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DEL A – HVAD SKER DER? 

1. En sammenfatning af, hvad der sker 
Efter Storbritanniens beslutning om at forlade EU (alment kendt som "Brexit") foreslår Hiscox 
Insurance Company Limited (HIC) nogle nødvendige ændringer af sine forretningsgange, så 
selskabet fortsat kan servicere sine forsikringstagere og skadeslidte i Storbritannien og resten af 
Europa efter Brexit. 
 
HIC foreslår at overføre visse forsikringer fra HIC (et selskab, der er registreret i Storbritannien) til 
Hiscox SA (HSA) (en filial af Hiscox Ltd i Luxembourg) via en proces for forsikringsoverførsel kendt 
som en Kapitel VII-overførsel.  

2. Hvad er en Kapitel VII-overførselsproces? 
En Kapitel VII-overførsel er en lovlig overførsel, der er godkendt af retten, for nogle af eller alle 
forsikringsforretningerne fra ét forsikringsselskab til et andet. Processen er defineret i Kapitel VII i den 
britiske lov om finansielle serviceydelser og markeder fra 2000 (Financial Services and Markets Act 
2000) (FSMA) (Part VII Transfer) og administreres af Højesteret i England og Wales (High Court).  
 
Vores regulerende organer i Storbritannien, Prudential Regulation Authority (PRA) og Financial 
Conduct Authority (FCA) administrerer overførselsprocessen for at sikre, at forsikringstagerne er 
beskyttede. Som en del af processen er der også udpeget en uafhængig ekspert, som agerer på 
vegne af den britiske Højesteret. Den pågældende persons rolle er at vurdere indvirkningen af 
overførslen på alle forsikringstagere (både dem, hvis forsikringer bliver overført, og dem, hvis 
forsikringer bliver, hvor de er) før og efter overførslen. 

3. Hvilke forsikringer overføres? 

Kun visse forsikringer overføres til HSA under overførslen. De forsikringer, der overføres, er: 

(a) alle forsikringspolicer udstedt af en HIC-filial i EØS; 

(b) alle forsikringspolicer udstedt til forsikringstagere bosat i EØS; 

(c) alle forsikringspolicer udstedt alene for at dække risici inden for EØS. 

(europæiske forsikringer). 

Hvis en forsikringspolice (som ikke er en europæisk forsikringspolice) derudover er blevet udstedt i 
forbindelse med: (i) EØS-risici og (ii) risici i Storbritannien og/eller risici i lande uden for EØS (en 
kombineret forsikring), vil HSA blive det ansvarlige forsikringsselskab iht. forsikringen, hvad angår 
EØS-risici, således at du bliver forsikringstager hos både HIC og HSA.  
 
De forsikringer, der henvises til i afsnit (a) til (c), samt den del af den kombinerede forsikring, der er 
udstedt for at dække risici inden for EØS, vil blive overført til HSA (forsikringer, der overføres). 
 
Vi har – som en hjælp til at fastlægge "risikostedet” for din forsikring – angivet yderligere oplysninger i 
Bilag 1. Hvis du har spørgsmål mht., hvordan din forsikring behandles, bedes du kontakte os på en/et 
af de angivne landenumre, e-mailadresser eller postadresser, der er angivet i Bilag 2 til dette 
dokument. 

4. Hvad er konsekvensen af den foreslåede overførsel under Kapitel VII-

processen? 
For forsikringer, der bliver hos HIC, vil forsikringsvilkårene og -betingelserne (herunder de gældende 
begrænsninger) for din forsikring forblive uforandrede. 
 



 

 

For forsikringer, der overføres til HSA, vil forsikringsvilkårene og -betingelserne (herunder de 
gældende begrænsninger) for din forsikring forblive uforandrede, men HSA vil være det ansvarlige 
forsikringsselskab i stedet for HIC ifm. eventuelle retsprocedurer (det være sig nuværende, fremtidige, 
afventende, proklamerede eller andre), der involverer HIC.  
 
Vores forpligtigelser som forsikringsselskab over for dig vil ikke ændres for alle forsikringer – blivende 
eller overførte. 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål mht. den foreslåede overførsel eller til, hvilken betydning dette har 
for dig, bedes du kontakte os på en/et af de angivne landenumre, e-mailadresser eller postadresser, 
der er angivet i Bilag 2 til dette dokument. 

DEL B – HAR DET INDFLYDELSE PÅ MIN FORSIKRING? 

5. Hvorfor har jeg modtaget et brev? 
Du har modtaget et brev, fordi du har eller tidligere har haft en forsikring eller været skadesanmelder 
ifm. en forsikringspolice hos HIC. 

6. Jeg er ikke længere forsikringstager. Hvorfor informerer I mig om den 

foreslåede overførsel? 
Vilkårene i nogle forsikringer udstedt af HIC kan gøre det muligt at søge erstatning adskillige år efter, 
at den oprindelige forsikring udløb. Afhængigt af vilkårene i din forsikring har du muligvis stadig ret til 
at søge erstatning – derfor orienterer vi dig om den foreslåede overførsel. 

7. Jeg er ikke bosat i Storbritannien – vil den foreslåede overførsel have 

konsekvenser for mig? 
Ja, hvis du – som forklaret under spørgsmål 3 ovenfor – har en forsikring, der er udstedt af en 
europæisk afdeling (uden for Storbritannien) af HIC, vil den blive overført til HSA. 
 
Hvis du er forsikringstager og er bosat i Europa, vil din forsikring blive overført til HSA. 

Hvis du er forsikringstager og er bosat uden for Europa og Storbritannien, så vil følgende være 

gældende: 

 Hvis din forsikring kun dækker europæiske risici, vil den blive overført til HSA; 

 Hvis du har en kombineret forsikring, overføres de europæiske risici til HSA. 

8. Hvad nu, hvis min forsikring dækker risici i både Storbritannien og/eller 

risici i lande uden for EØS og risici inden for EØS? (Kombineret forsikring) 
Hvis din forsikring er udstedt af den britiske afdeling af HIC og dækker risici i Storbritannien, et EØS-
land (andet end Storbritannien) og/eller lande uden for EØS, er din forsikring en kombineret forsikring.  
 
Risici i Storbritannien og risici for lande uden for EØS for dine kombinerede forsikringer vil fortsat 
være dækket af HIC, og risiciene inden for EØS vil blive overført til HSA i den foreslåede overførsel. 
Du bliver forsikringstager hos begge selskaber. Dine forsikringsvilkår og -betingelser (herunder de 
gældende begrænsninger) vil forblive uforandrede for alle forsikringer med undtagelse af, at de 
kombinerede forsikringer vil blive modificeret, så HSA bliver det forsikringsselskab, der dækker alle 
EØS-risici. 
 
Hvis du er bosiddende i EØS, bliver hele forsikringen overført til HSA i den foreslåede overførsel. 



 

 

DEL C – OPLYSNINGER OM HSA  

9. Hvem er Hiscox SA (HSA)? 
HSA er et reguleret forsikringsselskab i Hiscox Gruppen. HSA er indregistreret som selskab i 
Luxembourg og ledes fra hovedkvarteret beliggende på 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg. HSA er autoriseret af Luxembourgs finansminister og overvåges af Commissariat Aux 
Assurances (Luxembourgs reguleringsorgan). Hiscox SA modtog sin tilladelse fra Luxembourgs 
reguleringsorgan i januar 2018 og har en A-rating fra S&P. HSA's kompetente handelsregister i 
Luxembourg er “Registre du Commerce et des Sociétiés” (RCS) i Storhertugdømmet Luxembourg, og 
registreringsnummeret er B217018. 

10.  Hvorfor blev Luxembourg valgt som europæisk hovedkvarter for HSA? 
Luxembourg blev valgt af flere grunde efter en grundig vurdering af mulige placeringer. Luxembourg 
ligger godt placeret midt i vores eksisterende europæiske operationer. Landet har en stabil økonomi, 
erfarne og respekterede forsikringsregulerende organer. Samtidig er det et knudepunkt for finansielle 
serviceydelser generelt.  

DEL D – SKAL JEG ELLERS FORETAGET MIG NOGET? 

11.   Skal jeg gøre noget? 
Du behøver ikke gøre noget – medmindre du har spørgsmål eller mener, du kan blive negativt 
påvirket af den foreslåede overførsel. Hvis dette er tilfældet, skal du se spørgsmål 12 og 13 nedenfor.  
 
Du anbefales at læse oplysningerne i brochuren om forsikringsordningen (Brochure om 
forsikringsordning), der var vedlagt brevet med meddelelse til forsikringstager, samt de yderligere 
oplysninger på forsikringsordningens hjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii grundigt, så du kan 
tage stilling til konsekvenserne af den foreslåede overførsel. 
 
Selv om PRA og FCA giver overblik over Kapitel VII-processen og begge forsyner Højesteret med en 
rapport om deres respektive vurderinger af den foreslåede overførsel, bør dette ikke være en 
erstatning for hver kundes overvejelser om, hvordan den foreslåede overførsel kan påvirke dem. 
 
Hvis du kender andre, der har interesse i og/eller er dækket under din forsikring, f.eks. som 
medforsikringstager, en anden dækningsberettiget eller skadesanmelder, bedes du give dem 
mulighed for at læse de dokumenter, som vi har sendt. 

12.   Hvor kan jeg finde yderligere informationer? 
Der kan findes flere informationer i brochuren om forsikringsordningen, der var vedlagt brevet med 
meddelelse til forsikringstager.  
 
Du kan se og hente kopier af alle dokumenter, der er relateret til den foreslåede overførsel, herunder 
den uafhængige eksperts fulde rapport og det fulde dokument med forsikringsordningen, på den 
hjemmeside, vi har oprettet ifm. den foreslåede overførsel, på www.hiscoxgroup.com/partvii. 
Opdateringer mht. den foreslåede overførsel vil blive lagt ud på forsikringsordningens hjemmeside 
med jævne mellemrum, herunder eventuelle ændringer til datoen for høringen i Højesteret eller 
ikrafttrædelsesdatoen. Tjek hjemmesiden jævnligt for eventuelle opdateringer.  
 
Alternativt, hvis du vil have yderligere oplysninger eller kopier af dokumenterne om den foreslåede 
overførsel tilsendt gratis eller har andre forespørgsler i forbindelse med den foreslåede overførsel, 
bedes du kontakte os på et af de angivne landenumre i Bilag 2. Vi har åbent fra kl. 9 til kl. 17 fra 
mandag til fredag (med undtagelse af helligdage).  



 

 

13.   Jeg mener, at jeg bliver negativt påvirket af overførslen. Hvordan kan jeg 

gøre indsigelser mod den foreslåede overførsel, gøre opmærksom på mine 

bekymringer eller fremsætte bemærkninger? 
Hvis du har kommentarer eller forespørgsler, eller du mener, at du bliver negativt påvirket af den 
foreslåede overførsel, bedes du ringe til os på et af de kontakttelefonnumre, der er angivet i Bilag 2 
sidst i dette dokument, da vi muligvis vil være i stand til at tage os af dine bekymringer. Vi har åbent 
fra kl. 9 til kl. 17 fra mandag til fredag (med undtagelse af helligdage). Vi foretager en registrering af 
dine bekymringer og videregiver disse til Højesteret, Royal Court of Jersey, den uafhængige ekspert, 
PRA og FCA. 
 
Uanset om du kontakter os først, har du ret til at:  

 Indgive skriftlige bemærkninger og/eller møde personligt frem til høringen i den 
britiske Højesteret og/eller  

 Give en juridisk repræsentant besked på at give møde til høringen i den britiske 
Højesteret for at repræsentere dig.  

 
Selvom du ikke behøver kontakte os, før du udøver dine rettigheder som angivet ovenfor, beder vi dig 
give os besked, så vi har mulighed for at diskutere eventuelle bekymringer med dig direkte, og så vi 
kan holde dig orienteret om eventuelle ændringer ifm. høringen (som f.eks. dato eller klokkeslæt).  
 
Du bedes give os besked så hurtigt som muligt ved at kontakte os på de telefonnumre, e-mailadresser 
eller postadresser, der er angivet i Bilag 2, og helst ikke senere end 5 dage før høringen i Højesteret, 
der pt. er fastsat til den 14. december 2018 (Royal Court of Jersey fastsat til 17. december 2018). Vi 
vil fremføre enhver bemærkning, der er modtaget, for Højesteret, Royal Court of Jersey, den 
uafhængige ekspert, PRA og FCA. 

DEL E – KAPITEL VII-OVERFØRSELSPROCESSEN 

14.   Hvordan godkendes en Kapitel VII-overførselsproces? 
Før en overførsel kan træde i kraft, skal alle de parter, der kan være påvirket, herunder 
forsikringstagere, have en meddelelse med et varsel. Overførslen skal derefter godkendes af 
Højesteret. 
 
Højesteret godkender overførslen, hvis Højesteret anser overførslen for det rette at gøre i betragtning 
af omstændighederne. Højesteret kræver, at der udarbejdes en rapport af en uafhængig ekspert, som 
efter udpegningen godkendes af de britiske tilsynsmyndigheder for branchen, PRA og FCA. Denne 
rapport inkluderer en analyse af, om en gruppe forsikringstagere påvirkes negativt i væsentlig grad. 
Højesteret tager også synspunkterne fra PRA og FCA med i betragtning ved beslutningen af, om 
overførslen kan godkendes.  

15.   Hvordan er jeg beskyttet ifm. Kapitel VII-overførselsprocessen? 

Det retslige og lovmæssige grundlag for Kapitel VII-overførslen skal bl.a. sikre beskyttelse af 
forsikringstagernes interesser, og at sikkerheden og fordelene for alle grupper af forsikringstager hos 
HIC ikke påvirkes negativt i væsentlig grad. Dette gøres ved at:  

 Godkende udpegningen af en uafhængig ekspert, der udarbejder en rapport til Højesteret om 
de sandsynlige konsekvenser af den foreslåede overførsel for forsikringstagerne;  

 Give forsikringstagere og interesserede parter mulighed for at gøre indsigelser eller gøre 
opmærksom på bekymringer i forhold til den foreslåede overførsel, enten til den britiske 
Højesteret eller til os. Hiscox er forpligtet til at videregive de modtagne indsigelser til PRA, 
FCA, den uafhængige ekspert og til den britiske Højesteret;  

 Give PRA og FCA ret til at indgive skriftlige og mundtlige bemærkninger til Højesteret. Begge 
enheder er også forpligtet til at fremlægge en rapport om den foreslåede overførsel til 
Højesteret.  



 

 

 

Højesteret vil kun godkende den foreslåede overførsel, hvis den anses for at være passende alle 
omstændigheder taget i betragtning. Højesteret vil tage synspunkter fra den uafhængige ekspert, 
forsikringstagernes eventuelle fremsatte bekymringer eller indsigelser ift. den foreslåede overførsel 
samt synspunkterne fra PRA og FCA med i betragtning.  

De relevante nationale forsikringstilsynsmyndigheder i de EØS-lande, hvor HIC har skriftligt angivne 
risici, vil blive informeret om den foreslåede overførsel som en del af den juridiske og lovmæssige 
godkendelsesproces. 

For at få flere oplysninger om, hvordan du gør indsigelser eller fremsætter bemærkninger, kan du se 
spørgsmål 13 ovenfor.  

16.   Hvornår vil den foreslåede overførsel finde sted? 
Hvis overførslen godkendes af den britiske Højesteret, forventes den at træde i kraft d. 1. januar 2019 
kl. 00.01 (britisk sommertid). Det er ikrafttrædelsesdatoen. 
 
Forsikringer tegnet i Jersey vil blive hos HIC, indtil den foreslåede Jersey-overførselsordning er 
godkendt af Royal Court of Jersey. 

17.   Hvordan ved jeg, at den foreslåede overførsel har fundet sted, og at min 

forsikring er blevet overført? 
Hvis den foreslåede overførsel godkendes af Højesteret, forventes ikrafttrædelsesdatoen at være d. 1. 
januar 2019. Vi vil offentliggøre dette i en meddelelse på forsikringsordningens hjemmeside, kort efter 
høringen i Højesteret, der forventes at finde sted den 14. december 2018. 
 
En meddelelse vil også blive offentliggjort i aviser i hele Europa for at informere forsikringstagere om, 
at den foreslåede overførsel er blevet godkendt. 
 
Du anbefales at tjekke forsikringsordningens hjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii regelmæssigt 
i tilfælde af, at der er ændringer til tidsplanen. 

18.   Hvad sker der, hvis den foreslåede overførsel ikke godkendes? 
Hvis den foreslåede overførsel ikke godkendes af Højesteret, vil ingen forsikringer blive overført. Vi 
opdaterer forsikringsordningens hjemmeside (www.hiscoxgroup.com/partvii) med yderligere 
oplysninger, så vi vil opfordre dig til at tjekke forsikringsordningens hjemmeside regelmæssigt. 

19.   Kan jeg annullere min forsikring, hvis jeg ikke er tryg ved den foreslåede 

overførsel? 
Dine nuværende rettigheder i forbindelse med annullering af din forsikring påvirkes ikke af den 
foreslåede overførsel. 

20.   Kan jeg stemme om den foreslåede overførsel? 
Der er ingen stemmeprocedurer ifm. en Kapitel VII-overførsel. Hvis den foreslåede overførsel 
godkendes af Højesteret, overføres alle påvirkede forsikringer automatisk til HSA. Du har dog ret til at 
gøre indsigelser mod den foreslåede overførsel, og ret til at din indsigelse høres af Højesteret. Se 
spørgsmål 13 for at få oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du vil gøre indsigelse.  

21.   Hvem betaler for den foreslåede overførsel? 

Alle de omkostninger og udgifter, der påløber i forbindelse med den foreslåede overførsel, herunder 
honorarer til den uafhængige ekspert, juridiske honorarer og honorarer til PRA og FCA, afholdes af 
HIC. 



 

 

DEL F – DEN UAFHÆNGIGE EKSPERT 

22.   Hvad er en uafhængig ekspert? 
Den uafhængige ekspert er en forsikringsekspert, der udarbejder en rapport til Højesteret om de 
sandsynlige konsekvenser af den foreslåede overførsel for forsikringstagerne. Den uafhængige 
ekspert skal være uafhængig af HIC og HSA samt af PRA og FCA. 

23.   Hvem er den uafhængige ekspert? 
Philip Tippin, der er partner i KPMG LLP’s forsikringsafdeling og forsker på Institute and Faculty of 
Actuaries, er udpeget som den uafhængige ekspert for den foreslåede overførsel. Hans udpegning er 
godkendt af PRA sammen med FCA. 

24.   Hvad er den uafhængige eksperts rolle? 
Den uafhængige eksperts rolle er at gennemgå betingelserne for den foreslåede overførsel og 
fremlægge en rapport for den britiske Højesteret om de sandsynlige konsekvenser af den foreslåede 
overførsel for forsikringstagerne og en analyse af, om nogen forsikringstager vil blive påvirket negativt 
i væsentlig grad af den foreslåede overførsel. Hans rapport er upartisk og baseret på en grundig 
undersøgelse af HIC's og HSA's forslag og forretning. 

25.   Hvad står der i den uafhængige eksperts rapport? 
Der findes et sammendrag af den uafhængige eksperts rapport i brochuren om forsikringsordningen. 
Den uafhængige eksperts umiddelbare konklusion er, at: 

 forsikringstagerne ikke vil blive negativt påvirket i væsentlig grad af den foreslåede 
overførsel, og  

 at den foreslåede overførsel ikke vil udgøre nogen væsentlig påvirkning af 
forsikringstagernes sikkerhed ifm. de kontraktmæssige rettigheder og serviceniveauer, 
der tilbydes forsikringstagerne.  

 
Se spørgsmål 12 for at få oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af den uafhængige eksperts 
fulde rapport.  

DEL G – HØRINGEN I DEN BRITISKE HØJESTERET 

26.   Hvor og hvornår finder høringen i Højesteret sted? 
Høringen i Højesteret er planlagt til at finde sted d. 14. december 2018 i The Rolls Building, 7 Rolls 
Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL, England. 
 
Forsikringstagere eller deres repræsentanter kan møde op til høringen og, hvis dette ønskes, 
fremlægge deres synspunkter i retten i egen person. Hvis du eller din repræsentant planlægger at 
møde op til høringen i Højesteret, bedes du ringe eller skrive til os ved brug af en de 
kontaktoplysninger, der er angivet i Bilag 2 i dette dokument, så vi kan holde dig orienteret om 
eventuelle ændringer ifm. høringen, som f.eks. klokkeslæt eller dato. Tjek også forsikringsordningens 
hjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii regelmæssigt for eventuelle opdateringer. 

27.   Hvad sker der ved høringen i Højesteret? 
HIC's juridiske repræsentanter forklarer forslagene, de meddelelser, der er fremkommet, og de 
eventuelle tilbagemeldinger, der er modtaget fra forsikringstagerne og andre interesserede parter. 
 
Højesteret tager stilling til, om nogen forsikringstagers interesser vil blive påvirket negativt i væsentlig 
grad af den foreslåede overførsel, og tager synspunkter fra den uafhængige ekspert, PRA, FCA og 
eventuelle tilbagemeldinger fra forsikringstagere og andre interesserede parter med i betragtning.   
 
Hvis Højesteret godkender den foreslåede overførsel, overføres de forsikringer, der er identificeret 
under spørgsmål 3, fra HIC til HSA. Overførslen træder i kraft den 1. januar 2019 med forbehold for 
gennemførelsen af de eventuelle foranstaltninger, som Højesteret evt. indskriver i retskendelsen. 



 

 

28.   Hvordan kan jeg komme med et indlæg til retten, hvis jeg er statsborger i 

Storbritannien eller EU? 

Du har ret til at:  

 Indgive skriftlige bemærkninger og/eller møde personligt frem til høringen i den britiske 
Højesteret.  

 Give en juridisk repræsentant besked på at møde frem til høringen i den britiske Højesteret for 
at repræsentere dig.  

Selvom du ikke behøver kontakte os, før du udøver dine rettigheder som angivet ovenfor, beder vi dig 
give os besked, så vi har mulighed for at forstå og diskutere eventuelle bekymringer med dig direkte. 
Du bedes derfor give os besked så hurtigt som muligt ved at kontakte os via en af de 
kontaktoplysninger, der er angivet i Bilag 2, og helst ikke senere end 5 dage før høringen i Højesteret, 
der er fastsat til den 14. december 2018. Vi vil fremføre enhver bemærkning, der er modtaget, for 
PRA, FCA, den uafhængige ekspert og Højesteret.  

Enhver, der ønsker at møde frem til høringen, bør tjekke vores hjemmeside på 
www.hiscoxgroup.com/partvii, der opdateres, hvis datoen for høringen ændres. Tjek hjemmesiden 
jævnligt for eventuelle opdateringer.  

DEL H – FORSIKRINGSTAGERE I JERSEY 

29.   Hvad sker der, hvis jeg er borger i Jersey? 
Din forsikring inkluderes i Jersey-ordningen for den foreslåede overførsel. Dette er med forbehold for 
godkendelse via den retslige proces i Jersey. Indtil da forbliver din forsikring hos HIC. 

30.   Jeg har en forsikring, der er tegnet i Jersey. Hvad sker der med min 

forsikring? 
Hvis din forsikring dækker risici i Jersey og/eller Storbritannien og/eller kun lande uden for EØS, 
forbliver den hos HIC. Hvis din forsikring dækker risici i EØS, vil den være en del af den foreslåede 
overførsel til HSA. Hvis din forsikring dækker risici i Storbritannien og EØS, bliver du forsikringstager 
hos både HIC (der dækker dine risici i Storbritannien) og HSA (der dækker dine risici i EØS). Dette 
kaldes en "kombineret forsikring". 
 
Dine forsikringsvilkår og -betingelser (herunder de gældende begrænsninger) vil forblive uforandrede 
for alle forsikringer med undtagelse af, at de kombinerede forsikringer vil blive modificeret, så HSA 
bliver det forsikringsselskab, der dækker alle EØS-risici. 

31.   Hvornår vil den foreslåede overførsel finde sted? 
Forsikringer tegnet i Jersey vil blive hos HIC, indtil den foreslåede Jersey-ordning er godkendt af 
Royal Court of Jersey. Jersey-høringen er pt. planlagt til at finde sted d. 17. december 2018 i Royal 
Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG. 

32.   Hvordan kan jeg komme med et indlæg til retten, hvis jeg er borger i 

Jersey? 
Du eller din repræsentanter kan møde op til retshøringen og fremlægge dine synspunkter i retten i 
Jersey i egen person. Hvis du eller din repræsentant planlægger at møde op til høringen i retten i 
Jersey, bedes du ringe eller skrive til os om det, så vi kan holde dig informeret om eventuelle 
ændringer i tidspunktet og datoen for høringen. 
 
Du kan også skrive til os med angivelse af dit policenummer, hvis du har et. Dit brev og vores svar vil 
blive delt med Royal Court of Jersey, den uafhængige ekspert og Jersey Financial Services 
Commission før høringen.  
 
Hvis du planlægger at gøre indsigelser, bedes du redegøre for din indsigelse i dit brev, så denne kan 
blive sendt til retten i Jersey, den uafhængige ekspert og Jersey Financial Services Commission før 
høringen. Vi vil også gøre Højesteret opmærksom på din indsigelse. 



 

 

DEL I – HVORDAN PÅVIRKES MIN FORSIKRING AF DEN 

FORESLÅEDE OVERFØRSEL 

33.   Skal jeg have nye forsikringsdokumenter, hvis den foreslåede overførsel 

godkendes? 
Nej, det er ikke nødvendigt at udstede ny dokumentation, hvis den foreslåede overførsel godkendes.  
 
For forsikringer, der overføres til HSA, vil de eventuelle nye forsikringsdokumenter, der udstedes til 
dig som et resultat af en fornyelse eller ændring af oplysningerne efter ikrafttrædelsesdatoen 
(forventes af være den 1. januar 2019), angive, at dit forsikringsselskab er HSA. 
 
For forsikringer, der forbliver hos HIC, vil de eventuelle nye forsikringsdokumenter, der udstedes til dig 
som et resultat af en fornyelse eller ændring af oplysningerne efter ikrafttrædelsesdatoen, fortsat 
angive, at dit forsikringsselskab er HIC. 
 
For kombinerede forsikringer vil de eventuelle nye forsikringsdokumenter angive, at risici i 
Storbritannien og i lande uden for EØS er forsikret af HIC, og at risici i EØS er forsikret af HSA. 

34.  Vil den foreslåede overførsel påvirke de eventuelle skadesanmeldelser, jeg 

har foretaget, eller min mulig for at foretage fremtidige 

skadesanmeldelser? 
Den foreslåede overførsel vil ikke påvirke processen for håndteringen af din skadesanmeldelse, din 
mulighed for at foretage fremtidige skadesanmeldelser eller udbetalingen af erstatning. 

35.  Jeg har en skadesanmeldelse, som ikke er blevet godkendt eller er 

genstand for en retstvist – hvad sker der nu? 
Efter den foreslåede overførsel vil nuværende og fremtidige retsprocedurer af eller mod HIC i 
forbindelse med forsikringer, der skal overføres, i stedet blive ført af eller mod HSA. 
Skadesanmeldelser i forbindelse med forsikringer, der ikke overføres, vil fortsat blive ført af eller mod 
HIC. 

36.   Vil de samme personer fortsat være ansvarlige for min forsikring? 
Ja, alle kontaktoplysninger og kundeservicetelefonnumre vil være de samme, undtagen for 
forsikringstagere, der er bosiddende i Irland, og som fortsat skal bruge de samme kontaktoplysninger 
frem til overførslen, hvorefter de skal kontakte følgende HSA-team: 

Adresse: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 

 

Kontaktnumre og e-mailadresser: 

 Telefonnummer Email-adresse 

Customer 
Relations +35312381810 

customerrelations.ireland@Hiscox.com 

Liability Claims +35312381811 liabilityclaims.ireland@Hiscox.com 

Commercial 
Property Claims +35312381812 

commercialpropertyclaims.ireland@Hiscox.com 

Events Claims   +35312381813 eventsclaims.ireland@Hiscox.com 

Private Client 
Claims +35312381814 

privateclientclaims.ireland@Hiscox.com 

 

37.   Hvordan håndteres/beskyttes mine data? 
Dine forsikringsdata forbliver inden for Hiscox Gruppen og er underlagt vores eksisterende samlede 
praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. Vi tager kundedata yderst 
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alvorligt og overholder de gældende bestemmelser for beskyttelse af personlige oplysninger og 
databeskyttelse i alle de jurisdiktioner, hvor vi opererer. 
 
Overførslen af dine forsikringskontrakter og skadesanmeldelser vil betyde, at selskabet Hiscox, som 
styrer databehandlingen (også kaldet den dataansvarlige) vil skifte fra HIC til HSA, hvis din forsikring 
overføres, og vil høre under både HIC og HSA, hvis du har en kombineret forsikring.  
 
Bortset fra det forbliver vores anvendelse af oplysninger uændret, og vi vil fortsat beskytte dem, som 
vi altid har gjort. Find flere oplysninger om, hvordan Hiscox Gruppen bruger personlige oplysninger, 
ved at besøge http://www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy.aspx . 

38.   Har ændringen af forsikringsselskab indflydelse på fornyelsen af min 

forsikring eller den forsikring, jeg er ved at købe nu? 
Hvis du køber en ny forsikring eller fornyer din eksisterende forsikring, før den foreslåede overførsel 
træder i kraft (forventes at være den 1. januar 2019), leveres din forsikringsdækning af HIC op til, hvor 
den foreslåede overførsel træder i kraft. 
  
Hvis du bibeholder, fornyer eller køber din forsikring på eller efter tidspunktet for 
ikrafttrædelsesdatoen, leveres forsikringen af HSA, hvis du har en europæisk risiko, eller af HIC og 
HSA, hvis du har en kombineret forsikring. Du kan finde flere oplysninger om, hvem af HIC og/eller 
HSA der er dit forsikringsselskab, i spørgsmål 3. 

39.   Hvad er kompensationsordningen for finansielle serviceydelser (Financial 

Services Compensation Scheme - FSCS)? 
FSCS er en ordning underlagt den britiske lovgivning og finansieret af medlemmer af den britiske 
finanssektor. Ordningen giver finansiel kompensation til berettigede forsikringstagere (generelt 
forbrugere og små virksomheder i tilfælde af, at et forsikringsselskab autoriseret af PRA og FCA går 
konkurs.  

40.   Vil den foreslåede overførsel påvirke min adgang til FSCS? 
 
Forsikringer, der bliver hos HIC, vil fortsat beholde eksisterende FSCS-beskyttelse før og efter den 
foreslåede overførsel, også hvis du vælger at forny forsikringen på næste fornyelsesdato.  

Europæisk forsikring – Hvis din forsikring overføres til HSA ved den foreslåede overførsel, vil du 
fortsat være berettiget til adgang til FSCS i England efter den foreslåede overførsel. Hvis du vælger at 
forny din forsikring under HSA, vil din forsikringspolice blive udstedt af HSA, og fremover vil du ikke 
have adgang til FSCS i England i forbindelse med den forsikringspolice. I stedet vil du have adgang til 
Luxembourgs beskyttelsesordning. 
 
Kombineret forsikring – hvis du har en kombineret forsikring (som defineret ovenfor), vil FSCS 
fortsat dække skadesanmeldelser under din forsikring foretaget både før og efter den foreslåede 
overførsel, også hvis du vælger at forny forsikringen. Den del af din forsikring, der hører under HSA vil 
også have adgang til Luxembourgs beskyttelsesordning efter den foreslåede overførsel. 
 
Beskyttelsesordningen i Luxembourg tilbyder ingen garantifond til forsikringstagere, men udgør en 
strengt lovpligtig ordning, så dets aktiver vil blive distribueret med absolut præference for at betale 
skadeserstatning, hvis et forsikringsselskab i Luxembourg går konkurs. Formålet med disse regler er 
at begrænse behovet for, at forsikringstagere søger kompensation fra en ordning, der ligner FSCS. 

Desuden kan forsikringstagere med forsikringspolicer udstedt af lokale filialer i nogle EØS-lande have 

adgang til nationale forsikringskompensationsordninger i det pågældende land.  
 
Den uafhængige ekspert har konkluderet, at forsikringstagere ikke vil blive negativt påvirket af den 
foreslåede overførsel materielt set. Desuden har den uafhængige ekspert noteret i sin rapport, at 
risikoen for, at HSA går konkurs efter den foreslåede overførsel, er meget lille. For yderligere 
oplysninger om forsikringstagernes sikkerhed efter den foreslåede overførsel, bedes du se den 
uafhængige eksperts rapport på vores hjemmeside (www.hiscoxgroup.com/partvii) eller læse 
spørgsmål 12 for at finde ud af, hvordan du kan få en kopi af den uafhængige eksperts rapport. 

http://www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy.aspx


 

 

41.   Hvad er Englands finansielle ombudsmandsservice (Englands 

ombudsmand)? 
Englands Ombudsmand giver enkeltpersoner en gratis og uafhængig service for at løse konflikter eller 
håndtere klager med forsikringsselskaber autoriseret at PRA og FCA. HIC’s forsikringstagere, der 
opfylder de gældende reglers berettigelseskriterier (generelt, forbrugere og små virksomheder), har 
adgang til den engelske ombudsmand på nuværende tidspunkt. Den engelske ombudsmand kan 
udstede afgørelser om forsikringsselskaber, som er bindende.  

42.   Vil den foreslåede overførsel påvirke min adgang til Englands 

ombudsmand? 
Forsikringer, der bliver hos HIC, vil fortsat bibeholde den eksisterende beskyttelse fra den engelske 
ombudsmand, både før og efter den foreslåede overførsel, også hvis du vælger at forny din forsikring 
hos HIC efter den næste fornyelsesdato.  
 
Europæisk forsikring – hvis du har en europæisk forsikring, vil du fortsat have samme adgang til 
den engelske ombudsmand, som du har på nuværende tidspunkt, i forbindelse med HIC’s aktiviteter 
og serviceydelser udført for den foreslåede overførsel. Efter den foreslåede overførsel har fundet 
sted, vil din forsikring understøttes af HSA i stedet for HIC. Derfor vil du ikke længere have adgang til 
den engelske ombudsmand. Til gengæld vil du som forbruger have adgang til Luxembourgs 
ombudsmandsordning (som defineret nedenfor). 
 
Kombineret forsikring Policy – hvis du har en kombineret forsikring, vil du fortsat have adgang til 
den engelske ombudsmand i forbindelse med HIC’s aktiviteter eller serviceydelser før den foreslåede 
overførsel. Efter den foreslåede overførsel har fundet sted, vil du fortsat have adgang til den engelske 
ombudsmand i forbindelse med alle HIC-aktiviteter eller -serviceydelser (hvad angår den del af din 
forsikring, der dækkes af HIC) og i forbindelse med engelske filialer af HSA-aktiviteter eller -
serviceydelser (hvad angår den del af din forsikring, der dækkes af HSA). Hvis du er forbruger, vil du 
også have adgang til ombudsmanden i Luxembourg i forbindelse med den del af din forsikring, der er 
dækket af HSA.  
 
Ombudsmanden for forsikring i Luxembourg og tilsynsmyndighederne for forsikring i Luxembourg, 
CAA, (der samme udgør ombudsmandsmyndigheden i Luxembourg) har begge mulighed for at 
modtage og undersøge klager fra forbrugere samt komme med ikke-bindende anbefalinger til 
parterne. 
 
Dine rettigheder til adgang til en eksisterende ombudsmandstjeneste i det land, hvor du er 
bosiddende, vil ikke blive påvirket af den foreslåede overførsel. 
 
Du kan finde yderligere oplysninger om ombudsmandstjenesterne ved at se den uafhængige eksperts 
rapport på vores hjemmesiden www.hiscoxgroup.com/partvii, eller du kan se spørgsmål 12 for at få 
oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af den uafhængige eksperts rapport. 

43.   Hvad vil solvens- og kapitalkravene til HSA være? 
EU har udviklet solvenskrav for forsikringsselskaber, kendt som "Solvens II", der er rettet med at 
harmonisere EU's forsikringslovgivning og forbedre forbrugerbeskyttelsen. Direktivet blev 
implementeret den 1. januar 2016 og gælder for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber med 
domicil i EU. Det gælder derfor også pt. for HIC og vil gælde for HSA umiddelbart efter den foreslåede 
overførsel. Efter Brexit kan Storbritannien vedtage en anden solvenspolitik, der så vil gælde for HIC. 
På nuværende tidspunkt er der dog ingen oplysninger om, at Storbritannien vil vedtage en anden 
solvenspolitik end den eksisterende Solvens II. 

44.   Vil min mægler være opmærksom på disse ændringer (hvor relevant)?  
Ja, hvor det er relevant har vi sendt oplysningerne ud om ændringerne til vores forsikringsmæglere og 
mellemmænd. De er opmærksomme på, at den foreslåede overførsel ikke medføre nogen ændringer i 
forretningsforholdet mellem dem og dig.  



 

 

45.   Hvad er konsekvensen af den foreslåede overførsel for genforsikring? 
Ved forsikringer, der overføres til HSA, med eventuelle tilsvarende genforsikringskontakter, der 
genforsikrer dækningerne under de overførte forsikringer til HSA. 

46.   Påvirker den foreslåede overførsel min evt. præmie? 
Den foreslåede overførsel påvirker ikke din præmie. 

47.   Påvirker den foreslåede overførsel min direkte debitering? 
Der vil ikke være nogen ændringer, hvad angår din direkte debitering, som et resultat af den 
foreslåede overførsel, med udtagelse af tilfældet for forsikringstagere, der har købt deres forsikring 
gennem Hiscox Ireland med et SEPA-mandat, som vil se kreditornavnet og -id'et på deres oversigter 
ændres fra Hiscox Underwriting Limited til Hiscox SA efter overførslen. Der kræves ikke noget nyt 
mandat for direkte debitering, da det gamle mandat stadig er gyldigt.  

48.   Forsvinder HIC? 
Nej. HIC vil forsat eksistere og servicere vores kunder. 

DEL J – YDERLIGERE OPLYSNINGER  

49.   Hvad mener I med Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 

(EØS)? 
Efter Brexit vil Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bestå af de 27 
tilbageværende lande i EU plus Island, Liechtenstein og Norge. 
 
De 27 resterende EU-lande vil være: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, 
Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. 

50.   Hvor kan jeg finde yderligere informationer? 
Du bedes kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Du kan finde oplysninger om, hvordan du 
kontakter os, i Bilag 2 nedenfor. En dedikeret hjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii er blevet 
oprettet for at holde dig orienteret gennem hele processen med den foreslåede overførsel. Vi 
anbefaler, at du tjekker hjemmesiden jævnligt for eventuelle opdateringer.  
 
Den uafhængige eksperts supplerende rapport udgives på hjemmesiden, når rapporten er tilgængelig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilag 1 – Hvilke forsikringer overføres? 
Kun visse forsikringer overføres til HSA under overførslen. De forsikringer, der overføres, er: 

(a) alle forsikringspolicer udstedt af en HIC-filial i EØS; 

(b) alle forsikringspolicer udstedt til forsikringstagere bosat i EØS; 

(c) alle forsikringspolicer udstedt alene for at dække risici inden for EØS. 

(europæiske forsikringer). 

Hvis en forsikringspolice (som ikke er en europæisk forsikringspolice) derudover er blevet udstedt i 
forbindelse med: (i) EØS-risici og (ii) risici i Storbritannien og/eller risici i lande uden for EØS (en 
kombineret forsikring), vil HSA blive det ansvarlige forsikringsselskab iht. forsikringen, hvad angår 
EØS-risici, således at du bliver forsikringstager hos både HIC og HSA.  

De forsikringer, der henvises til i afsnit (a) til (c), samt den del af den kombinerede forsikring, der er 
udstedt for at dække risici inden for EØS, vil blive overført til HSA (forsikringer, der overføres). 

Hvis du har spørgsmål mht., hvordan din forsikring behandles, bedes du kontakte os på en/et af de 
angivne landenumre, e-mailadresser eller postadresser, der er angivet i Bilag 2 til dette dokument. 

Hvordan ved jeg, om jeg har risici i Storbritannien, et EØS-land eller et land uden for EØS? 

Risici-stedet afhænger af en række faktorer. Nedenstående er en generel (ikke udtømmende) oversigt 
over disse faktorer som en hjælp til at vejlede dig:  

1. hvor forsikringen har at gøre med enten bygninger eller bygninger og deres inventar, er risici-
stedet normalt det sted, hvor ejendommen befinder sig på datoen for indgåelsen af 
forsikringen.  

2. hvor forsikringen har at gøre med køretøjer, er risici-stedet normalt det sted, hvor køretøjet er 
indregistreret.  

3. hvor forsikringen har at gøre med andre risici (dvs. ikke har at gøre med ejendomme og 
køretøjer), gælder følgende: 

(a) hvor du er en enkeltperson, er dit risici-sted normalt det sted, hvor du almindeligvis er 
bosiddende på datoen for indgåelsen af forsikringen; eller  

(b) hvor du er en virksomhed, er dit risici-sted det eller de steder, hvor du er registreret 
på datoen for indgåelsen af forsikringen.  

Hvis du er en virksomhed, og din forsikring dækker mere end én af de steder, du er registreret og som 
er i forskellige områder, har din forsikring sandsynligvis flere risici-steder.  

  



 

 

Bilag 2 – Vores kontaktoplysninger 

 
 

Land/Afdeling Handelsregister Afdelingens 
registrerings

nummer 
(HIC) 

Afdelingens 
registrerings

nummer 
(HSA) 

Kontaktadresse Telefonnummer Email-adresse 

Det Forenede 
Kongerige  

Companies House 
of England and 
Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer Team,  
The Hiscox Building, 
Peasholme Green,  

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
 

Belgien  Kruispuntbank van 
Ondernemingen / 
Banque-Carrefour 
des entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Hollandsk/flamsk: 
Hiscox Europe Underwriting 

Limited, Belgian Branch, 
Bourgetlaan 42 B8,  

Building Airport,  
1130 Brussels 

 
Fransk: 

Hiscox Europe Underwriting 
Limited, Belgian Branch, 

Avenue du Bourget 42 B8,  
Building Airport, 
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
 

France  Trade and 
Companies Register 

428 239 511 833 546 989 Hiscox France, 
Service Transfert, 

12 quai des Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
 

Germany  Handelsregister des 
Amtsgerichts 
München 
(Commercial 
Register of the Local 
Court of Munich) 

HRB 132701 HRB 238125 Hiscox,  
Arnulfstraße 31, 

 80636 München,  
Germany 

08008888257 transfer@hiscox.de 
 

Irland Companies 
Registration Office 

- 908764 Part VII Transfer Team,  
The Hiscox Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

  

transfer@hiscox.co.uk 

Netherlands  Netherlands 
Chamber of 
Commerce (KvK) 

34125607 70191603 Hiscox Nederland, 
Arent Janszoon,  
Ernststraat 595B, 

1082 LD Amsterdam 
 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
 

Portugal  Commercial Registry 
Office of Lisbon 
(Conservatória do 
Registo Comercial 
de Lisboa) 

980350131 980 595 185 Hiscox Portugal, 
Atrium Saldanha, 

Praça Duque de Saldanha no1, 
Piso 5, 1050-094 Lisboa 

0800780071  transfer@hiscox.pt 
 

Spain Registro Mercantil 
Central (Central 
Mercantile Register) 

W0067406I Udgives på 
hjemmesiden 
på et endnu 

ukendt 
tidspunkt 

Hiscox 
Paseo de la Castellana 60,  

7ª planta, 
28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Vores telefoner er åbne fra kl. 9 til kl. 17 fra mandag til fredag, (med undtagelse af nationale fridage 
og helligdage). Kl. 9 til kl. 18 i Portugal og Spanien. 
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