskyddsakten 1998; 
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(b) Från och med den 25:e maj 2018, förordning (EU) 2016/679 för skydd av personer gällande 

hanteringen av personliga data och fri rörelse av sådan data, och upphävande av direktiv 

95/46/EC (Allmänna dataskyddsbestämmelserna); 

(c) Förordningen om sekretess och elektronisk kommunikation (EC-direktiv) 2003 och del 1 av 

” Regulation of Investigatory Powers Act” 2000; och 

(d) alla andra gällande lagar, förordningar, riktlinjer, vägledningar och praxis för uppförande 

som gjorts av behöriga myndigheter gällande hanteringen av data relaterade till levande 

personer, i varje enskilt fall som ändrats eller ersatts alltemellanåt; 

Dataförmåls förfrågan är en förfrågan som gjorts av en försäkringstagare för att utöva rättigheterna 

under dataskyddslagarna gällande överlåtna personliga data; 

DVD hänvisar till en DVD-ROM identifierad som ”HIC till HSA överlåtna policyer DVD” och är 

signerad av eller på vägnar av överlåtaren och förvärvaren för identifikationsändamål; 

Ekonomiska principer alla principer som skrivits av eller på vägnar av Economic Insurance 

Aktiebolag under perioden fram tills den 2 juli 1996; 

EEA-principer innefattar alla principer som skrivits av eller på vägnar av överlåtaren gällande 

vilken försäkring som erbjuds med hänsyn till EEA risker och inga risker men exklusive (a) alla 

EEA skrivna principer; (b) alla EEA-försäkringstagarprinciper; och (c) alla exkluderade principer; 

EEA-försäkringstagarprincip innefattar alla principer som innehas av en primär försäkringstagare 

som befinner sig i ett EEA-land skrivna av eller på vägnar av överlåtaren exklusive (a) alla EEA 

skrivna principer; och (b) alla exkluderade principer;  

EEA-risker innebär alla risker i ett EEA-land, där Storbritannien inte är medlemslandet där risken 

befinner sig; 

EEA-land har betydelsen som ges i paragraf 8, del 1 i register 3 i FSMA; 

EEA skriftlig policy innebär alla principer som är skrivna av eller på vägnar av överlåtaren via en 

sektion men exklusive alla exkluderade principer;  

EIOPA är den europeiska försäkrings- och pensionsmyndigheten som emellanåt ska inneha 

funktioner på det här projektets datum; 

Belastning innebär alla alternativ, rätt att förvärva, hypotek, avgift, säkerhet, pant eller annan form 

av säkerhet eller belastning och alla avtal att skapa några av de föregående, förutom alla sådana 

rättigheter som överlämnas av en part till fördel för den andra parten eller annan säkerhet 

rutinmässigt påtvingad i ett relevant clearingsystem; 

EU27-länder har innebörden som ges i paragrafen 2.1; 

Exkluderade tillgångar innebär några eller alla av överlåtarens tillgångar som inte är överlåtna 

tillgångar och kvarvarande tillgångar, och sådan exkluderad tillgång ska inkludera: 

(a) Överlåtarens rättighet till alla försvar, anspråk, genkäromål, försvar mot genkäromålen och 

rättigheten att avräkna gällande de exkluderade skulderna;  

(b) Överlåtarens rättighet att under eller i relation till de exkluderade principerna; 

(c) alla skattelättnader eller andra tillgångar gällande överlåtarens skatt och  
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(d) överlåtarens totala egendom som skulle rymmas i den överlåtna tillgången men där 

överlåtaren och förvärvaren skriftligt godkänner före tidpunkten för överlåtandet enligt det 

här projektet; 

Exkluderade skulder innebär: 

(a) Alla överlåtarens skulder som uppkommit under eller från det här projektet; 

(b) spara i enlighet med vad som är uttryckligen överenskommet skriftligen mellan parterna före 

tidpunkten för överlåtandet, alla överlåtarens förluster gällande skatt eller all skatt som 

uppkommer i relation till det överlåtna företaget vilket uppkommer på eller före tidpunkten 

för överlåtelsen; 

(c) Eventuella förluster som skulle innefatta de överförda skulderna men som parterna är 

överens om skriftligen före det datum då domstolen beviljar en order som sanktionerar detta 

system, får inte överföras till överlåtaren;  

(d) Alla förluster som uppkommer som ett resultat av, eller i anslutning med, ett bedrägeri från 

överlåtaren eller någon medlem i överlåtarens grupp eller någon av deras chefer, ämbetsmän, 

anställda, entreprenörer, agenter eller anställda representanter; och 

(e) alla överlåtarens skulder under eller relaterade till de exkluderade principerna; 

Exkluderade principer innebär principer som omfattas av de överlåtna principerna under vilka alla 

skulder fortsätter att vara otillräckliga eller utestående vid tidpunkten för överlåtande:  

(a) dessa är Jersey-principerna (i utsträckning att och så länge Jersey-projektet inte ännu har 

trätt i kraft i enlighet med dess villkor); eller 

(b) vilka på annat sätt inte går att överlåtas enligt FSMA vid tidpunkten för överlåtandet; 

Exkluderade principer för återförsäkringsarrangemang innebär återförsäkringsarrangemang 

som gjorts mellan överlåtaren och förvärvararen, beskrivs ytterligare i paragraf 6.1; 

FCA innebär ”Financial Conduct Authority” i Storbritannien, eller annan sådan auktoritet som 

alltemellanåt ska utföra funktioner i Storbritannien vid det här projektets datum; 

FCA Handbok är handboken som innehåller reglerna som skapats av FCA, vilka gäller för FCA-

auktoriserade firmor och vilka är, på det här projektets datum, tillgängliga online på 

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

FSMA innebär akten för finansiella tjänster och marknader 2000 (som korrigeras alltemellanåt); 

FS Handbok är FCA handboken med regler och vägledning (inklusive FCA Handboken) och PRA 

handboken med regler och vägledning (inklusive PRA Regelbok) utfärdad alltemellanåt; 

Allmänna försäkringsbolag har betydelsen som ges i ordlistan; 

Ordlista är ordlistan som finns i PRA Regelboken; 

Grupp hänvisar till en person, den personen och dess filialer; 

HMRC betyder ”HM Revenue & Customs” eller dess efterträdare alltemellanåt; 
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Oberoende expert är en anlitad oberoende expert i enlighet med Sektion 109 i FSMA i relation till 

projektet; 

Försäkringssektorsakt är Luxemburgsakten utfärdad den 7 december 2015 för försäkringssektorn, 

som bifogas; 

Jersey-principen är en princip av överlåtaren som omfattas i det överlåtna företaget utförd av 

överlåtaren i eller från Jersey (uttrycket tolkas för försäkringsbolagens ändamål (Jersey) Lag 1996) 

och gällande skulder som fortsätter vara otillräckliga eller utestående vid tidpunkten för överlåtandet 

och vilka domstolen i Jersey har jurisdiktionen att överlåta i enlighet med Artikel 27 av, och register 

2 till, försäkring (Bolag) Jersey Lag 1996; 

Jersey-registret är överlåtarens register som hänvisas till i paragraf 3.2; 

Jersey tidpunkt för överlåtande är tiden och datumet på vilket överlåtandet, enligt Jersey-registret, 

träder i kraft i enlighet med dess villkor; 

Förluster innebär:  

(a) Alla direkta förluster (inklusive för att undvika något tvivel, direkt förlust eller vinst), 

skulder (inklusive alla överenskomna betalningar oberoende om laglig skuld har godkänts 

eller beslutats), skador, böter, kostnader (inklusive kostnader relaterade till disciplinära 

åtgärder, böter och lagliga avgifter) och utgifter, men exklusive direkta eller indirekta 

förluster (såsom, för att undvika tvivel, indirekta förluster av vinster eller förlust av 

goodwill); och 

(b) alla kostnader (inklusive lagliga avgifter) korrekt tillkomna som ett resultat av undersökning, 

försvar eller bestämmelse av ett anspråk eller i anslutning med några hotande, kvarstående 

eller aktuella processer; 

Marknadspreferenser innebär:  

(a) Ett samtycke givet av ett dataföremål för användning av personliga data till marknaden 

direkt till honom i vilket fall som helst;  

(b) en indikation (via agerande eller utelämnande, som lämpligt) av dataföremålet att sådant 

medgivande tillbakahålls, eller att dataföremålet har utövat sina rättigheter för att motsätta 

sig till att erhålla direktmarknadsföring; eller  

(c) en registrering att ett dataföremål inte har utövat deras rättigheter;  

Medlemsland i vilken risken är belägen har betydelsen som ges i Artikel. 13(13) i Solvens II; 

Blandad EEA-policy är en blandad policy, men endast gällande utsträckningen som försäkringen 

erhålls gällande EEA-riskerna;  

Blandad policy är alla principer som är skrivna av eller på överlåtarens vägnar i enlighet med 

villkoren av vilka försäkringen erhålls gällande: 

(a) en eller fler EEA risker; och 

(b) en eller flera risker där medlemslandet i vilket risken finns är Storbritannien och/eller risken 

är i jurisdiktion vilket är ett tredje land, 
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Men exklusive (a) alla EEA skriftliga principer; (b) alla EEA försäkringstagarprinciper; och (c) alla 

exkluderade principer;  

Order är en order som domstolen utfärdat i enlighet med sektion 111 av FSMA sanktionering av 

projektet och alla order (inklusive, utan begränsning, alla efterföljande order) i relation till det här 

projektet gjorda av domstolen i enlighet med sektion 112 av FSMA; 

Parter är parterna i det här projektet, där var och en är en Part; 

Policy och Försäkringstagare har båda betydelsen, som i förekommande fall, listade i sektion 

424(2) av FSMA och regelverk 2 enligt lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Betydelse 

av “Policy” och “Försäkringstagare”) Order 2001 (SI 2001/2361); 

Försäkringstagarpaket är dokumenten som måste sändas in till försäkringstagarna med de 

överlåtna principerna under regelverk 3 enligt lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 

(Kontroll av företagsöverlåtelse) (krav för sökande) Regelverk 2001/3625; 

PRA är ”Prudential Regulation Authority”-myndigheten i Storbritannien, eller annan sådan 

myndighet som alltemellanåt ska utföra funktioner utförda av dem i Storbritannien på det här 

projektets datum; 

PRA Regelbok är regelboken som innehåller reglerna som PRA gjort, vilka gäller för PRA-

auktoriserade firmor och som är, vid datumet för det här projektet, tillgänglig online på 

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

Primära försäkringstagare innebär den(de) individ(er) eller entitet definierad som “försäkrade” i 

policyn, exklusive, i relation till en entitet, alla filialer eller dotterbolag (som det hänvisas till); 

Förfaranden är alla anspråk, genkäromål, klagomål, petitioner, rättegångar, överklagan eller annan 

laglig process (inklusive alla ansökningar), oavsett om avsett att ha en interim eller slutlig laglig 

effekt i relation till dess föremål, framför domstol, statlig myndighet, tillsynsmyndighet, tribunal, 

skiljenämnd, ombudsman eller annat organ som ackrediteras av lagstiftning eller regelverk eller av 

bestämmelserna i ett avtal; 

RAO är Akten för finansiella tjänster och marknader 2000 (Reglerade aktiviteter) Order 2001 (SI 

2001/544); 

Registreringar är kopior av alla dokument, filer och andra registreringar, oavsett om de är i fysisk 

eller elektronisk form, relaterade till det överlåtna företaget, överlåten personlig information, 

överlåtna principer, överlåtna tillgångar, kvarvarande tillgångar, överlåtna skulder och kvarvarande 

skulder som innehas av, eller är under kontroll av, överlåtaren (exklusive alla dokument, filer eller 

andra registreringar som endast är relaterade till skatt);  

Regulator är alla organ eller personer som har regulatorisk eller tillsynsauktoritet över alla eller 

någon del av överlåtarens eller förvärvarens företag, inklusive alla processer av personliga data av 

parterna, eller har lagstadgad auktoritet gällande överlåtna försäkringsbolag för alla relevanta 

jurisdiktioner, inklusive, utan begränsning, PRA, FCA, CAA, Jersey ”Financial Services 

Commission”, EIOPA och Storbritanniens ”Information Commissioner’s Office”; 

Kvarvarande tillgångar betyder:  

(a) överlåtarens egendom som skulle omfatta det överlåtna företaget (inklusive överlåtarens rätt, 

förmån eller befogenhet enligt någon överförd policy) men som domstolen vägrar att 

överlämna överlåtelsen till överlåtaren enligt FSMA:s § 112 vid Överföringsdatum;   
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(b) överlåtarens all annan egendom som skulle omfattas i det överlåtna företaget (inklusive alla 

rättigheter, fördelar eller befogenheter enligt överlåten policy) men som p.g.a. ett avtal 

mellan överlåtaren och förvärvaren före tidpunkten av överlåtandet borde dröja eller inte ske 

alls;  

(c) Överlåtarens totala egendom som skulle omfattas i det överlåtna företaget men är utanför 

domstolens jurisdiktion eller med hänsyn till vilket överlåtelsen i enlighet med en order av 

domstolen inte är erkänd av jurisdiktionens lagar i vilka egendomen är belägen eller med 

hänsyn till vilka ytterligare steg som är nödvändiga för att påverka överlåtelsen före lagarna 

av jurisdiktion i vilka sådan egendom är belägen;  

(d) Överlåtarens totala egendom som skulle omfattas i det överlåtna företaget men vilka inte kan 

överlåtas till eller berättigas förvärvaren på tidpunkten för överlåtelsen av några andra 

orsaker; eller 

(e) Alla förfaranden av försäljning eller inkomst eller andra periodiserade inkomster, oavsett om 

det sker i kontantform eller annan egendom eller rättigheter som intjänats eller erhållits 

alltemellanåt efter överlämningsdagen men före eventuella relevanta efterföljande 

överlämningsdagar i fråga om någon sådan egendom som avses i paragrafer (a) till (d) denna 

definition; 

Kvarvarande skuld innebär överlåtarens totala skuld:  

(a) som hänförs till eller är ansluten till en kvarvarande tillgång och uppkommer vid en tidpunkt 

före den efterföljande tidpunkten för överlåtelsen och gäller för den kvarvarande tillgången;  

(b) som skulle omfattas av det överlåtna företaget men på grund av domstolens avslag att 

beordra överlåtelsen till förvärvaren under sektion 112 av FSMA på tidpunkten för 

överlåtelsen;  

(c) som skulle omfattas i det överlåtna företaget men då det inte kan överlåtas till eller berättigas 

förvärvaren av någon annan anledning vid tidpunkten för överlåtelsen; eller 

(d) som skulle omfattas i det överlåtna företaget (inklusive alla rättigheter, förmåner eller 

befogenheter under en överlåten policy) men som p.g.a. ett avtal mellan överlåtaren och 

förvärvaren vid tidpunkten för överlåtelsen skulle dess överlåtelse bli försenad;  

Bibehållen policy innebär all policy som är skriven av överlåtaren och inte är:  

(a) En EEA skriven policy; 

(b) En EEA försäkringstagare policy;  

(c) En EEA policy; eller  

(d) En blandad EEA policy; 

Projekt är det här utförda projektet efterföljt Del VII av FSMA i dess ursprungsform eller med, eller 

med förbehåll för ändringar, tillägg eller förhållanden som kan godkännas eller påtvingas i enlighet 

med paragraf 13; 

Solvens II är Direktiv 2009/138/EC från det europeiska parlamentet och styrelsen den 25:e 

november 2009 gällande upptagandet och intresse av företaget för försäkringsgivare och 

återförsäkringsgivare;  
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Efterföljande tidpunkt för överlåtelsen är: 

(a) i relation till alla kvarvarande tillgångar eller kvarvarande skulder, datumet (och alla datum) 

efter tidpunkten för överlåtelsen på vilken sådan kvarvarande tillgång eller kvarvarande 

skuld överlåts till förvärvaren, nämligen: 

(i) Med hänsyn till alla kvarvarande tillgångar som faller inom paragraf (a), (c) eller (d) 

för definitionen för kvarvarande tillgångar, och av alla kvarvarande skulder som 

hänförs till eller är anslutna till den kvarvarande tillgången eller som faller inom 

paragraf (b) eller (c) för definitionen för kvarvarande skuld, datumet på vilket alla 

hinder till dess överlåtelse ska ha tagits bort eller övervunnits;  

(ii) Med hänsyn till alla kvarvarande tillgångar som faller inom paragraf (b) för 

definitionen för kvarvarande tillgångar och alla andra kvarvarande skulder som 

faller inom paragrafen (d) för definitionen för kvarvarande skulder vilka hänförs till 

eller är anslutna till den kvarvarande tillgången, datumet på vilket den relevanta 

överlåtaren och förvärvaren samtycker till överlåtande borde träda i kraft; och 

(iii) Med hänsyn till alla kvarvarande tillgångar som faller inom paragraf (e) för 

definitionen för kvarvarade tillgångar, första arbetsdagen efter datumet på vilket 

sådan kvarvarande tillgång erhålls av förvärvaren i enlighet med paragraf 8.3; och 

(b) Med hänsyn till alla Exkluderade principer som faller inom paragraf (a) för definitionen 

därav, Jersey-tidpunkten för överlåtelse (såsom fallet skulle kunna vara); 

Skatt eller Beskattning  innefattar alla typer av skatter, tullar, eller liknande avgifter, oavsett om de 

är likvärdiga med alla som gäller vid överlåtelsedagen, och huruvida det är från Storbritannien eller 

någon annanstans, samt eventuella relaterade böter, straff, ränta eller annan avgift därav; 

Tredje land innebär ett territorium eller land som inte är ett EEA-land; 

Tidpunkt för överlåtelse är datumet då projektet träder i kraft i enlighet med paragraf 12; 

Förvärvare har betydelsen som ges i paragraf 2.3; 

Överlåtare har betydelsen som ges i paragraf 2.1; 

Överlåtna tillgångar innebär:  

(a) Överlåtarens rättigheter, förmåner och egendom under eller i kraft av eller på annat vis 

uppkomna i anslutning till de överlåtna principerna;  

(b) Register, inklusive alla rättigheter, titel och intresse hos överlåtaren i dessa register;  

(c) Överlåtarens rättigheter, förmåner och egendom av under eller i kraft av eller på annat vis 

uppkomna i anslutning till de utgående återförsäkringskontrakten, men endast i den 

utsträckningen som är relaterad till återförsäkringsgivaren gällande överlåtarens skulder 

under eller i anslutning med (a) EEA skriftliga principer; (b) EEA försäkringstagare policys; 

(c) EEA principer; eller (d) blandade EEA principer; 

(d) Alla andra tillgångar som parterna samtycker till, ska överlåtas under det här projektet; och 

(e) överlåtarens rättigheter till försvar, anspråk, genkäromål, skydd mot genkäromål, 

förlikningar och rättigheter till start och alla andra rättigheter som skulle ha funnits 
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tillgängliga för överlåtaren gällande de överlåtna skulderna, överlåtna tillgångar som 

omnämnts i (a) till (c) ovan och överlåtna principer,  

Men exklusive de exkluderade tillgångarna och, före den gällande efterföljande tidpunkten för 

överlåtelsen, kvarvarande tillgångar och alla rättigheter, förmåner och egendom under eller 

relaterade till de exkluderade principerna; 

Överlåtet Företag innebär: 

(a) De överlåtna principerna;  

(b) De överlåtna tillgångarna;  

(c) De överlåtna skulderna; och 

(d) Efter varje efterföljande tidpunkt för överlåtelse, den relevanta kvarvarande tillgången eller 

kvarvarande skulden; 

Överlåten skuld innebär: 

(a) Alla skulder och förpliktelser av alla sorter och beskrivning av överlåtaren hänförbar till 

eller i anslutning med överlåtna principer; 

(b) Alla skulder och förpliktelser av alla sorter och beskrivning av överlåtaren till eller i 

anslutning med de överlåtna utgående återförsäkringskontrakt, men enbart i utsträckningen 

relaterad till återförsäkringsgivaren gällande överlåtarens skuld under eller i anslutning till 

(a) EEA skrivna policyer; (b) EEA försäkringstagares policyer; (c) EEA policyer; eller (d) 

Blandade EEA policyer. 

(c) Alla skulder och förpliktelser av alla sorter för att betala belopp vilka blir betalbara som ett 

resultat av en förändring i gällande lag efter den 1 januari 2019 vilket inte skulle resultera i 

en förändring av avtalsvillkoren för de överlåtna policyerna, 

Men exklusive de exkluderade skulderna och, före varje efterföljande tidpunkt för överlåtelse, de 

relevanta kvarvarande skulderna och inklusive, för att undvika tvivel, och utan att det påverkar 

någon av rättigheterna som förvärvaren kan ha allt emellertid mot överlåtaren, alla vilseledande 

skulder gällande de överlåtna principerna eller överlåtna tillgångarna;  

Överlåtna utgående återförsäkringskontrakt innebär återförsäkringspolicyerna med tredje part 

återförsäkringsgivare (som agerar som återförsäkringsgivare) till vilka överlåtaren är en part (som 

försäkringstagare) (exklusive alla parter som täcker en exkluderad princip) som: 

(a) anges i listan över de utgående överlåtna återförsäkringskontrakten, eller 

(b) återförsäkra de överlåtna policyerna, exklusive de utgående återförsäkringspolicyerna som 

hänvisas till i paragraf (a); 

Lista över utgående överlåtna återförsäkringskontrakt är listan med de utgående 

återförsäkringsprinciperna till vilka överlåtaren är en part (agerar som försäkringstagare) identifierad 

som ”utgående överförda återförsäkringskontraktens lista” vilken lämnas till domstolen för det här 

projektets ändamål och som framkommer i DVD:n. 

Överförd personlig information har betydelsen som ges i paragraf 3.6(b); 

Överförda principer betyder: 
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(a) De allmänna försäkringsprinciperna är inkluderade i en fil i form av en databas som har 

filnamnet ”HIC till HSA överförda principer”, som överlåtaren ger till förvärvaren vid eller 

före tidpunkten för överlåtandet och finns med på DVD:n; 

(b) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Aon Belgien BCBA på överlåtarens 

vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2007 till klockan 23:59 BST den 11 

december 2018;  

(c) De allmänna försäkringspolicyerna som är skrivna av Aon Versicherungsmakler Tyskland 

GmbH på överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2014 till klockan 

23:59 BST den 31 december 2017; 

(d) Allmänna försäkringspolicys skrivna av en försäkringsbyrå GmbH på överlåtarens vägnar 

under perioden från klockan 00:01 BST den 1 januari 2018 till klockan 23:59 BST den 11 

december 2018; 

(e) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Lampe & Schwartze KG på 

överlåtarens vägnar under perioden från klockan 00:01 BST den 1 januari 2009 till klockan 

23:59 BST den 31 december 2011; 

(f) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av SRC (Special Risk Consortium) 

GmbH på överlåtarens vägnar under perioden från klockan 00:01 BST den 1 januari 2001 till 

klockan 23:59 BST den 31 december 2006; 

(g) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av SRC ”Special risk consortium” 

GmbH på överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2008 till klockan 

23:59 BST den 31 december 2008; 

(h) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Willis GmbH & Co. KG på 

överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2001 till klockan 23:59 

BST den 31 december 2001; 

(i) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Willis GmbH & Co. KG på 

överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2006 till klockan 23:59 

BST den 31 december 2006; 

(j) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av BSC ”BuSiness support company” 

GmbH på överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2002 till klockan 

23:59 BST den 31 december 2004; 

(k) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Lübcke & Co. GmbH på överlåtarens 

vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2002 till klockan 23:59 BST den 31 

december 2003; 

(l) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av MPL Service GmbH på överlåtarens 

vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2000 till klockan 23:59 BST den 31 

december 2003; 

(m) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av ASC Assekuranz-Service Center 

GmbH på överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2000 till klockan 

23:59 BST den 31 december 2002; 
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(n) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av AXA Versicherung AG på 

överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2002 till klockan 23:59 

BST den 31 december 2002; 

(o) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av ASC Assekuranz Service Center 

GmbH på överlåtarens vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 1997 till klockan 

23:59 BST den 31 december 2002; 

(p) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Jacobs & Brom B.V. på överlåtarens 

vägnar under perioden från 00:01 BST den 1 januari 2018 till klockan 23:59 BST den 31 

december 2018; 

(q) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Aon Gil y Carvajal, S.A.U. 

Correduría de Seguros på överlåtarens vägnar under perioden från klockan 00:01 BST den 1 

januari 2018 till klockan 23:59 BST den 11 december 2018; 

(r) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av Zalba-Caldú Correduría de Seguros, 

S.A. på överlåtarens vägnar under perioden från klockan 00:01 BST den 1 januari 2018 till 

klockan 23:59 BST den 31 december 2018; 

(s) De allmänna försäkringsprinciperna som är skrivna av eller på vägnar av överlåtaren under 

perioden från klockan 00:01 BST den 12 december 2018 till klockan 23:59 BST dagen 

direkt efter att överlåtelsen skett; 

(t) De allmänna försäkringsprinciperna skrivna av eller på vägnar av överlåtaren under perioden 

från klockan 00:01 BST den 2 juli 1996 till klockan 23:59 BST den 11 december 2018, 

exklusive principerna som refereras till i paragraferna (a) till (r), 

Vilka är EEA skrivna principer, EEA försäkringstagarprinciper, EEA principer eller blandade EEA 

principer, men exklusive alla ekonomiska principer, alla kvarhållna principer och alla exkluderade 

principer, andra än de exkluderade principer som faller inom paragraf (a) inom definitionen av 

exkluderade principer gällande den efterföljande tiden när överlåtandet har inträffat; och 

Storbritannien står för det Förenade Kungariket av Storbritannien och Nordirland. 

1.1 I det här projektet: 

(a) Varje referens till en person omfattar en företagsorganisation, en fast, icke-sammansluten 

personförening (inklusive partnerskap, joint venture eller konsortium), regering, stat, byrå, 

lokal eller statlig myndighet, myndighetsorgan, organisation och alla andra entiteter oavsett 

om de har en separat juridisk person, och en individuell, hans egendom och personliga 

representanter; 

(b) Alla hänvisningar till en part av det här projektet inklusive efterträdarna och tillträdare 

(direkta eller andra) av den parten; 

(c) Orden inkluderande och inkludera ska ha betydelsen inkluderande utan begränsningar och 

inkludera utan begränsning, respektive; 

(d) Alla hänvisningar till skuld inklusive förpliktelser och skyldigheter av alla typer (oavsett 

nuvarande eller framtida, aktuell eller tillfällig); 

(e) Alla hänvisningar till egendom eller tillgångar inkluderar egendomar (inklusive verklig 

egendom och omkostnader som är registrerade i ”the land registry” i England och Wales och 
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i ”the registers of Scotland” i Skottland och på annan plats och icke-registrerad verklig 

egendom och omkostnader), tillgångar, kontanter, belastningar orsaker till åtgärder, 

rättigheter (inklusive tillfälliga rättigheter såsom återbetalning av skatt) och av alla sorters 

styrka (oavsett nuvarande eller framtida, aktuell eller tillfällig) och inkluderar egendom som 

baseras på tillit och säkerheter, fördelar, inkomst eller intresse som är upplupen men obetald, 

av alla sorters styrka och allt intresse av allt ovanstående; 

(f) Alla hänvisningar till överlåtelse inkluderar (som kontexten kan kräva) “tilldela”, 

“tilldelande” eller “tilldelning”, “disponera” eller “förfogande”, eller “överlåta” eller 

“överlåtelse”; 

(g) Alla hänvisningar till variation inkluderar alla tillägg, modifikationer, variationer, tillägg, 

annulleringar, ersättning eller avslut, dock inträffade; 

(h) Alla hänvisningar till i singular ska inkludera en hänvisning i plural och vice versa och alla 

hänvisningar till maskulint ska inkludera en hänvisning till feminint och neutrum och vice 

versa;  

(i) Alla hänvisningar till det här projektet till en status, en lagstadgad provision eller någon 

underordnad lagstiftning ska inkludera en hänvisning till den statusen, lagstadgade 

provisionen eller underordnad lagstiftning som lagts till, ersatts eller upprepats vid eller före 

tidpunkten för överlåtelsen och alla hänvisningar till en status eller lagstadgad provision ska 

förmodas inkludera en referens till alla underordnade lagstiftningar gjorda därunder (som 

lagts till, ersatts eller upprepad på eller före tidpunkten för överlåtelsen);  

(j) Uttryck som används i det här projektet vilka har betydelser under FSMA ska ha samma 

betydelser här (om inte kontexten kräver annat); 

(k) Alla hänvisningar till paragrafer eller delar är till paragrafer eller delar av det här projektet 

(om inte kontexten kräver annat); 

(l) Huvudrubriker infogas enbart för lämplighet och ska inte påverka det här projektets 

utformande; 

(m) Om en tidsperiod är specificerad från en given dag eller ett givet datum eller från dagen eller 

datumet av en aktuell händelse, ska den beräknas utifrån den dagen eller det datumet; 

(n) Alla hänvisningar till skrivelser ska innehålla alla former för att reproducera ord i läsbar och 

icke-övergångsform; 

(o) Alla hänvisningar till ett belopp ska vara exklusiva för alla tillagda applicerbara värden eller 

annan skatt (om inte kontexten kräver annat); och 

(p) orden ”i den utsträckning som” används för att indikera ett element inte en grad och är inte 

en synonym till ordet ”om”.  
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DEL B  INTRODUKTION 

2. BAKGRUND 

2.1 Hiscox Försäkringsbolag AB (Överlåtaren), ett företag inkorporerat i England och Wales, är 

auktoriserad under FSMA att verkställa och utföra kontrakt för allmänna försäkringsbolag i 

Storbritannien under alla klasser av allmänna försäkringsbolag, vilket beskrivs i Del 1 i projekt 1 av 

RAO och är auktoriserade att utföra specifika klasser av allmänna försäkringsbolag på en 

etableringsbas i 10 EEa-länder och på en servicebas i 31 EEA-länder (inklusive Gibraltar) (EU27-

länder). 

2.2 Efter Storbritanniens uttåg från den Europeiska Unionen (förväntas ske den 29:e mars 2019) kan 

överlåtarens rättighet att utföra affärer baserat på tjänste- och etableringsrätt i EU27-länderna sluta 

existera, vilket kan utsätta överlåtaren för risker som är relaterade till detta, i enlighet med 

lagstiftningen för de givna EU27-länder saknar överlåtaren regelverkets tillåtelse som krävs enligt 

lagstiftningen för att EU27-länderna kan utföra deras skyldigheter till försäkringstagarna i det EU27- 

landet.  

2.3 Hiscox S.A. ( Förvärvaren), ett icke-livsförsäkringbolag i Luxemburg som tar sig an föremål för 

övervakning av CAA har därför etablerats. Det är auktoriserat under försäkringssektorakten att 

utföra de applicerbara klasserna för försäkringsbolagen i Luxemburg. Förvärvaren är i processen att 

informera CAA om deras intention för auktorisation att utföra de applicerbara klasserna av 

försäkringsbolag på en etableringsbas i 8 EEA-länder och en servicebas i 31 EEA-länder (inklusive 

Gibraltar). 

2.4 Ändamålet för det här projektet är därför att verkställa överlåtelsen till förvärvaren, föremål för 

villkoren av det här projektet, av specifika allmänna försäkringsbolag burna av överlåtare så att 

överlåtaren kan fullfölja sina skyldigheter till försäkringstagare i EU27-länderna. 
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DEL C  ÖVERLÅTELSE AV FÖRETAGET 

3. ÖVERLÅTELSE AV FÖRETAG, TILLGÅNGAR OCH BETALNINGSANSVAR 

3.1 Varje del av det överlåtna företaget (inklusive, för att undvika tvivel, det överlåtna företaget 

etablerades av Jersey-principerna), de kvarvarande tillgångarna och de kvarvarande skulderna ska 

överlåtas till och berättigas av förvärvaren i enlighet med det här projektet, så att:  

(a) På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtelsen, varje överlåten tillgång och 

alla intressen och överlåtarens egendom ska, via ordern och utan ytterligare akt eller 

instrument, överlåtas till och berättigas förvärvaren, föremål för alla belastningar (om några) 

påverkar sådana tillgångar i enlighet med det här projektet;  

(b) På och med verkan från varje efterföljande tidpunkt för överlåtelse, varje kvarvarande 

tillgång till vilken sådan efterföljande tidpunkt för överlåtelse gäller och alla intressen och 

egendom av överlåtaren i den ska, via ordern och utan någon ytterligare akt eller instrument, 

överlåtas till och berättigas förvärvaren, föremål för alla belastningar (om några) påverkar 

sådan tillgång i enlighet med det här projektet;  

(c) På och med verkan från tidpunkten för överlåtelsen, varje överlåten skuld ska, enligt ordern 

och utan någon ytterligare akt eller instrument, överlåtas till och bli en skuld för förvärvaren 

i enlighet med det här projektet och ska upphöra att vara en skuld för överlåtaren; och  

(d) På och med verkan från varje påföljande tidpunkt för överlåtelse, varje kvarvarande skuld till 

vilka sådan påföljande tidpunkt för överlåtelse gäller för, ska, genom ordern och utan någon 

ytterligare akt eller instrument, överlåtas till och bli en skuld för förvärvaren i enlighet med 

det här projektet och ska upphöra vara en skuld för överlåtaren.   

3.2 Dessutom, överlåtelse av Jersey-principerna till förvärvaren ska endast ske i den utsträckning där 

överlåtelsen av sådana principer till förvärvaren av ett projekt av det efterföljande överlåtandet till 

försäkringsbolaget (Jersey) lag 1996 har godkänts av domstolen i Jersey och har trätt i kraft. 

3.3 Ingenting i det här projektet ska tolkas att påverkas av överlåtelse: 

(a) De exkluderade skulderna; eller 

(b) De exkluderade tillgångarna. 

3.4 För att undvika tvivel, inget i det här projektet ska anses påverkas av överlåtelsen, gällande några 

rättigheter eller skyldigheter som försäkringstagaren har under en överlåten policy i relation till en 

försäkringsgivare annan än överlåtaren. 

3.5 Förvärvaren ska acceptera utan efterforskning eller rekvisition, sådan titel som överlåtaren ska ha till 

de överlåtna tillgångarna på tidpunkten för överlåtelsen och, på någon påföljande tidpunkt för 

överlåtelse, till varje kvarvarande tillgång som därefter överlåtits.   

3.6 Dataskydd 

(a) I den här paragrafen 3.6, ska termer tolkas i enlighet med definitionerna i 

Dataskyddslagarna. 

(b) På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtelse, och mellan överlåtaren och 

förvärvaren, gällande all omfattande personliga data i det överlåtna företaget i vilket 
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överlåtaren var dataregisteransvarig direkt före tidpunkten för överlåtande (Överlåtna 

personliga data): 

(i) Förvärvaren ska bli dataregisteransvarig istället för överlåtaren, förutom gällande 

omfattande personliga data i de blandade principerna, vilka överlåtaren kommer att 

fortsätta att hantera efter tidpunkten för överlåtelsen för ändamålet att fullfölja dess 

skyldigheter gällande blandade principer, i det fallet överlåtaren och förvärvaren ska 

var och en vara oberoende (och inte gemensamma) dataregisteransvariga; 

(ii) All information som gjorts tillgänglig till, eller samtycke som erhållits eller 

förfrågan eller annat meddelande erhållet från, alla dataföremål för eller på vägnar 

av överlåtaren kommer att förmodas att ha gjorts tillgängliga för, förvärvad eller 

erhållen av förvärvaren; och 

(iii) All hänvisning till överlåtaren för all sådan information, samtycke, förfrågan eller 

annat meddelande kommer att bli förmodad att inkludera en hänvisning till 

förvärvaren och all hänvisning till överlåtargruppen kommer att bli förmodad att 

inkludera en hänvisning till förvärvargruppen. 

(c) I de fall då dataföremålet för överlåtna personliga data har givit marknadsföringspreferenser, 

till både överlåtaren och förvärvaren, före tidpunkten för överlåtelsen, ska förvärvarens 

register med marknadsföringspreferenser anses gälla med hänsyn till den relevanta överlåtna 

policyn, från och med tidpunkten för överlåtelsen, oavsett om de är de samma 

marknadsföringspreferenser som det beträffade dataföremålet givit till överlåtaren.  

(d) Mellan överlåtaren och förvärvaren, där ett dataföremål av överlåtna personliga data har 

gjort en dataföremålsförfrågan till överlåtaren före tidpunkten för överlåtandet och 

överlåtaren inte har svarat med en kopia av de överlåtna personliga data hållen av dem i 

enlighet med dataskyddslagar före tidpunkten för överlåtandet, kan förvärvaren svara på 

förfrågan i enlighet med dataskyddslagarna, inklusive genom att tillhandahålla kopior av de 

överlåtna personliga data som hålls av överlåtaren direkt före tidpunkten för överlåtandet. 

(e) Mellan överlåtaren och förvärvaren, där ett dataföremål av överlåtna personliga data har 

gjort en dataföremålsförfrågan till förvärvaren före tidpunkten för överlåtandet och 

förvärvaren inte har svarat i enlighet med dataskyddslagarna före tidpunkten för 

överlåtandet, kan förvärvaren exkludera överlåtna personliga data som överlåtits till följd av 

projektet från deras svar därefter. 

(f) Ingenting i den här paragrafen 3.6 ska anses överföra rätten att behandla överlåtna personliga 

data eller att skicka någon direkt marknadsföringskommunikation i den utsträckningen som 

det skulle vara olagligt under, eller oförenlig med dataskyddslagarna.  

3.7 Överlåtaren ska behålla de exkluderade tillgångarna och de exkluderade skulderna och inga 

exkluderade tillgångar eller exkluderade skulder kommer att överlåtas till eller berättigas förvärvaren 

under eller i kraft av termerna i det här projektet. 

3.8 Varken överlåtandet av det överlåtna företaget eller det här projektet eller något som gjorts eller inte 

gjorts i anslutning med överlåtandet av det överlåtna företaget eller det här projektet ska, i relation 

till det överlåta företaget eller några överlåtna policyer, överlåtna tillgångar, överlåtna skulder, 

kvarvarande tillgångar, kvarvarande skulder eller alla andra tillgångar, egendomar, skulder eller 

företag av någon medlem av förvärvarens grupp oavsett före eller efter tidpunkten för överlåtelsen 

(eller där applicerbart, den påföljande tidpunkten för överlåtelse applicerbart till kvarvarande 

tillgångar eller kvarvarande skulder): 
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(a) Ogiltigförklara, annullera eller resultera i avslutande av någon policy, avtal, instrument, 

urkund, kontrakt, belastning, rättighet, intresse, förmån, befogenhet, skyldighet eller titel; 

(b) Utgöra ett brott av eller försummelse, standardhändelse, potentiell händelse eller 

försummelse, uppsägningshändelse, obligatorisk förbetald händelse, framtvingad händelse, 

fulländad händelse eller annan liknande händelse eller förhållande (dock beskriven) under, 

eller tillåta någon person att avsluta, någon policy, avtal, instrument, urkund, kontrakt, 

hinder, rättighet, intresse, fördel, styrka, skyldighet eller titel; 

(c) Kräva någon registrering, återregistrering eller arkivering eller något tillägg av någon 

existerande registrering eller arkivering gällande någon policy, avtal, instrument, urkund, 

kontrakt, hinder, rättighet, intresse, fördel, styrka, skyldighet eller titel; 

(d) Kräva att någon person utför någon ny eller ytterligare skyldighet eller tar något nytt eller 

ytterligare steg eller åtgärd, inklusive att ge något meddelande, erhållande av ett samtycke, 

godkännande eller beslut, förvärv av något avtal, betalningen av någon avgift, kostnad, 

utgift, ränta eller annat belopp, godkännande av något nytt eller ytterligare hinder eller 

överlåtandet av någon tillgång eller egendom; 

(e) Berättiga eller kräva att någon person utövar några rättigheter eller kompensation, för att 

minska, uppskjuta, försena, ändra eller annullera deras rättigheter eller skyldigheter, för att 

påskynda, avsluta, avbryta, försena, ändra eller annullera verkställande av några rättigheter 

eller skyldigheter eller på annat vis för att variera, lägga till, förneka, avfärda eller avsluta 

någon policy, avtal, instrument eller hinder; eller 

(f) Påverka utkrävningsmöjlighet, prioritet eller rankning av något hinder. 

4. FÖRFARANDENAS KONTINUITET  

4.1 På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtelsen, alla förfaranden (eller relevant del 

därav) utfärdade, behandlade, förestående, hotande, påbörjade eller löpande av eller mot överlåtaren 

(inklusive framtida förfaranden (eller relevanta delar därav) vilka kan uppkomma i framtiden 

inklusive de som fortfarande inte är planerade) i anslutning med de överlåtna policyerna, överlåtna 

tillgångarna eller de överlåtna skulderna av vilka överlåtaren är en part (inklusive målsägande, 

fordringsägare, sökande, försvarare, svarande, kärande, försvarare eller petitioner), och inklusive alla 

sådana förfaranden (eller relevant del därav) som felaktigt påbörjats mot överlåtaren på eller efter 

tidpunkten för överlåtelse, ska fortsätta eller påbörjas för eller mot förvärvaren och förvärvaren ska 

vara berättigad allt försvar, anspråk, genkäromål, försvar mot genkäromål, förlikningar, rättigheter 

att kvitta och alla andra rättigheter som skulle ha funnits tillgängliga för överlåtaren i relation till de 

överlåtna policys, överlåtna tillgångar, överlåtna skulder och sådana förfaranden (eller relevant del 

därav).   

4.2 På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtelsen applicerbar därtill, alla förfaranden eller 

relevant del därav) utfärdad, behandlad, förestående, hotad, påbörjad eller löpande av eller mot 

överlåtaren i anslutning till de kvarvarande tillgångarna eller de kvarvarande skulderna vilka ska 

överlåtas på sådan påföljande tidpunkt för överlåtelse gällande för vilken överlåtaren är en part 

(inklusive när målsägande, fordringsägare, sökande, försvarare, svarande, kärande, försvarare eller 

sökande), och inklusive alla sådan förfaranden eller relevant part därav) påbörjad felaktigt mot 

överlåtaren på eller efter den relevanta påföljande tidpunkten för överlåtelsen, ska fortsättas eller 

påbörjas av eller mot förvärvaren och överlåtare ska vara berättigad allt försvar, anspråk, 

genkäromål, försvar mot genkäromål, förlikningar, rättigheter att kvitta och alla andra rättigheter 

som skulle ha funnits tillgängliga för överlåtaren i relation till de kvarvarande tillgångarna och de 

kvarvarande skulderna och sådana förfaranden eller relevant del därav). Fram till sådan påföljande 

tidpunkt för överlåtande, de relevanta förfarandena eller relevant part därav) ska fortsättas av eller 
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mot överlåtaren, givet att sådant förfarande eller relevant del därav) ska hanteras av överlåtaren i 

enlighet med instruktionerna av (och på bekostnaden av) förvärvaren i relation till sådant förfarande 

eller relevant part därav).  

4.3 För att undvika tvivel, ska alla förfaranden (eller relevant part därav) i den utsträckningen de utfärdas 

eller behandlas vilket inte ska fortsättas av eller mot förvärvaren i enlighet med paragraf 4.1 eller 4.2 

ska fortsättas av eller mot överlåtaren och överlåtaren ska fortsätta vara berättigad till allt försvar, 

anspråk, genkäromål, förlikningar, rättigheter att kvitta och alla andra rättigheter som var eller skulle 

ha funnits tillgängliga till det i relation till de här förfarandena (eller relevant del därav). 

4.4 Med hänsyn till de överlåtna principerna, förbinder sig förvärvaren att följa: 

(a) De relevanta bestämmelserna av ”the dispute Resolution” (‘DISP’) reglerna i FCA:s 

handbok som skulle gälla vid hantering av alla klagomål: 

(i) Uppkommer i relation till någon akt eller underlåtenhet av överlåtaren i 

Storbritannien före tidpunkten för överlåtandet; och 

(ii) Vilka presenteras för Storbritanniens finansiella ombudsmanservice och vilka faller 

under dess jurisdiktion; och 

(b) Alla giltiga bedömningar, förlikningar, order eller belöningar (eller relevant del därav) av 

Storbritanniens finansiella ombudsmanstjänst, fattade under dess jurisdiktion som listas i 

DISP 2 i FCA:s handbok, 

I den utsträckning sådant tillmötesgående är kompatibelt med alla regler och regelverk utfärdade av 

CAA som gäller för förvärvaren. 

4.5 Trots paragraf 14, Försäkringstagare av de överlåtna principerna kan utkräva provisioner av paragraf 

4.4(b) mot förvärvaren. 

5. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I RELATION TILL DET ÖVERLÅTNA 

FÖRETAGET 

5.1 På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtandet, ska förvärvaren vara berättigad alla 

rättigheterna, fördelarna och egendom av överlåtaren som existerade på tidpunkten för överlåtandet 

för de överlåtna principerna.   

5.2 Utan fördomar gällande allmängiltigheten i paragraf 5.1 ovan, där fördelarna av alla överlåtna 

principer finns under former av förtroende, sådana villkor, tillsammans med villkoren för alla regler 

som är applicerbara till alla pensionssystem i det fall det finns ett pensionssystem under vilket 

fördelarna hänvisar till en överlåten policy, ska fungera och byggas upp På och med verkan från och 

med tidpunkten för överlåtelsen på en grund vilken är konsistent med överlåtelsen av sådan 

överlåten policy i enlighet med det här projektets bestämmelser.   För att undvika tvivel:  

(a) Där överlåtarens samtycke krävs under några sådana villkor, ska förvärvarens samtycke, från 

tidpunkten för överlåtelse, istället behandlas utifrån behov; och  

(b) Där en fullmakt att välja förtroendemän under sådana villkor som tilldelas överlåtaren, ska 

den fullmakten, från tidpunkten för överlåtelse, istället behandlas som om den tilldelats 

förvärvaren.   

5.3 Alla personer som innehar någon av de överlåtna principerna eller är en part av, eller har fördelen av, 

några andra avtal med överlåtaren vilka formar en del av det överlåtna företaget ska, På och med 
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verkan från och med tidpunkten för överlåtande, vara berättigade, till följd av, och till uteslutande av, 

alla rättigheter som han skulle kunna ha mot överlåtaren under några av de överlåtna policyerna eller 

några andra liknande avtal relaterade till det överlåtna företaget, till samma rättigheter mot 

förvärvaren (föremål för villkoren av det här projektet) som var tillgängliga för honom mot 

överlåtaren under sådana överlåtna policyer eller sådana andra avtal som formar en del av det 

överlåtna företaget. 

5.4 Alla referenser relaterade till det överlåtna företaget i någon överlåten policy eller något annat villkor 

eller dokument som bevisar äganderätt till eller fördelen eller bördan av det överlåtna företaget 

(inklusive i kontrakt till vilka överlåtaren är en part, ett kontrakt till vilket överlåtaren inte är part 

eller någon annanstans och oavsett om det är skriftligt eller inte) till överlåtaren, dess styrelse eller 

några andra ämbetsmän, anställda eller agenter från överlåtaren ska från och med, och efter 

tidpunkten för överlåtande läsas som referenser till förvärvaren, förvärvarens styrelse eller andra 

tjänstemän, anställda eller ombud för överlåtaren, i förekommande fall.  Speciellt, men inte 

begränsat till, alla rättigheter och skyldigheter som är möjliga att utöva eller uttrycks som möjliga att 

utöva eller ansvar som ska utföras av överlåtaren, dess styrelse eller några andra ämbetsmän, 

anställda eller agenter av överlåtaren i relation till några överlåtna policys eller andra avtal eller 

dokument som uppvisar rättighet eller fördelar eller bördan för det överlåtna företaget relaterat, i 

varje fall, till det överlåtna företaget (inklusive i ett kontrakt till vilket överlåtaren är en part, ett 

kontrakt till vilket överlåtaren inte är en part eller liknande och oavsett om det är skriftligt eller inte) 

ska från och med, och efter tidpunkten för överlåtande, gå eller krävas att det utövas av förvärvaren, 

förvärvarens styrelse eller alla andra ämbetsmän, anställda eller agenter och förvärvaren respektive, 

som lämpligt.   

5.5 Överlåtelsen av rättigheter, fördelar, skulder och skyldigheter under eller i anslutning till någon 

överlåten policy, överlåten tillgång, kvarvarande tillgång, överlåten skuld eller kvarvarande skuld i 

enlighet med det här projektet ska träda i kraft och ska vara giltig och bindande för alla parter som 

har intresse i detta, utan någon begränsning av tilldelad överlåtelse, eller på annat sätt behandling 

med samma och sådan överlåtelse som uppskattas träda i kraft på grunden att det inte strider mot 

några sådan restriktioner och inte ger uppkomst till någon rätt att avsluta, modifiera, förvärva eller 

göra anspråk på ett intresse eller en rättigheter, eller att behandla ett intresse eller en rättighet som 

annulleras eller modifieras.    

6. EXKLUDERADE PRINCIPER 

6.1 Föremål för paragraf 6.2 nedan, exkluderade principer som innefattas av (b) definitionen av 

exkluderade principer och inte ska överlåtas till förvärvaren av det här projektet och alla naturligt 

nedärvda skulder till sådana exkluderade principer och exkluderade principer innefattas (a) av 

definitionen för exkluderade policys så länge de inte har överlåtits i enlighet med Jersey-projektet 

ska fortsätta vara en skuld för överlåtaren och vara helt återförsäkrad av förvärvaren utan 

begränsningar gällande tid eller belopp med verkan från och med tidpunkten för överlåtelsen på 

villkoren som listas i ett exkluderat policy återförsäkringsvillkor vilket kommer inkludera följande 

villkor (det Exkluderade policyer för återförsäkringsarrangemanget):  

(a) Alla överlåtarens nedärvda skulder för exkluderade principer som faller inom grenen (b) för 

definitionen för exkluderade principer, vilka skulle ha varit överlåtna skulder givet det 

relevanta certifikatet under del I av projekt 12 till FSMA har givits eller andra hinder att 

överlåta inte gäller, så ska denne återförsäkras av förvärvaren På och med verkan från och 

med tidpunkten för överlåtelsen;  

(b) Alla överlåtarens skulder som är inherenta till exkluderade principer som faller inom gren 

(a) av definitionen för exkluderade principer, vilka skulle ha blivit överlåtna skulder hade 

Jersey-projektet trätt i kraft i enlighet med dess villkor, ska bli återförsäkrad av förvärvare 

På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtelse; 
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(c) Förvärvarens skuld vid tidpunkten för överlåtandet ska vara sådan att den kommer att täcka 

hela överlåtarens skuld med hänsyn till rättigheter, fördelar och givna fullmakter till 

innehavare av exkluderade principer som faller inom gren (b) för definitionen av 

exkluderade principer vilka skulle ha blivit överlåtna skulder om de relevanta certifikaten 

under Del I av projekt 12 till FSMA har givits eller andra impediment för överlåtelse inte 

gäller;  

(d) Förvärvarens skuld vid tidpunkten för överlåtandet ska vara sådan att den kommer att täcka 

hela överlåtarens skuld med hänsyn till rättigheter, fördelar och givna fullmakter till 

innehavare av exkluderade principer som faller inom gren (a) för definitionen av 

exkluderade principer vilka skulle ha varit överlåtna skulder om Jersey-projektet trätt i kraft 

i enlighet med dess villkor; 

(e) Premiebetalning från överlåtaren till förvärvaren i anslutning till återförsäkringsgivarens 

bestämmelser som beskrivs i den här paragrafen 6.1 ska förmodas ha fullföljts vid 

överlåtelsen till förvärvaren som en lämplig proportion av de överlåtna tillgångarna som 

överlåtits under återförsäkringsavtal på plats mellan överlåtaren och förvärvaren före 

tidpunkten för överlåtandet; och 

(f) Förvärvaren ska ansvara för att administrera de exkluderade principerna och ska göra som 

om de var överlåtna policyerna är föremål för samarbete från överlåtaren. 

6.2 Parterna kan samtycka skriftligt till att ändra till villkoren för de exkluderade principerna för 

återförsäkringsarrangemanget, i vilket fall bestämmelserna enligt den här paragrafen 6.2 ska anses 

ändrade i enlighet därmed. 

6.3 Om alla samtycken, order, tillstånd eller andra krav för överlåtelsen eller uppdatering av en 

exkluderad princip från överlåtaren till förvärvaren erhålls , ska sådan exkluderad princip överlåtas 

till förvärvaren, och därefter behandlas utifrån alla aspekter, som om det var en överlåten policy på 

det här projektets villkor och inte som en exkluderad princip. 

7. MANDAT OCH ANDRA BETALNINGAR  

7.1 Alla premiebetalningar på och efter tidpunkten för överlåtande (eller, om relevant, påföljande 

tidpunkt för överlåtande) gällande överlåtna policyer, om några, ska betalas till förvärvaren. 

7.2 Alla direkta debetmandat, fristående order eller andra instruktioner eller auktoriteter som är i kraft 

vid tidpunkten för överlåtelsen (eller om relevant, påföljande tidpunkt för överlåtande) (inklusive, 

utan begränsning, alla instruktioner som givits till en bank av dess kunder i form av direkt debet- 

eller fristående order) Som tillhandahålls för betalning av en bank eller annan intermediär av premier 

eller andra betalningsbelopp till överlåtaren under någon överlåten policy eller överlåten tillgång 

som därefter ska träda i kraft som om det hade tillhandahållit för och auktoriserats sådan betalning 

till förvärvaren. 

7.3 Alla mandat eller andra instruktioner som är i kraft vid tidpunkten för överlåtandet (eller om 

relevant, påföljande tidpunkt för överlåtande) som betalning av någon summa, vilken ska betalas av 

överlåtaren enligt några av de överlåtna principerna ska, på och från och med tidpunkten för 

överlåtelsen, fortsätta att vara i kraft som en effektiv auktoritet till förvärvaren.   

8. FÖRTROENDEFÖRKLARING AV ÖVERLÅTAREN 

8.1 Överlåtaren ska, i relation till några och alla kvarvarande tillgångar som är överlåtarens egendom, 

från och med tidpunkten för överlåtelse (men i den utsträckning det inte påverkar ett sådant 

förtroende skulle kräva ett samtycke eller avsägelse vilket inte har erhållits eller att sådant ansvar 
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inte skulle godkännas av någon gällande lagstiftning eller att överlåtaren och förvärvaren samtycker 

till att inte använda ett sådant förtroende av någon anledning), för några sådana kvarvarande 

tillgångar, tillsammans med några försäljningsförfaranden eller inkomst eller annan uppkomna 

rättigheter eller inkomster därav, som förmyndare för förvärvaren.   

8.2 Överlåtaren ska vara föremål för förvärvarens riktlinjer gällande all egendom som paragraf 8.1 ovan 

hänvisar till från och med tidpunkten för överlåtelse fram till den relevanta egendomen har överlåtits 

eller på annat vis blivit berättigad av förvärvaren eller disponeras av (varpå överlåtaren ska redovisa 

till förvärvaren för försäljningsförfarandena därav), och förvärvaren ska ha auktoritet att agera som 

ombud för överlåtaren gällande sådan egendom för alla sådana ändamål.   

8.3 Vid händelse av att någon utbetalning görs till, egendom erhålls av, eller rättighet föreskrivs 

övervakaren efter tidpunkten för överlåtandet gällande det överlåtna företaget, alla överlåtna 

tillgångar; eventuella kvarvarande tillgångar eller andra tillgångar som paragraf 8.1 ovan hänvisar 

till, överlåtaren ska, så snart det är möjligt efter dess mottagande, betala över det totala beloppet av 

sådan utbetalning eller (i den utsträckning som de kan göra så) överlåta sådan egendom eller 

rättigheter till, eller i enlighet med anvisningar av, ska förvärvaren och förvärvaren ersätta 

överlåtarens kostnader rimligen genom en sådan utbetalning eller överlåtelse efter mottagande av 

rimligt stödjande bevis på detta.   

9. ERSÄTTNING TILL FÖRMÅN FÖR ÖVERLÅTAREN OCH FÖRVÄRVAREN  

9.1 På och från och med tidpunkten för överlåtelsen, ska förvärvaren gällande överlåtarens skulder och 

alla kvarvarande skulder, kompensera överlåtaren mot alla och alla förluster som uppstår för 

överlåtaren gällande:    

(a) De kvarvarande skulderna fram tills den relevanta skulden överlåts till eller blir förvärvarens 

skuld, förutom om sådan kvarvarande skuld har uppkommit eller ökat som ett resultat av 

överlåtarens misslyckande att följa riktlinjerna som givits av förvärvaren under paragraf 8.2; 

och 

(b) De överlåtna skulderna, givet att överlåtaren ska konsultera med förvärvaren före denna tar 

några åtgärder gällande några överlåtna skulder och inte ska samtycka till eller föranleda 

eller indikera en intention att samtycka till eller föranleda några överlåtna skulder utan 

skriftligt samtycke från förvärvaren och gällande kvarvarande vilseledande skulder från 

vilseledande tidsfrister, utan fördomar gällande kraven, vilka samtyckts till skriftligen 

mellan parterna (vilket bland annat givet att, utan fördomar mot förvärvarens rätt att tvista 

om händelsen och/eller antalet kvarvarande vilseledande skulder från det vilseledande 

tidsfristerna, om förvärvarens skriftliga samtycke inte ges inom en period av 15 arbetsdagar 

från och med datumet på vilken den relevanta försäkringstagaren initierade anspråket, 

överlåtaren (med hänsyn tagen till överlåtarens skyldighet till den relevanta 

försäkringstagaren under regelverkets system) kan fastställa den kvarvarande vilseledande 

skulden med sådan försäkringstagare trots att skriftligt samtycke inte har erhållits). 

9.2 På och från och med tidpunkten för överlåtelsen, ska överlåtaren gällande alla exkluderade tillgångar 

och exkluderade skulder, gottgöra förvärvaren för några och alla förluster som uppkommer gällande 

alla exkluderade tillgångar och exkluderade skulder givet att förvärvaren ska konsultera med 

överlåtaren före denne tar några åtgärder gällande några exkluderade tillgångar och exkluderade 

skulder och ska inte samtycka till eller föranleda eller indikera en intention att samtycka till eller 

föranleda någon potentiell exkluderad skuld utan överlåtarens skriftliga samtycke. För att undvika 

tvivel ska villkoren i återförsäkringsavtalet för exkluderade principer tillämpas med avseende på 

skulder enligt exkluderade principer. 
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10. KÄLLSKATT OCH AVDRAG 

10.1 Alla betalningar gjorda eller som förfaller på grund av överlåtelsen till överlåtaren eller vice versa i 

enlighet med paragraf 8.3 eller 9 ska göras fria och klara från alla avdrag och källskatter förutom de 

avdrag och källskatter som lagstiftning kräver.  Om avdrag och källskatter krävs av lagstiftning från 

en betalning i enlighet med paragraf 8.3 eller 9, ska betalaren vara skyldig att betala till svaranden 

sådan ytterligare summa som ska krävas för att försäkra att nettobeloppet erhållet av svaranden 

kommer att vara samma som det totala beloppet som har erhållits under den relevanta 

bestämmelserna i paragraf 8.3 eller 9 i frånvaro av några sådana avdrag eller källskatter och om 

svaranden erhåller och använder skattekredit, eller erhåller en skatteåterbäring, vilken svaranden 

anser (agerar i god tro) hänför till några ökade betalningar gjorda i enlighet med den här paragrafen 

10.1, ska svaranden betala ett belopp till betalaren vilket svaranden (agerar i god tro) avgör kommer 

lämna det med ett sådant belopp som svaranden skulle ha erhållit under de relevanta bestämmelserna 

i paragraf  8.3 eller 9 i frånvaro av några avdrag eller källskatter. 

11. ÄNDRADE VILLKOR OCH FÖRHÅLLANDEN FÖR BLANDADE PRINCIPER OCH DE 

ÖVERLÅTNA UTGÅENDE ÅTERFÖRSÄKRINGSKONTRAKTEN 

11.1 På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtelse bestämmelser som listas i Schedule 1 ska 

förmodas vara inkorporerade i de blandade Principerna.  

11.2 Variationerna för villkoren och förhållandena av de blandade principerna som refereras till i paragraf 

11.1 ovan ska göras i enlighet med projektet och inte under och oavsett någon rättighet eller påstådda 

rättigheter inom sådana villkor eller förhållande eller några andra relaterade planer, regler eller 

projekt att göra sådan variationer.  Utan fördomar gällande försäkringstagarens rättigheter i enlighet 

med villkoren och förhållandena av de blandade principerna, ska ingen rättighet att annullera vid 

överlåtelse finnas som ett resultat av implementeringen av projektet. Varken förvärvaren eller 

överlåtaren eller någon chef, tjänsteman, anställd eller annan person eller på 

överlåtarens/förvärvarens vägnar ska tvingas utfärda ett certifikat, bestyrkande, meddelande, 

bestämmelser eller något annat dokument i relation till sådana variationer, oavsett påstådda 

skyldigheter i villkoren och förhållandena av de blandade principerna eller några andra relaterade 

planer, regler eller projekt att göra så.  

11.3 På och med verkan från och med tidpunkten för överlåtelsen, bestämmelserna listade Schedule 2 ska 

förmodas inkorporeras i de överlåtna utgående återförsäkringskontrakten under vilka överlåtarens 

skuld under en blandad policy har blivit återförsäkrad.  

11.4 Variationerna till villkoren och förhållandena av de överlåtna utgående återförsäkringskontrakten 

som refereras till i paragraf 11.3 ska göras i enlighet med projektet och inte under och oavsett 

rättighet eller påstådd rättighet för sådana villkor och förhållanden eller några andra relaterade 

planer, regler eller projekt för att göra sådana variationer. Utan att det påverkar återförsäkrarens 

rättigheter i enlighet med villkoren och förhållandena av de överlåtna utgående 

återförsäkringskontrakten, ska ingen rättighet till annullering för överlåtelsen uppstå som ett resultat 

av implementeringen av projektet. Varken förvärvaren eller överlåtaren chefer, tjänstemän, anställda 

eller andra personer för eller på vägnar av överlåtaren eller förvärvaren ska tvingas utfärda ett 

certifikat bestyrkande, meddelande, bestämmande eller annat dokument relaterat till sådana 

variationer, oavsett alla påstådda skyldigheter i villkoren och förhållandena för de överlåtna 

utgående återförsäkringskontrakten eller några andra relaterade planer, regler eller projekt att göra 

så.  
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DEL D - ÖVRIGT 

12. TIDPUNKT FÖR ÖVERLÅTELSE 

12.1 Det här projektet träder i kraft klockan 00:01 (BST) den 1 januari 2019 eller annan sådan tidpunkt 

eller datum som parterna kan ha givit sitt samtycke till, och som specificerats i orderns påföljd för 

projektet.  

12.2 Om överlåtaren och förvärvaren samtycker till att överlåtelsen till förvärvaren av det överlåtna 

företaget ska träda i kraft efter klockan 00:01 BST den 1 januari 2019, måste överlåtaren och 

förvärvaren skicka in en ansökan till domstolen för att erhålla ytterligare en order, där de specificerar 

en tidpunkt och ett datum efter klockan 00:01 BST den 1 januari 2019 vilket, föremål för samtycke 

av domstolen, sedan ska bli tidpunkten för överlåtelse för det här projektets ändamål och det här 

projektet ska sedan träda i kraft på och från och med tidpunkten och datumet som specificerats, givet 

att: 

(a) Överlåtaren och förvärvaren tar hänsyn till hur försäkringstagarna av de överlåtna policyerna 

är informerade om den tidpunkten för övergången, inklusive om de individuella 

försäkringstagarmeddelandena är lämpliga. 

(b) PRA och FCA meddelas i förväg och så snart som möjligt, och ska ha rätten att bli hörda vid 

alla prövningar vid domstolen där sådan ansökan tas i beaktning; 

(c) Vid sådana ansökningar ska ett certifikat bifogas från den oberoende experten så att det 

föreslagna tillägget inte kommer att påverka innehavarna av de överlåtna policyerna negativt 

eller existerande försäkringstagare av överlåtaren eller förvärvaren, inklusive i enlighet med 

förväntningarna gällande deras fördelar; 

(d) Den oberoende experten ska erhålla den mest uppdaterade finansiella informationen 

(reviderad och/eller icke-reviderad, som lämpligt) tillgänglig för överlåtaren och förvärvaren 

gällande den parten; och 

(e) Ett meddelande gällande utförande av sådan order publiceras på hemsidan av överlåtaren 

inom 5 dagar efter en sådan order görs. 

13. MODIFIERING ELLER TILLÄGG 

13.1 Överlåtaren och förvärvaren kan samtycka till och på en annan persons vägnar gällande (andra än 

PRA och FCA) för alla modifieringar till det här projektet eller för alla ytterligare förhållanden eller 

bestämmelser som påverkar det samma, före dess sanktioner av det här systemet, domstolen kan 

godkänna eller ålägga.   

13.2 Föremål för paragraf 13.4, ska när som helst efter sanktionen av det här projektet, förvärvaren och 

överlåtaren ha friheten att gemensamt ansöka till domstolen för samtycke att korrigera dess villkor, 

givet att i sådant fall: 

(a) PRA och FCA meddelas åtminstone sex veckor före, och de har rättigheten att höras, vid en 

domstolsbehandling vid vilken sådan ansökan tas i beaktande; och  

(b) Sådan ansökan ska lämnas in tillsammans med ett certifikat från en oberoende expert, som 

godkänts för ändamålet av PRA (efter konsultering med FCA), vilket innebär att hans åsikt 

(efter att ha tagit hänsyn till alla möjliga effekterna som de föreslagna tilläggen kan ha), de 
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föreslagna tilläggen till projektet kommer inte ha materiella negativa effekter på 

försäkringstagaren av förvärvaren, inklusive med hänsyn till:  

(i) Effekten av de föreslagna tilläggen till projektet för säkerheten av de 

försäkringstagarnas kontraktuella rättigheter, inklusive sannolikheten och potentiella 

effekter av förvärvarens insolvens. 

(ii) De sannolika effekterna av det föreslagna tilläggen till projektet gällande 

investeringshantering, ny företagsstrategi, administration, ledning, utgiftsnivåer och 

värdebas i den utsträckningen det kan påverka (x) säkerheten av dessa 

försäkringstagarnas avtalsrättsliga rättigheter; (y) servicenivån som de 

försäkringstagarna erhåller; eller (z) de skäliga fördelarna som förväntas finnas för 

dessa försäkringstagare; och 

(iii) Kostnads- och skatteeffekt för de föreslagna tilläggen för projektet, inklusive i den 

utsträckningen som de kan påverka de här försäkringstagarnas säkerhet gällande 

deras avtalsrättsliga rättigheter eller deras skäliga förväntade fördelar. 

13.3 Om sådant samtycke ges, kan förvärvaren och överlåtaren lägga till villkoren av det här projektet i 

enlighet med sådant samtycke.   

13.4 Domstolens eller PRA:s samtycke och FCA ska inte krävas i relation till tilläggen eller annulleringen 

av de exkluderade principernas återförsäkringsarrangemang. 

13.5 Oavsett paragraf 13.2, kommer inte alla tilläggen till det här projektet kräva domstolens 

godkännande när sådant tillägg är:  

(a) Ett mindre och/eller tekniskt tillägg med villkor (inklusive tillägg som korrigerar manifest 

fel) som kan samtyckas till av förvärvaren och överlåtaren; 

(b) Som krävs för att reflektera en förändring i gällande lagstiftning, som har eller kommer att 

ha några konsekvenser för överlåtaren eller förvärvaren i relation till villkoren eller 

utförandet av det här projektet;  

(c) Som är nödvändiga för att reflektera över alla förändringarna i de redovisningspraxis 

relaterad till, eller tekniker för hantering av de,  överlåtna policyerna; eller 

(d) Som krävs för att skydda försäkringstagarnas rättigheter och förväntningar gällande de 

överlåtna policyerna, 

Givet att PRA och FCA har meddelats åtminstone 28 dagar innan (från och med datumet som PRA 

och FCA fick nyheten) gällande tillägget och har indikerat att de inte har några invändningar före det 

datumet. 

13.6 Där en oavsiktlig följd som kan ha en inverkan på försäkringstagarna för de överlåtna principerna 

(med hänsyn till det som kommunicerades till försäkringstagarna av de överlåtna principerna i 

försäkringstagarpaketet) är identifierad av förvärvaren, kommer revisorn att ta hänsyn till effekterna 

av de oönskade konsekvenserna och konsultera med PRA och FCA.  

13.7 Om, efter att ha konsulterat med PRA och FCA, revisorn anser att ett tillägg till det här projektet är 

lämpligt som ett resultat av de oavsiktliga följdernas effekt på försäkringstagarna gällande de 

överlåtna policyerna, kommer förvärvaren och överlåtaren att lägga till det här projektet, i enlighet 

med paragraf 13.5(d), i den utsträckningen som krävs för att skydda försäkringstagarnas rättigheter 

och deras rimliga förväntningar gällande de överlåtna policyerna.  
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14. TREDJE PARTS RÄTTIGHETER  

Ingen som inte är en tredje part i det här projektet kan påtvingas något av de här villkoren, oavsett att 

kontrakten trätt i kraft (tredje parts rättigheter) Akt 1999 eller på annat vis.   

15. GÄLLANDE LAGSTIFTNING 

Det här projektet och alla icke-kontraktuella skyldigheter som uppkommer på grund av eller i 

anslutning till det här projektet ska hanteras av, och tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning.  
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SCHEDULE 1 

VILLKOR FÖR BLANDADE PRINCIPER 

1. Definitioner 

I den här policyn, om inte kontextens föremål kräver annat, har följande ord och fraser följande 

betydelse: 

EEA-förlust innebär all förlust som uppkommer med hänsyn till en EEA-risk som är försäkrad 

under den här policyns villkor;  

EEA-risker innebär alla risker i ett EEA-land, där Storbritannien inte är medlemslandet som risken 

befinner sig; 

Hiscox entitet är Hiscox S.A, och ”Hiscox Insurance Company Limited” respektive; 

Icke-EEA-förlust innebär alla förluster som är försäkrade under den här policyn som inte är en 

EEA-förlust; 

2. EEA Risker 

2.1 Träder i kraft från och med tidpunkten för överlåtelsen, där försäkringsgivaren omnämnd i projektet 

är Hiscox Insurance Company Limited:  

(a) Hiscox S.A: 

(i) Ska vara endast och exklusivt förpliktigad som, och ansvarig för fullgörelsen av alla 

skyldigheter som Hiscox Insurance Company Limited har under den här policyn 

med hänsyn till EEA-förlust; och 

(ii) Ska inte ha något ekonomiskt ansvar eller liknande ansvar gällande icke-EEA-

förluster; 

(b) Hiscox Insurance Company Limited:  

(i) Ska vara endast och exklusivt förpliktigad som, och ansvarig för fullföljandet av alla 

skyldigheter som Hiscox Insurance Company Limited har under den här policyn 

med hänsyn till alla icke-EEA-förluster; och 

(ii) Ska inte ha något betalningsansvar eller liknande ansvar gällande EEA-förluster. 

(c) För att undvika missförstånd; definitionen ‘Vi’ står för alla entiteter som är försäkringsgivare 

under policyn.  

2.2 Det respektive betalningsansvaret under den här policyn för Hiscox S.A. Och Hiscox Insurance 

Company Limited ska vara enskild och inte gemensam. 

3. Inget partnerskap 

3.1 Ingenting i den här policyn ska anses utgöra ett partnerskap mellan någon Hiscox entitet, inte heller 

på annat vis uppges utgöra någon Hiscox entitets företrädare av någon annan Hiscox entitet för annat 

ändamål. 
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4. Kontinuitet 

4.1 Bestämmelserna i den här policyn ska, förutom det som förändras i det här projektet, fortsätta vara i 

full kraft och verkan, och ska läsas och tolkas som ett dokument tillsammans med det här projektet. 
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SCHEDULE 2 

VILLKOR OCH FÖRHÅLLANDEN FÖR ÖVERLÅTNA UTGÅENDE 

ÅTERFÖRSÄKRINGSKONTRAKT 

1. Definitioner 

I det här kontraktet, om inte kontexten kräver annorlunda, har följande fraser och ord följande 

betydelser: 

EEA-risker innebär alla risker i ett EEA-land, där Storbritannien inte är medlemslandet som risken 

befinner sig; 

2. EEA Risker 

2.1 Med verkan från och med tidpunkten för överlåtelsen, är Hiscox S.A. återförsäkrad gällande EEA-

risker enligt kontraktets villkor och förhållanden.  

3. Kontinuitet 

3.1 Bestämmelserna i det här kontraktet ska, förutom de som ändras i det här projektet, fortsätta vara i 

kraft och verkan, och ska läsas och tolkas som ett dokument tillsammans med det här projektet. 
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