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DEL A  DEFINISJONER 

1. FORTOLKNING 

I denne planen, med mindre emnet eller konteksten krever det, følgende ord og uttrykk har følgende 

meninger: 

Assosiert selskap betyr, i relasjon til en person, et datterselskap eller et eierselskap den personen og 

andre datterselskap av slikt eierselskaper fra tid til annen (og for formålene med dette plan 

datterselskap og eierselskap skal ha meninger tilskrevet dem i Companies Act 2006); 

Gjeldende Klasser betyr klassene 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, hver som er anvist i bilag 

1 i loven for forsikringsbransjen; 

Gjeldende lov betyr at når som helst og i henseende til begge parter, enhver og alle følgende som 

anvendelig til den parten og i kraft på den tiden: 

(a) Lovgivning (inkludert vedtak, lov, forordninger, traktater, forskrifter, domstolbeslutninger, 

direktiver, statutt og resolusjon hvor bindende til en part), sedvanerett og rettferdige 

prinsipper; 

(b) Regler og forskrifter, veiledning og krav av enhver regjerings-, regulerende, oppsyns- eller 

forvaltningsorgan som er bindende på overdragelsemottakeren eller overdrageren (som 

saken kanskje er) eller med et firma i posisjonen til overdragelsemottakeren eller 

overdrageren (som saken kanskje er) er vanligvis forventet å samtykke (hvorvidt har 

rettskraft) inkludert FS håndboken; og 

(c) Bindende dom, vedtak, avgjørelser, ordre, retningslinjer, kritikker, krav og andre krav av et 

saklig kompetent domstol, domstol eller gjeldende regulator: 

Styret betyr styret for det relevante selskapet fra tid til annen; 

Avdeling har meningen som er gitt i Artikkel 13(11) av Solvens II 

BST betyr Britisk sommertid;  

Forretningsdag betyr en dag (for utenom lørdag og søndag) da banker er generelt åpen i London for 

vanlig virksomhet; 

CAA betyr Luxemburg forsikrings oppsyns-autoritet, Commissariat aux Assurances av Luxemburg, 

eller slike andre autoriteter som skal fra tid til annen utføre funksjoner utført av den i Luxemburg 

under tiden stadfestet i denne planen; 

Ansvarshavende aktuar betyr personen eller personene godkjent av PRA i henseende til SIMF20 i 

relasjon til overdrageren; 

Rett betyr Høyesteretten i England og Wales:  

Personvernlovgivning betyr: 

(a) opp til og med 24 mai 2018, EC Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) og Data 

Protection Act 1998; 
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(b) Fra og til og med 25 mai 2018, forskrift (EU) 2016/679 om beskyttelsen av en virkelig 

person med hensyn til behandlingen av personopplysningen og om den frie bevegelsen av 

slike opplysninger, og oppheve Direktiv 95/46/EC (personvernforordningen); 

(c) Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 og del 1 av 

Regulation of Investigatory Powers Act 2000; og Regulation of Investigatory Powers Act 

2000; og 

(d) andre gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser, retningslinjer og sedvaneregler laget av 

kompetente regjerings autoriteter angående behandling av personopplysninger relatert til en 

levende person, i hver sak slik som forbedret eller overveid fra tid til annen; 

Forespørsel fra den opplysningen gjelder betyr en forespørsel fra forsikringstaker for å utøve 

deres rettigheter under personvernlovgivningen i henseende til overførte personopplysninger: 

DVD betyr en DVD-plate identifisert som “HIC til HSA overførte forsikringer DVD” og signert av 

eller på vegne av overdrager og overdragelsemottaker med formål om identifikasjon; 

Finanspolise enhver polise skrevet av eller på vegne av Economic Insurance Company Limited i 

perioden før 2 juli 1996; 

EØS-polise betyr enhver polise skrevet av eller på vegne av overdrageren i henseende til hvilken 

forsikring blir gitt i henseende til EØS risikoer og ingen andre risikoer men bortsett fra (a) enhver 

EØS skreven polise; (b) enhver EØS-forsikringtakerpolise; og (c) enhver utelukket polise;  

EØS-forsikringstakerpolise betyr enhver polise holdt av en primærvalgt forsikringstaker lokalisert 

i en EØS stat skrevet av eller på vegne av overdrageren bortsett fra (a) enhver EØS skreven polise; 

og (b) enhver unntatt poliser;  

EØS-risiko betyr enhver risiko i henseende til der en EØS stat annen enn Storbritannia er et 

medlemsland der risikoen ligger; 

EØS-stat har meningen som gitt i paragraf 8. Del I av Plan 3 av FSMA: 

EØS Skreven polise betyr enhver polise skrevet av eller på vegne av overdrageren gjennom en 

avdeling men bortsett fra enhver utelukket forsikring;  

EIOPA betyr Det europeiske og foretakspensjonsordning, eller slikt andre autoriteter som skal fra 

tid til annen utføre funksjoner utført av den på datoen av denne planen; 

Pantelån betyr enhver valg, rett til å anskaffe, pant, avgift, pant setting, panterett eller andre form for 

sikkerhet eller pantelån og enhver avtale til å ordne noe av de førstnevnte, hvis ikke slik rett er tildelt 

av en part i favør av det andre partiet eller enhver pantelån rettmessig pålagt på sikkerheter i et 

relevant avregningssystem; 

EU27 Stater som meningen gitt til den i paragraf 2.1; 

Utelukkende aktiva betyr noen og alle aktiva av overdrager bortsett fra overført aktiva og 

gjenværende aktiva skal inkludere: 

(a) rettighetene til overdrageren til enhver forsvar, krav, motkrav, forsvarsverk til motkrav og 

rettigheter fra motregningskrav i henseende til utelukkende gjeld og egenkapital;  

(b) Rettighetene til overdrager under eller relatert til utelukkende forsikringer; 
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(c) Enhver skattefradrag eller andre aktiva i henseende til skatt av overdrager; og  

(d) Enhver eiendel til overdrageren som ville vært omfattet i overdragerens aktiva men hvor 

overdrager og overdragelsesmottakeren er enige om å skrive før overføringsdatoen at den 

skal ikke bli overført overensstemmende til denne planen; 

Utelukkende gjeld og egenkapital betyr: 

(a) Enhver gjeld og egenkapital til overdrager under eller forbundet med denne planen; 

(b) Lagret som uttrykkelig enig om skriftlig mellom parter før overføringsdatoen, enhver tap fra 

overdrageren i henseende til beskatning eller enhver beskatting som dukker opp i relasjon til 

overført forretning som dukker opp på eller før overføringsdatoen; 

(c) enhver tap som ville vært omfattet i overført passiva men der partene er enige i skrevet 

format før datoen på da retten overdrar en ordre som tillater denne planen skal ikke bli 

overført til overdrager;  

(d) enhver tap som dukker opp som et resultat av, eller i sammenheng med, enhver svindel fra 

overdrager eller enhver medlem av overdragerens gruppe eller noen av dens 

styremedlemmer, konsulenter, ansatte, kontraktører, agenter eller utnevnte representanter; og 

(e) Enhver gjeld fra overdrager under eller relatert til utelukkende forsikringer; 

Ekskluderte poliser betyr poliser omfattet i overførte poliser under som enhver passiva er igjen 

utilfredsstilt eller utestående på overføringsdatoen:  

(a) Som er Jersey-poliser (til den grad at og for så lenge bare som Jersey planen er ennå ikke 

aktiv i samsvar med dens vilkår); eller 

(b) Som ikke ellers er i stand til å bli overført overensstemmende til FSMA på 

overføringsdatoen; 

Ekskluderte poliser gjenforsikringsordning betyr gjenforsikringsordning skrevet inn i mellom 

overdrageren og overdragelsesmottakeren beskrevet i paragrafen 6.1; 

FCA betyr Financial Conduct Authority av Storbritannia, eller slike andre autoriteter som skal fra tid 

til annen utføre funksjoner utført av den i Storbritannia som på datoen for denne planen; 

FCA Håndbok betyr håndboken som inneholder reglene konstruert av FCA som gjelder FCA 

autoriserte firmaer og som er. På datoen til denne planen, tilgjengelig på nett her 

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

FSMA betyr Financial Services and Markets Act 2000 (som endrer seg fra tid til annen); 

FS Håndbok betyr FCA håndboken for regler og veiledning (inkludert FCA håndbok) og PRA 

håndboken for regler og veiledning (inkludert PRA regelboken) utgitt fra tid til annen; 

General Insurance Business har meningen nevnt i ordlisten; 

Glossar betyr ordlisten til PRA regelboken; 

Gruppe betyr, i henseende til en person, den personen og dens tilknytninger; 
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HMRC betyr HM Revenue & Customs eller dens etterfølgere fra tid til annen; 

Uavhengig Ekspert betyr uavhengig ekspert utnevnt overensstemmende til seksjon 109 av FSMA i 

relasjon til planen; 

Insurance Sector Act betyr Luxemburg loven fra 7 desember 2015 i forsikringssektoren, som 

endret; 

Jersey-polisen betyr polisen til overdrageren omfattet overført forretning utført av overdrageren i 

eller fra innen Jersey (som slikt uttrykk tolket for formålene av forsikrings forretnings (Jersey) loven 

1996) og i henseende til der enhver passiva gjenstår utilfreds eller utestående på øverføringsdatoen 

og noe Royal Court of Jersey har domsmakt til å overføre i henhold til Artikkel 27 av. Og Plan 2 til, 

Forsikrings (Forretning) loven Jersey 1996; 

Jersey planen betyr plan for overføring referert til i paragraf 3.2; 

Jersey-overføringsdato betyr tiden og datoen da overføringen i henhold til Jersey planen blir 

effektiv i samsvar med dens vilkår; 

Tap betyr:  

(a) Alle direkte tap (inkludert for unngåelse av tvil, direkte tap av profitter), passiva (inkludert 

enhver forliksbetaling uten hensyn til hvorvidt juridisk ansvar har vært vedtatt eller bestemt), 

skader, straff, kostnader (inkludert kostnader relatert til disiplinære handlinger, bøter og 

advokatsalær) og utgifter, men ekskludert betydningsfulle eller indirekte tap (sånn som, 

unngåelse av tvil, indirekte tap av profitter eller tap av goodwill); og 

(b) alle kostnader og utgifter (inkludert advokatsalær) pådratt riktig som et resultat av 

etterforsking, forsvare eller avgjøre et krav eller i sammenheng med eventuelle truende, 

pågående eller reell prosess; 

Markedsføringspreferanse betyr:  

(a) Et samtykke gitt av den personopplysningene gjelder for bruk av personopplysninger for å 

markedsføre direkte mot han på noen måte;  

(b) en indikasjon (av akt eller utelatelse, som egnet) av den data opplysningene gjelder at slikt 

samtykke er holdt tilbake, eller at den opplysningene gjelder har utøvd sine rettigheter til å 

protestere mot direkte markedsføring; eller  

(c) Et dokument av det faktumet at den opplysningene gjelder har ikke utøvd sine rettigheter;  

Medlemsland der risikoen ligger som meningen gitt i Artikkel 13(13) fra solvensi II; 

Felles-EØS forsikring betyr enhver blandet polise, men kun til den grad forsikring er gitt i 

henseende til EØS risikoer;  

Felles polise betyr enhver polise skrevet av eller på vegne av overdrager i samsvar med vilkårene 

som forsikring er gitt med hensyn til; 

(a) en eller flere EØS risikoer; og 

(b) en eller flere risikoer hvor medlemsland der risikoen er, er Storbritannia og/eller risikoen er i 

jurisdiksjon som er et tredjeland, 
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men bortsett fra (a) enhver EØS skreven polise; (b) enhver EØS forsikringstakerpolise; og (c) enhver 

ekskludert polise;  

Dom betyr en dom gjort av retten overensstemmende til seksjon 111 av FSMA godkjenning av 

planen og enhver dom (inkludert, uten begrensning, enhver tilleggsforordning) i relasjon til denne 

planen laget av retten overensstemmende til seksjon 112 av FSMA; 

Partene betyr partene i denne planen, hver er en part; 

Polise og forsikringstaker hver har meningen, som gjeldende, satt ut i seksjon 424(2) av FSMA og 

forskrift 2 av Financial Services og Markets Act 2000 (meningen med “polise” og 

“forsikringstaker”) dom 2001 (SI 2001/2361); 

Forsikringstakerpakken betyr dokumentene som er påkrevd å sende ut til forsikringstakere av 

overførte poliser under forskrift 3 av Financial Services og Markets Act 2000 (kontroll av 

virksomhetoverdragelse) (kvalifiseringskrav til søkere) Forskriftene 2001/3625; 

PRA betyr Prudential Regulation Authority av Storbritannia, eller slike andre autoriteter som skal 

fra tid til annen utføre funksjoner utført av den i Storbritannia fra datoen på denne planen; 

PRA-regelbok betyr regelboken som inneholder regler skrevet av PRA som gjelder PRA autoriserte 

firmaer og som er, etter datoen på denne planen tilgjengelig på nett her 

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

Primær forsikringstaker betyr individ(er) eller enheter definert som “forsikret” i polisen, bortsett 

fra, i relasjon til en enhet, eventuelle assosierte selskap eller datterselskap (skjønt referert til som); 

Sakførsel betyr enhver krav, motkrav, klage, underskriftskampanje, rettssak, anke eller andre 

rettslige prosesser (inkludert enhver søknad), hvorvidt tilsiktet å ha mellomtid eller endelig 

rettsvirkning i relasjon til dens emne, før enhver rett, statlig autoritet, tilsynsmyndigheter, domstol, 

mekling, jury, ombudsmann eller andre eksisterende organisasjoner eller gitt makt til av retten eller 

forskrift eller av bestemmelser i en avtale; 

RAO betyr Financial Services og Markets Act 2000 (regulerte aktiviteter) Dom 2001 (SI 2001/544); 

Arkivar betyr kopier av alle dokumenter, filer og andre arkiver, enten i fysisk eller elektronisk form, 

angående overført forretning, overført personopplysning, overført poliser, overført aktiva, 

gjenværende aktiva, overført passiva og restansvar som er i besettelse av, eller under kontroll av, 

overdrager (bortsett fra enhver dokument, filer og andre arkiver som er bestemt relatert til skatt);  

Regulator betyr hvert organ eller person regulerende eller tilsynsmyndighet over alle eller enhver 

part av forretningen til overdrageren eller overdragelsesmottakeren, inkludert all behandling av 

personopplysninger av partene, eller ha hjemmel i loven i henseende til overføringer fra 

forsikringsvirksomhet i enhver relevante jurisdiksjon, inkludert, uten begrensning, PRA, FCA, CAA, 

Jersey Financial Services Commission, EIOPA og Storbritannias informasjonskommissærens kontor; 

Gjenværende aktiva betyr:  

(a) Enhver eiendom til overdrager som ville vært omfattet i overførtvirksomhet (inkludert 

enhver rett, fordel eller makt av overdrager under enhver overført polise);   

(b) eventuelle andre eiendommer av overdrageren som ville blitt omfattet i 

virksomhetsoverdragelse (inkludert enhver rett, fordel eller makt under en overført polise) 
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men for andre avtaler mellom overdrager og overdragelsesmottaker før overføringsdatoen at 

dens overføring vil bli forsinket eller burde ikke bli overført i det hele tatt;  

(c) enhver eiendom av overdrager som ville vært omfattet i virksomhetsoverdragelsen men som 

faktisk er på utsiden av jurisdiksjonen av retten eller i henseende til overføring 

overensstemmende til en dom av retten er ikke anerkjent av loven til jurisdiksjonen der 

eiendommen er satt eller i henseende til der videre trinn er nødvendig for å påvirke der 

medhold til lover av jurisdiksjon hvor slikt eiendom er plassert;  

(d) Enhver eiendom av overdrager som ville være omfattet i virksomhetsoverdragelse men som 

ikke kan bli overført til eller ha fullmakt til i overdragelsemottaker av annen grunn; eller 

(e) enhver nettoinntekt fra salg eller inntekt eller annen tilvekst eller tilbakebetaling uansett, i 

form av penger, eller annen eiendom eller rettigheter tjent eller mottatt fra tid til annen etter 

overføringsdatoen men før ethvert relevante påfølgende overføringsdatoer i henseende til 

enhver slikt eiendom referert til i paragrafene (a) til (d) av denne definisjonen; 

Restansvar betyr enhver ansvar til overdrageren:  

(a) Som kan tilskrives til eller forbundet med en gjenværende aktiva og kommer frem før 

følgende øverføringsdato gjeldende til det gjenværende aktiva;  

(b) som vil bli omfattet i virksomhetsoverdragelse men for domstolens nektelse å overføre 

overdragelsen til Overdrageren i henhold til § 112 i FSMA på overføringsdatoen;  

(c) Som vil bli omfattet i virksomhetsoverdragelse men kan faktisk ikke bli overført til eller ha 

fullmakt til overdragelsemottaker for enhver grunn på overføringsdatoen; eller 

(d) Det som blir omfattet i virksomhetsoverdragelsen (inkludert enhver rett, fordel eller makt 

under overført polise) men for enhver avtale mellom overdrager og overdragelsemottaker før 

overføringsdatoen at dens overføring skal utsettes;  

Tilbakeholdt polise betyr enhver polise skrevet av overdrageren som ikke er;  

(a) En EØS skreven polise; 

(b) En EØS forsikringstakerpolise;  

(c) En EØS-polise; eller  

(d) En bladet-EØS-polise 

Plan betyr dette plan gjort med medhold til Del VII av FSMA i dets originale form eller med eller 

avhengig av modifisering, tillegg eller betingelse som kanskje blir godkjent eller påtvunget i samsvar 

med paragraf 13; 

Solvens II betyr direktiv 2009/138/EC av Europa-parlamentet og rådforsamlingen fra 25 november 

2009 om opptaking av og forfølgelse av næringslivforsikring og gjenforsikring;  

Følgende overføringsdato betyr; 

(a) i relasjon til enhver gjenværende aktiva eller gjenværende ansvar, datoen (og hver dato) etter 

overføringsdatoen da slikt gjenværende aktiva eller gjenværende ansvar er overført til 

overdrageren, det vil si: 
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(i) I henseende til enhver gjenværende aktiva som faller innenfor paragrafen (a), (c) 

eller (d) definisjonen av gjenværende aktiva, og av enhver gjenværende ansvar som 

kan tilskrives til eller koble sammen med gjenværende aktiva eller som faller 

innenfor paragrafen (b) eller (c) av definisjonen for gjenværende ansvar, datoen da 

enhver hindring til dens overføring skal ha blitt fjernet eller løst;  

(ii) i henseende til gjenværende aktiva faller innenfor paragrafen (b) om definisjonen til 

gjenværende aktiva og av enhver gjenværende ansvar faller innenfor paragraf (d) av 

definisjonen til gjenværende ansvar som kan tilskrives til eller koblet sammen med 

den gjenværende aktiva, datoen som da den relevante overdrageren og 

overdragelsemottakeren er enige at overføringen skal tres i gang;  og 

(iii) i henseende til enhver gjenværende aktiva faller innenfor paragraf (e) av 

definisjonen for gjenværende aktiva, forretningsdagen etter datoen da slikt 

gjenværende aktiva er mottatt av overdrageren i samsvar med paragraf 8.3; og 

(b) i henseende til enhver ekskludert polise som faller innenfor paragraf (a) av definisjonen 

derav, Jersey overføringsdatoen (som saken kanskje er); 

Skatteller beskatningbetyr enhver type skatt, plikt eller pålegging eller andre like avgifter, enten 

eller ikke til enhver i kraft fra overføringsdatoen, og hvorvidt om Storbritannia eller andre steder, og 

enhver tilsvarende bot, straff, rente eller andre avgifter i henseende derav; 

Tredjeland betyr et territorium eller land som ikke er en EØS-stat; 

Overføringsdato betyr datoen da planen trer i kjeft i samsvar med paragraf 12; 

Overdragelsemottakeren har meningen gitt i paragraf 2.3; 

Overdrageren har meningen gitt i paragraf 2.1;  

Overført aktiva betyr:  

(a) Rettighetene, fordelene og eiendommen til overdrager under eller av ærbarhet til ellers 

dukker opp i forbindelse med overført poliser;  

(b) Arkivene, inkludert alle rettigheter, titler og renter fra overdrageren i arkivene:  

(c) rettighetene, fordelene og eiendommen til overdrageren under eller ved ærbarhet til ellers 

dukker opp i forbindelse med avgitt gjenforsikringskontrakter, men kun til den graden 

relatert til gjenforsikring i henseende til overdragerens ansvar under eller i forbindelse med 

(a) EØS skrevet poliser; (b) EØS forsikringstakerpoliser; (c) EØS-poliser; eller (d) felles-

EØS-poliser; 

(d) Enhver andre aktiva som partene er enige, skal overføres under denne planen; og 

(e) Rettighetene til overdrageren til enhver forsvar, krav, motkrav, forsvarskrift til motkrav, 

forlik og rettigheter til kompensasjon og enhver andre rettigheter som ville vært tilgjengelig 

for overdrageren i henseende til overført ansvar. Overført aktiva som satt ut i (a) til (c) 

ovenfor og overførte-poliser.  

Men uten ekskludert aktiva og, før neste overføringsdato,   gjenværende aktiva og enhver rettighet, 

fordeler og eiendom under eller relatert til de ekskluderte poliser; 
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Virksomhet-overdragelser betyr; 

(a) Overført poliser;  

(b) Overført aktiva;  

(c) Overført ansvar; og 

(d) Følge av hver følgende overføringsdato, den relevante gjenværende aktiva eller gjenværende 

ansvar; 

Overført ansvar betyr; 

(a) all ansvar og forpliktelse til enhver type og beskrivelse av overdrager som kan tilskrives til 

eller i sammenheng med overførte poliser;  

(b) all ansvar og forpliktelse til enhver type og beskrivelse av overdrager som kan tilskrives til 

eller i sammenheng med avgitt gjenforsikringkontrakter, men kun til den grad relatert til 

gjenforsikring i henseende til overdragerens ansvar under eller i sammenheng med (a) EØS 

skreven poliser; (b) EØS forsikringstakerpoliser; (c) EØS poliser; eller (d) felles-EØS 

poliser. 

(c) all ansvar og forpliktelse til enhver type for å betale summen som blir betalbar som et 

resultat av en endring i gjeldende lov etter 1 januar 2019 som ikke ville resultert i en endring 

i kontraktmessig vilkår av overført poliser, 

Men uten ekskludert ansvar og, før hver påfølgende overføringsdato, gjenværende ansvar som er 

relevant og blant annet, for å unngå tvil, og uten fordom til enhver rettighet som 

overdragelsesmottakeren kan ha fra tid til annen mot overdrageren, enhver ansvar ovenfor 

bedragersk salg i henseende til retningslinjer angående overføring eller overført aktiva;  

Overført avgitt gjenforsikringkontrakter betyr gjenforsikringspolise med tredjepart 

gjenforsikringselskap (som opptrer som et gjenforsikringselskap) som overdrager er en part (som 

cedent) (bortsett fra enhver part som dekker en ekskludert polise) som; 

(a) som er anvist i listen over overført gjenforsikringskontrakter; eller 

(b) gjenforsikre retningslinjer for overføring, bortsett fra de avgitte gjenforsikringspolise referert 

til i paragraf (a); 

Overført avgitt gjenforsikringsliste betyr listen for avgitt gjenforsikringspoliser hvor overdrageren er 

en part (fungerer som cedent) identifisert som “Overført gjenforsikringskontraktliste” gitt til retten 

for formålene av denne planen og lagt frem i DVD. 

Overført personopplysninghar meningen som er gitt den i paragraf3.6(b) 

Overført polise betyr; 

(a) de generelle forsikringspolisene inkludert i en fil i form av en database som har filnavnet 

“HIC til HSA overførte poliser”, som gitt av overdrageren til overdragelsemottakeren på 

eller før overføringsdatoen og inkludert i DVD-en;. 
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(b) de generelle forsikringspolisene skrevet av Aon Belgium BVBA på vegne av overdrageren i 

perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2017 og slutter kl. 23:59 BST den 11 

desember 2018;  

(c) de generelle forsikringspolisene skrevet av Aon Versicherungsmakler Tyskland GmbH på 

vegne av overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2014 og sluttet kl. 

23:59 BST den 31 desember 2017; 

(d) de generelle forsikringspolisene skrevet av One Underwriting Agency GmbH på vegne av 

overdrageren i perioden som startet 00:01 BST den 1 januar 2018 og slutter kl. 23:59 BST 

den 11 desember 2018;  

(e) de generelle forsikringspolisene skrevet av Lampe & Schwartze KG på vegne av 

overdrageren i perioden som startet kl 00:01 BST den 1 januar 2009 og sluttet kl. 23:59 BST 

den 31 desember 2011; 

(f) de generelle forsikringspolisene skrevet av SRC Special Risk Consortium GmbH på vegne 

av overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2001 og sluttet 23:59 BST 

den 31 desember 2006; 

(g) de generelle forsikringspolisene skrevet av SRC Special Risk Consortium GmbH på vegne 

av overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST 1 januar 2008 og sluttet kl. 23:59 BST 

den 31 desember 2008; 

(h) de generelle forsikringspolisene skrevet av Willis GmbH & Co. KG på vegne av 

overdrageren i perioden som startet kl 00:01 BST den 1 januar 2001 og sluttet kl. 23:59 BST 

den 31 desember 2001; 

(i) de generelle forsikringspolisene skrevet av Willis GmbH & Co. KG på vegne av 

overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2006 og sluttet kl. 23:59 

BST den 31 desember 2006; 

(j) de generelle forsikringspolisene skrevet av BSC Business Support Company GmbH på 

vegne av overdrageren i perioden som startet kl 00:01 BST den 1 januar 2002 og sluttet kl. 

23:59 BST den 31 desember 2004; 

(k) de generelle forsikringspolisene skrevet av Lübcke & Co. GmbH på vegne av overdrageren i 

perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2002 og sluttet kl. 23:59 BST den 31 

desember 2003; 

(l) de generelle forsikringspolisene skrevet av MLP Service GmbH på vegne av overdrageren i 

perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2000 og sluttet kl. 23:59 BST den 31 

desember 2003; 

(m) de generelle forsikringspolisene skrevet av ASC Assekuranz-Service Center GmbH på vegne 

av overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2000 og sluttet kl. 23:59 

BST den 31 desember 2002; 

(n) de generelle forsikringspolisene skrevet av AXA Versicherung AG på vegne av 

overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST 1 januar 2002 og sluttet kl. 23:59 BST 

den 31 desember 2002; 
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(o) de generelle forsikringspolisene skrevet av ASC Assekuranz Service Center GmbH på vegne 

av overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 1997 og sluttet kl. 23:59 

BST den 31 desember 2002; 

(p) de generelle forsikringspolisene skrevet av Jacobs & Brom B.V. På vegne av overdrageren i 

perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2018 og slutter kl. 23:59 BST den 11 

desember 2018; 

(q) de generelle forsikringspolisene skrevet av Aon Gil y Carvajal S.A.U. Correduria de Seguros 

på vegne av overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar og slutter kl. 

23:59 BST den 11 desember 2018; 

(r) de generelle forsikringspolisene skrevet av Zalba-Caldü Correduria de Seguros, S.A. På 

vegne av overdrageren i perioden som startet kl. 00:01 BST den 1 januar 2018 og slutter kl. 

23:59 BST den 11 desember 2018; 

(s) de generelle forsikringspolisene skrevet av eller på vegne av overdrageren i perioden som 

starter kl 00:01 BST den 12 desember 2018 og slutter 23:59 BST umiddelbart etter den 

foregående overføringsdatoen; 

(t) de generelle forsikringspolisene skrevet av eller på vegne av overdrageren i perioden som 

startet kl. 00:01 BST den 2 juli 1996 og slutter kl. 23:59 BST den 11 desember 2018, 

bortsett fra de polisene referert til i paragrafene (a) eller (r). 

Som er EØS skreven poliser, EØS-poliseer for forsikringstakerpoliser, EØS-poliser eller blandet 

EØS-poliser, men ekskludert enhver økonomiskpolise og andre ekskluderte poliseer, andre enn en 

ekskludert polise som faller innenfor paragrafen (a) til definisjonen av ekskluderte poliser i 

henseende til der følgende overføringsdato er oppstått; og 

Storbritannia betyr det forente kongerike (Storbritannia og Nord-Irland). 

1.1 I denne planen: 

(a) enhver referanse til en person inkluderer en juridisk person(firma), utenforliggende 

assosiasjon til personer (blant annet et partnerskap, fellesprosjekt eller konsortium), staten, 

stats-, byrå, lokal eller kommunalt autoritet, statlig organ, organisasjon og enhver annen 

enhet hvorvidt den har separat rettsfilosofi, og et individ, hans bo og bobestyrer; 

(b) enhver referanse til en part i denne planen inkluderer etterfølger og cesjonar (umiddelbart 

eller på annen måte av den parten; 

(c) Ordene inkludere og inkluder skal betyr inkludere uten begrensninger og inkluder uten 

begrensning, henholdsvis; 

(d) enhver referanse til ansvar inkludert plikter og forpliktelser av hver beskrivelse (hvorvidt 

nærværende eller fremtidig, aktuell eller eventuell); 

(e) enhver referanse til eiendom eller aktiva inkluderer eiendom (inkludert fast eiendom og 

kostnader registrert hos tinglysingskontor i England og Wales og hos Registers of Scotland i 

Skottland og andre steder og uregistrert fast eiendom og kostnader), aktiva, penger, pant, 

saksgrunnlag, rettigheter (inkludert eventuelle rettigheter til tilbakebetaling av skatt) og 

makten fra en hver beskrivelse (hvorvidt nærværende eller fremtidig, reell eller eventuelle) 
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og inkludert eiendom båndlagt og verdipapirer, fordeler, inntekt eller renter akkumulert men 

ubetalt, makt av enhver beskrivelse og annen rente, hvilken som helst av de førstnevnte; 

(f) Enhver referanse til overføring inkluderer (som konteksten kanskje krever) “angi”, 

“anvisning” eller “oppdrag”, “henlegge”, eller “overdra” eller “overdragelsesdokument”; 

(g) Enhver referanse til variasjon inkluderer enhver rettelse, modifikasjon, variasjon, bilag, 

sletting, erstatning eller oppsigelse, likevel påvirket; 

(h) Enhver referanse til entall skall inkludere en referanse til flertall og vice versa og enhver 

referanse til maskulin skal inkludere en referanse til feminin og intetkjønn og vice versa;  

(i) Enhver referanse til denne planen til en lov, rettsregel eller enhver underordnet lovgivning 

skal menes å inkludere en referanse til den loven, rettsregelen eller underordnet lovgivning 

med etterfølgende endringer, erstattet eller besluttet på eller før overføringsdatoen og enhver 

referanse til en lov eller rettsregel skal menes å inkludere en referanse til enhver underordnet 

lovgivning gjort derunder (som rettet, erstattet eller besluttet på eller før overføringsdatoen);  

(j) Uttrykker brukt i denne planen som har meninger under FSMA skal bære de meningene (for 

utenom konteksten ellers påkrevd); 

(k) enhver referanser til paragrafer eller parter er til paragrafer eller parter av denne planen (for 

utenom konteksten ellers påkrevd); 

(l) Overskrifter er satt inn kun for bekvemmelighet og skal ikke påvirke konstruksjonen av 

denne planen;  

(m) Hvis en periode av tid er spesifisert fra en gitt dag eller dato eller fra dagen eller datoen av 

den aktuelle begivenheten, den skal beregnes som eksklusiv fra den dagen eller datoen; 

(n) enhver referanse til skriving skal inkludere enhver måter å reprodusere ord på en tydelig og 

ikke-forbigående måte;  

(o) Enhver referanse til en sum skal være fraregnet fra enhver anvendelig verdi lagt til eller 

annen skatt (hvis ikke konteksten krevet det); og 

(p) Ordene “til den grad av) er brukt for å indikere en element og ikke grad og er ikke synonym 

med ordet “hvis”.  
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DEL BINTRODUKSJON 

2. BAKGRUNN 

2.1 Hiscox Insurance Company Limited (overdrageren), et selskap registrert i England og Wales, er 

autorisert under FSMA for å drive og utføre kontrakter fra General Insurance Business i 

Storbritannia under alle klassene av General Insurance Business satt ut i del 1 på kalender 1 av RAO 

og er autorisert til å utføre enkelte klasser fra General Insurance Business på en etableringsrett i 10 

EØS-stater og på en tjenestebasis i 31 EØS-stater (inkludert Gibraltar) (EU27 stater). 

2.2 Som følge av Storbritannias utgang fra den europeiske unionen (forventet å ta plass den 29 mars 

2019) overdragerens rett til å utføre forretning på en tjenestefrihet og frihet til etableringsrett i EU27 

stater kan slutte å eksistere, som kan til gjengjeld blotte overdrageren til risikoen til å utfordre den, 

under loven fra en gitt EU27 stat, overdrageren mangler regulerings-tillatelse krevd under loven av 

den EU27 staten til å utføre dens forpliktelser til forsikringstakere i den EU27 staten.  

2.3 Hiscox S.A. (Overdragelsesmottaker), a.Luxemburg skadeforsikring foretakende er underlagt 

oppsyn av CCA har derfor blitt etablert. Den er autorisert under forsikringsbransjeloven å utføre 

anvendelig klasse av forsikringsforretning i Luxemburg. Overdragelsesmottakeren er i prosessen av 

å informere CAA om sin intensjon for autorisering til å utføre anvendelige klasser av forsikring for 

et etableringsgrunnlag i 8 EØS stater og på tjenestegrunnlag i 31 EØS stater (inkludert Gibraltar). 

2.4 Formålet med denne planen er derfor å utføre overføringen til overdragelsemottakeren, underlegge 

seg til vilkårene i denne planen, av enkelte General Insurance Business bokført på av overdrageren 

sånn at overdrageren kan utføre forpliktelsene til forsikringstakere i EU27 stater. 
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DEL COVERFØRING AV VIRKSOMHETEN 

3. OVERFØRING AV VIRKSOMHET, AKTIVA OG ANSVAR 

3.1 Hver del av virksomhetoverdragelsen (inkludert, for å unngå tvil, den overførte virksomheten utgjort 

av Jersey polisene), de gjenværende aktiva og gjenværende ansvar skal være overført til og sikret i 

overdragelsesmottakeren i samsvar med denne planen, sånn at;  

(a) på og med virkning fra overføringsdatoen, hver overført aktiva og all rente og eiendommen 

til overdrageren; i den skal, av domsbeslutningen og uten noen videre lov eller instrument, 

bli overført til og være sikret i overdragelsesmottakeren, utsatt for all pant(hvis noen) som 

påvirker slikt aktiva i samsvar med denne planen;  

(b) på og med virkning fra hver følgende overføringsdato gjelder for og all rente og eiendom av 

overdrageren i den skal, av domsbeslutning og uten noen videre lov eller instrument, være 

overført til og være sikret i overdragelsesmottakeren, utsatt for all pant (hvis noen) som 

påvirker slikt aktiva i samsvar med denne planen;  

(c) på og med virkning fra overføringsdatoen, hver overført ansvar skal, av domsbeslutningen 

og uten noen videre lov eller instrument, bli overført til og blir ansvaret til 

overdragelsesmottakeren i samsvar med denne planen og skal slutte å være et ansvar for 

overdrageren; og  

(d) på og med denne virkningen fra hver følgende overføringsdato, hvert gjenværende ansvar til 

hvilket slikt følgende overføringsdato gjelder skal, av domsbeslutningen og uten noen videre 

lov eller instrument, bli overført til og bli ansvaret til overdragelsesmottakeren i samsvar 

med denne planen og skal slutte å være et ansvar for overdrageren.   

3.2 Videre skal overføringen av Jersey-polisene til overdragelsesmottakere kun ta sted til den graden 

overføring av slike poliseer til overdragelsesmottakeren av en plan eller overføring i medhold til 

Insurance Business (Jersey) Law 1996 ha blitt godkjent av Royal Court of Jersey og har tredd i kraft. 

3.3 Ingenting i denne planen skal oppfattes som å ha påvirkning av overføring: 

(a) ekskluderende ansvar; eller 

(b) ekskluderende aktiva. 

3.4 For å unngå tvil, ingenting i denne planen skal oppfattes som å ha påvirkning av å overføre noen 

rettigheter eller forpliktelser som en polisetaker har under en overføringspolise i relasjon til en 

forsikrer annen enn overdrageren. 

3.5 Overdragelsesmottakeren skal akseptere uten etterforskning eller krav slikt tittel som overdrager skal 

ha til den overførte aktiva på overføringsdatoen og, på enhver påfølgende overføringsdato, til hver 

gjenværende aktiva da overført.   

3.6 Personvern 

(a) I denne paragrafen 3.6, vilkårene skal oppfattes i samsvar med definisjonen i 

personvernlovgivningene. 

(b) På og med virkning fra overføringsdatoen, og som mellom overdrager og 

overdragelsesmottakeren, i henseende til alle personopplysninger omfattet i overført 
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virksomhet i henseende til da overdrager var behandlingansvarlig umiddelbart før 

overføringsdatoen (Overført personopplysning): 

(i) Òverdragelsesmottakeren skal bli behandlingsansvarlig isteden for overdrageren, 

unntatt i henseende til personopplysninger omfattet i blandet poliser, som 

overdrageren vil fortsette å behandle etter overføringsdatoen for formålet å utføre 

dens forpliktelser i henseende til blandet poliser, i det tilfellet 

overdragelsesmottakeren og overdrageren skal hver av dem være uavhengig (og ikke 

kombinert) behandlingansvarlig; 

(ii) Enhver informasjon gjort tilgjengelig til, eller fått samtykke eller forespørsel eller 

andre informering mottatt fra, enhver person opplysningen gjelder av eller på vegne 

av overdrageren vil bli ment å ha blitt tilgjengelig til, fått eller mottatt av 

overdragelsesmottakeren; og 

(iii) Enhver referanse til overdrageren i enhver slikt informasjon, samtykke, forespørsel 

eller andre informering vil bli ment å inkludere en referanse til 

overdragelsesmottakeren og enhver referanse til overdrager-gruppen vil bli ment å 

inkludere en referanse til overdragelsesmottaker-gruppen. 

(c) Hvor, før overføringsdatoen, den registrerte av overførte personopplysninger har gitt 

markedsføringsprioriteter til både overdrager og overdragelsesmottaker, 

overdragelsesmottakerens register av markedsføringsprioriteter skal menes å anvendes med 

respekt for den relevante overført polise på og med virkning fra overføringsdatoen hvorvidt 

det er den samme som enhver markedsføringsprioritet gitt av den personopplysningene 

gjelder som er relevant til overdrager.  

(d) Som mellom overdrageren og overdragelsesmottakeren, hvor den personopplysningen 

gjelder for overførte personopplysninger har sendt inn et forespørsel til overdrageren før 

overføringsdato og overdrageren har ikke svart med en kopi av overførte personopplysninger 

holdt av den i samsvar med personvernloven før overføringsdatoen, 

overdragelsesmottakeren kan svare til forespørselen, i samsvar med personvernlover, blant 

annet ved å gi kopier av overførte personopplysninger holdt av overdrageren umiddelbart før 

overføringsdatoen. 

(e) Som mellom overdrageren og overdragelsesmottakeren, hvor den registrerte av overført 

personopplysning har kommet med en forespørsel til overdragelsesmottakeren før 

overføringsdatoen og overdragelsesmottakeren har ikke svart i samsvar med personvernlover 

før overføringsdatoen, overdragelsesmottakeren kan deretter ekskludere overført 

personopplysning som en konsekvens av planen fra dens respons. 

(f) Ingenting i denne paragrafen 3.6 skal bli ment til å overføre enhver rett til behandling av 

overført personopplysning eller send enhver direkte markedsføringskommunikasjon til den 

graden det ville vært ulovlig under, eller inkonsekvent med personvernloven.  

3.7 Overdrageren skal holde tilbake ekskluderte aktiva og ekskludert ansvar og ikke noe ekskludert 

aktiva eller ekskludert ansvar vil bli overført til eller sikret til overdragelsesmottakeren under eller av 

ærbarhet av vilkårene av denne planen. 

3.8 Verken overføring av overført virksomhet eller denne planen eller alt gjort eller utelatt til å være 

gjort i sammenheng med overføring av virksomhetsoverdragelse eller denne planen skal, i relasjon 

til overført virksomhet eller enhver overførte poliser, overført aktiva, overført ansvar, gjenværende 

aktiva, gjenværende ansvar eller enhver annen aktiva, eiendom, ansvar eller virksomhet fra enhver 
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medlem av overdragelsesmottaker-gruppen hvorvidt før eller etter overføringsdatoen (eller hvor 

anvendelig, følgende overføringsdato anvendelig til gjenværende aktiva eller gjenværende ansvar);  

(a) avkreftet, avgivelse eller resultat av oppsigelse av enhver polise, avtale, instrument, 

forvaltningsfullmakt, kontrakt, pant, rente, fordel, makt, forpliktelse eller tittel; 

(b) utgjort av et brudd av eller standard, misligholdelsestilfelle, potensiell 

misligholdelsestilfelle, oppsigelsestilfelle, obligatorisk forutbetalingstilfelle, 

tvangsfullbyrdelsetilfelle, perfeksjonstilfelle eller andre lignende tilfeller eller betingelser 

(midlertidig beskrevet) under, eller tillate enhver person til å avslutte, enhver polise, avtale, 

instrument, forvaltningsfullmakt, kontrakt, pant, rettighet, rente, fordel, makt, forpliktelse 

eller tittel; 

(c) krever enhver registrering, omregistrering eller arkivering eller andre korrigeringer til enhver 

eksisterende registrering eller arkivering i henseende til enhver polise, avtale, instrument, 

forvaltningsfullmakt, kontrakt, pant, rettighet, rente, fordel, makt forpliktelse eller tittel; 

(d) Krever enhver person å utføre enhver nye eller tilleggs-forpliktelse eller ta enhver nye eller 

tilleggs-trinn eller handling, inkludert det å oppgi varsel, anskaffelse av enhver samtykke, 

godkjenning eller avgjørelse, adgang til enhver avtale, betaling av enhver avgift, kostnad, 

utgift, rente eller annen beløp, bevilgningen av enhver ny eller tilleggs-pant eller overføring 

av enhver aktiva eller eiendom;  

(e) gi rett til eller kreve enhver person å utøve enhver rettighet eller rettsmiddel, for å redusere, 

utsette, forsinke, forandre eller avgivelse dens rettigheter eller forpliktelser, for å 

fremskynde, avslutte, utsette, forsinke, forandre eller avgivelse av utførelse av eventuelle 

rettigheter eller forpliktelser til å variere, endre, forkaste, avvise eller avslutte enhver polise, 

avtale, instrument eller pant; eller 

(f) Påvirke tvangskraft, prioritet eller rangering av enhver pant. 

4. SAMMENHENGENDE RETTERGANG  

4.1 på og med virkning fra overføringsdatoen, enhver rettergang (eller relevant del derfor) kjennelse, 

forkynne, pågående, truet, påbegynt eller fortøpt av eller i mot overdrageren (inkludere fremtidige 

rettergang (eller pågjeldende del derfor) som kan bli brakt inn fremover inkludert de som ennå ikke 

er i overveielse) i sammenheng med overførte poliseer, overført aktiva eller overført ansvar i 

henseende til som overdrageren er en part (inkludert som saksøker, fordringshaver, forsikringsøker, 

tiltalte, ankemotpart, forfølger, forsvarer eller andrager), og inkludert enhver slikt rettergang (eller 

pågjeldende del derfor) begynt feil mot overdrageren på eller etter overføringsdatoen, skal fortsettes 

eller startes av eller mot overdragelsesmottakeren og overdragelsesmottakeren skal ha rett til all 

forsvarsverk, krav, motkrav, forsvarsverk til motkrav, forlik, rettigheter til kompensasjon og enhver 

andre rettigheter som ville ha blitt tilgjengelig til overdrageren i relasjon til overførte poliser, 

overført aktiva, overført ansvar og slikt rettergang (eller pågjeldende del derfor).   

4.2 På og med virkning fra følgende overføringsdato gjeldende dertil, enhver rettergang eller 

pågjeldende del derfor) kjennelse, forkynne, pågående, truet, påbegynt eller fortsette av eller mot 

overdrager i sammenheng med gjenværende aktiva eller gjenværende ansvar som skal bli overført på 

slikt følgende overføringsdato i henseende til der overdrageren er en part (inkludert som saksøker, 

fordringshaver, forsikringsøker, tiltalte, ankemotpart, forfølger, forsvarer eller andrager), og 

inkludert enhver slike rettergang eller pågjeldende del derfor) påbegynt i feil mot overdrageren på 

eller etter relevante følgende overføringsdato, skal fortsettes eller påbegynne av eller mot 

overdrageren på eller etter den relevante følgende overføringsdato, skal fortsettes eller påbegynne av 
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eller mot overdragelsesmottakeren eller overdragelsesmottakeren skal ha rett til all forsvarsverk til 

motkrav, forlik, rettigheter til kompensasjon og eventuelle andre rettigheter som ville vært 

tilgjengelig til overdrageren i relasjon til gjenværende aktiva og gjenværende ansvar og slik 

rettergang eller pågjeldende del derfor). Inntil slikt påfølgende overføringsdato, relevante rettergang 

eller relevante del derfor) skal bli fortsatt av eller mot overdrageren, gitt at slike rettergang eller 

relevante del derfor) skal bli fortsatt av overdrageren i samsvar med instruksjonene til (og på 

bekostning av) overdragelsesmottakeren i relasjon til slik rettergang eller relevante del derfor).  

4.3 For å unngå tvil, enhver rettergang (eller relevante del derfor) til den grad utstedt eller forkynne som 

skal ikke fortsettes av eller mot overdragelsesmottakeren i medhold til paragraf 4.1 eller 4.2 skal bli 

fortsatt av eller mot overdrageren og overdragelsesmottakeren skal fortsette å ha rett til all 

forsvarverk, krav, motkrav, forlik, rettigheter til kompensasjon og enhver andre rettigheter som var 

eller ville ha vært tilgjengelig til den i relasjon til rettergang (eller relevante del derfor). 

4.4 I henseende til overførte poliseer, overdragelsesmottakeren forplikter seg til å samtykke med: 

(a) Den relevante klausulen fra Konfliktløsning (’DISP’) regler fra FCA håndboken som ville 

gjeldt håndteringen av enhver klage: 

(i) dukker opp i relasjon til enhver forordning eller utelatelse av overdrageren i 

Storbritannia før overføringsdatoen; og  

(ii) som er brakt til Storbritannias finansielle ombudsmann tjeneste og som faller under 

dens jurisdiksjon; og 

(b) Enhver gyldige dom, forlik, domstolbeslutning eller kjennelse (eller relevante del derfor)f 

fra Storbritannias ombudsmanntjeneste, gjort under dets jurisdiksjon som satt i DISP 2 av 

FCA håndboken, 

til den graden at slikt samtykke er kompatibel med enhver regler eller bestemmelser utstedt av CAA 

som er gjeldende til overdragelsesmottakeren. 

4.5 Enskjønt paragraf 14, forsikringstakere av overførte poliser kan håndheve forskrifter fra paragraf 

4.4(b) mot overdragelsesmottakeren. 

5. RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER I RELASJON TIL OVERFØRT FORRETNING 

5.1 På og med virkning fra overføringsdatoen, overdragelsesmottakeren skal ha rett til alle rettigheter, 

fordeler og eiendom til overdrageren alt som eksisterer på overføringsdatoen under overførte 

poliseer.   

5.2 Uten fordom til generaliteten av paragraf 5.1 ovenfor, hvor fordelene av enhver overført polise er 

holdt under vilkårene av en tillit, slike vilkår, sammens med vilkårene i enhver regler gjeldende til 

enhver pensjonsordning i tilfelle enhver pensjonsordning under hvilke fordeler som kan henvises til i 

en overført polise, skal opereres og bli oppfattet som og med virkning fra overføringsdatoen på en 

basis som er konsekvent med overføring av slikt overført polise i samsvar med bestemmelser i denne 

planen.  For å unngå tvil:  

(a) Hvor samtykket av overdrageren er påkrevd under enhver slike vilkår; samtykke fra 

overdragelsesmottakeren skal, fra overføringsdatoen, istedenfor bli behandlet som påbudt; 

og  
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(b) Hvor en makt til å utpeke tillitsmannstyre under slike vilkår er tilstått på overdrageren, den 

makten skal, fra overføringsdatoen, istedenfor bli behandlet som tilstått på 

overdragelsesmottakeren.   

5.3 Alle personer som er innehaver av enhver overført poliseer eller er en part til, eller drar fordeler fra, 

enhver annen avtale med overdragere som former del av overført forretning skal, på og med virkning 

fra overføringsdatoen, ha rett til, i etterfølger til, og til begrensning av, enhver rettigheter som han 

kan ha hatt imot overdrageren under enhver overførte poliseer eller enhver andre slike avtaler relatert 

til overført forretning, til samme rettigheter mot overdragelsesmottakeren (i medhold til vilkårene i 

denne planen) som var tilgjengelig til han mot overdrageren under slike overførte poliseer eller slike 

andre avtaler som utgjøre del av overført forretning. 

5.4 Alle referanser relatert til overført forretning i enhver overført polise eller enhver annen avtale eller 

dokument som beviser tittel til eller fordel eller byrde fra overført forretning (inkludert i en kontrakt 

der overdrageren er parten), en kontrakt der overdrageren er ikke en part eller på annet hold og enten 

i skriftlig eller ikke) til overdrageren, dens styre eller enhver andre konsulenter, ansatte eller agenter 

av overdrageren skal fra og etter overføringsdatoen bli lest som referanse til 

overdragelsesmottakeren, overdragelsesmottakerens styre eller enhver andre konsulenter, ansatte 

eller agenter av overdragelsesmottakeren henholdsvis, som riktig.  Spesielt, men uten begrensning, 

alle rettigheter eller plikter som kan utøves eller kan uttrykkes til å bli utøvd eller ansvar som skal 

utøves av overdrageren, dens styre eller enhver annen konsulent, ansatte eller agenter av 

overdrageren i relasjon til enhver overført polise eller annen avtale eller dokument som beviser tittel 

til eller fordel eller byrden av overført forretning relatert, i hver sak, til overført forretning (inkludert 

i en kontrakt der overdrageren er part, en kontrakt der overdrageren er ikke en part eller annen sted 

og enten skriftlig eller ikke) skal, fra og etter overføringsdatoen, gjøres at den kan utøves eller 

påkrevet å bli utøvd av overdragelsesmottakeren, overdragelsesmottakerens styre eller enhver annen 

konsulent, ansatte eller agenter av overdragelsesmottakeren henholdsvis, som er greit.   

5.5 Overføringen av eventuelle rettigheter, fordeler, ansvar og forpliktelser under eller i sammenheng 

med enhver overført polise, overført aktiva, gjenværende aktiva, overført ansvar eller gjenværende 

ansvar i medhold til denne planen skal settes igang og skal bli gyldig og bindende for alle parter som 

har enhver interesse i den samme til trass for enhver restriksjon på overføring, anvise eller på annen 

måte håndtere med det samme og slik overføring skal menes å settes igang på den basis at den ikke 

overtrer noen slike restriksjoner og gir ikke noen rettighet til å avslutte, modifisere, anskaffe eller 

forlange rente eller rettighet, eller til å behandle en rente eller rettighet som avsluttet eller modifisert.    

6. EKSKLUDERTE POLISEER 

6.1 Underlagt paragraf 6.2 nedenfor. Ekskluderte poliseer innen lem (b) av definisjonen av ekskluderte 

poliseer skal ikke bli overført til overdragelsesmottakeren av denne planen og all ansvar som kan 

tilskrives til slike ekskluderte poliseer og ekskluderte poliseer faller innenfor lem (a) av definisjonen 

av ekskluderte poliseer for så lenge de ikke har blitt overført i samsvar med Jersey planen skal forbli 

forpliktelser av overdrageren og bli helt gjenforsikret av overdragelsesmottakeren uten grense av tid 

eller beløp med virkning fra overføringsdatoen på vilkårene utstedt i en ekskludert polise, 

gjenforsikringsavtale som vil inkludere følgende vilkår (ekskluderte poliseer 

gjenforsikringsavtale):  

(a) alle forpliktelser til overdrageren som kan tilskrives ekskluderte poliseer innen lem (b) av 

definisjonen av ekskluderte poliseer, som ville ha vært overførte forpliktelser hadde den 

relevante attesten under del 1 av plan 12 til FSMA blitt gitt eller annen hindring til 

overføring ikke anvendt, skal bli gjenforsikret av overdragelsesmottakeren på og med 

virkning fra overføringsdatoen;  
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(b) alle forpliktelser til overdrageren som kan tilskrives ekskluderte poliseer faller innenfor lem 

(a) av definisjonen av ekskluderte poliseer, som ville ha vært overførte forpliktelser hadde 

Jersey planen blitt tredd i kraft i samsvar med dets vilkår, skal bli gjenforsikret av 

overdragelsesmottakeren på og med virkning fra overføringsdatoen; 

(c) forpliktelsen til overdragelsesmottakeren på overføringsdatoen skal bli slikt at den vil dekke 

full ansvar fra overdrageren i henseende til rettigheter, fordeler og makt gitt av innehavere 

av ekskluderte poliseer som faller innenfor lem (b) av definisjonen av ekskluderte poliseer 

som ville ha vært overførte forpliktelser hadde relevante attesten under del 1 av plan 12 til 

FSMA blitt gitt eller annen hindring til overføring ikke anvendt;  

(d) Ansvaret til overdragelsesmottakeren på overføringsdatoen skal bli slikt at den vil dekke full 

ansvar av overdrageren i henseende til rettigheter, fordeler og makt gitt av innehavere av 

ekskluderte poliseer som faller innenfor lem (a) av definisjonen av ekskluderte poliseer som 

ville ha blitt overført ansvar hadde Jersey planen blitt tredd i kraft i samsvar med dets vilkår; 

(e) Bestandpremie betalbar av overdrageren til overdragelsesmottakeren i sammenheng med 

klausulen for gjenforsikring beskrevet i denne paragrafen 6.1 skal bli ment til å ha blitt 

tilfredsstilt av overføring til overdragelsesmottakeren av egnet samsvar med overført aktiva 

og aktiva overført under gjenforsikringsavtalen i plassering mellom overdrageren og 

overdragelsesmottakerens før overføringsdatoen; og 

(f) Overdragelsesmottakeren skal være ansvarlig for å administrere ekskluderte poliseer og skal 

gjøre slikt som om de var overførte poliseer underlagt samarbeid fra overdrageren. 

6.2 Partene kan skriftlig være enige til å endre vilkårene av ekskluderte poliseer gjenforsikringsavtale i 

hvilket tilfelle klausuler av denne paragrafen 6.2 skal bli ansett å være endret riktig. 

6.3 Hvis alle samtykker, ordrer, tillatelser eller andre krav til overføring eller innovasjon av en 

ekskludert polise fra overdrageren til overdragelsesmottakeren er fått, slikt ekskludert polise skal bli 

overført til overdragelsesmottakeren og skal deretter bli behandlet på respektert vis, som om den var 

en overført polise på vilkårene av denne planen og ikke en ekskludert polise. 

7. MANDATER OG ANDRE BETALINGER  

7.1 Alle premier som er betalbar på og etter overføringsdato (eller, hvis relevant, påfølgende 

overføringsdato) i henseende til overførte poliseer, hvis noen, skal være betalbar for 

overdragelsesmottakeren. 

7.2 Enhver direkte debiteringsmandat, løpende ordre eller annen instruksjon eller autoritet i kraft på 

overføringsdatoen (eller hvis relevant, påfølgende overføringsdato) (inkludere, uten begrensning, 

enhver instruksjoner gitt til en bank av dets kunde i form av direkte debitering eller løpende ordre) 

som ordner for betalingen av en bank eller andre mellomledd av premier eller andre beløper betalbar 

til overdrageren under enhver overført polise eller overført aktiva skal deretter tre i kraft som om den 

hadde forsynet for og autorisert slikt betaling til overdragelsesmottakeren. 

7.3 Enhver mandat eller andre instruksjoner i kraft på overføringsdatoen (eller hvis relevant, påfølgende 

overføringsdato) som måten for betaling av enhver sum betalbar av overdrageren under enhver 

overførte poliseer skal, på og fra overføringsdatoen, fortsette i kraft som en effektiv autoritet til 

overdragelsesmottakeren.   
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8. TILLITSERKLÆRING AV OVERDRAGEREN 

8.1 Overdrageren skal, i relasjon til enhver og alle gjenværende aktiva som er eiendom av overdrageren, 

fra overføringsdatoen (men lagret til den grad at å gi virkning til slikt en tillit ville krevd et samtykke 

eller avkall som har ikke blitt skaffet eller slik tillit ville ikke blitt gjenkjent av enhver anvendelig lov 

eller at overdrageren og overdragelsesmottakeren er enige om å ikke gi virkning til en slik tillit for 

enhver grunn), hold enhver slik gjenværende aktiva, sammens med enhver retteregang av salg eller 

inntekt eller annen rettighet akkumulert eller tilbakebetaling som dukker opp med hensyn derav, som 

tillitsmann for overdragelsesmottakeren.   

8.2 Overdrageren skal være underlagt overdragelsesmottakerens bestemmelser som angår enhver 

eiendom referert til i paragraf 8.1 ovenfor overføringsdatoen inntil den relevante eiendommen er 

overført til eller på annen måte sikret i overdragelsesmottakeren eller er kvittet seg med (hvorpå 

overdrageren skal stå til regnskap ovenfor overdragelsesmottakeren for rettergangene av salg derav), 

og overdragelsesmottakeren skal ha autoritet til å fungere som advokat til overdrageren i henseende 

til slik eiendom for alle slike formål.   

8.3 I det tilfelle av enhver betaling bli gjort til, eiendom blir mottatt av, eller rettighet blir tilstått på 

overdrageren etter overføringsdatoen i henseende til overført forretning, enhver overført aktiva, 

enhver gjenværende aktiva eller enhver aktiva referert til i paragraf 8.1 ovenfor, overdrageren skal, 

så fort som det er brukbar på en fornuftig måte etter mottakelse, betale den fulle summen av slik 

betaling eller (til den grad som det er mulig å gjøre) overføre slik eiendom eller rettighet til, eller i 

samsvar med bestemmelsene av, overdragelsesmottakeren og overdragelsemottakeren skal 

tilbakebetale overdragerens kostnader som er pådratt innenfor rimeligheten i utviklingen av slik 

betaling eller overføring på mottakelse av rimelig støttebevis derav.   

9. ERSTATNING I FAVØR AV  OVERDRAGEREN OG OVERDRAGELSESMOTTAKEREN  

9.1 På og fra overføringsdatoen, overdragelsesmottakeren skal i henseende til overført ansvar og all 

gjenværende ansvar, gi straffefrihet til overdrageren mot enhver og alle tap pådratt av overdrageren 

som dukker opp i henseende til;  

(a) Gjenværende ansvar inntil relevante ansvar er overført til eller blir et ansvar for 

overdragelsesmottakeren, lagre til den grad at slikt gjenværende ansvar har dukket opp eller 

økt som et resultat av en feil fra overdrager til å samtykke med enhver bestemmelse gitt av 

overdragelsesmottakeren under paragraf 8.2; og 

(b) Overført ansvar, forutsatt at overdrageren skal konferere med overdragelsemottakeren før 

enhver handling blir tatt i henseende til enhver overført ansvar og skal ikke samtykke eller 

avgjøre eller indikere en intensjon til å samtykke eller avgjøre enhver overført ansvar uten 

skriftlig samtykke fra overdragelsesmottakeren og i henseende til gjenværende ansvar over 

svindelsalg fra svindelsalg skjæringsdag, uten fordom mot kravene uttrykkelig avtalt 

skriftlig mellom partene (som blant annet forutsatt at, uten fordom til 

overdragelsesmottakerens rettigheter til å rettslig feide tilfellet og/eller beløpet av 

gjenværende svindelsalgansvar fra svindelsalg skjæringsdag, hvis overdragelsesmottakerens 

skriftlige samtykke ikke er gitt innen en periode av 15 forretningsdager fra datoen på den 

relevante forsikringstaker igangsetter kravet, overdrageren (som har hensyn til overdragerens 

forpliktelser til den relevante polisetaker under reguleringssystemet) kan ordne det 

gjenværende svindelsalgansvaret med slikt polisetaker til tross for å ikke ha fått det skriftlige 

samtykket). 

9.2 På og fra overføringsdato, overdrageren skal i henseende til all ekskludert aktiva og ekskludert 

ansvar, gi straffefrihet til overdragelsesmottakeren mot enhver og alle tap som dukker opp i 



 

Error! Unknown document property name. 

Error! Unknown document property 

name. 

22  

 

henseende til all ekskludert aktiva og ekskludert ansvar forutsatt at overdragelsesmottakeren skal 

konferere med overdrageren før noen handlinger blitt tatt i henseende til enhver ekskludert aktiva og 

ekskludert ansvar og skal ikke samtykkes til eller avgjøre, eller indikere en intensjon til å samtykke 

eller avgjøre enhver potensiell ekskludert ansvar uten skriftlig samtykke fra overdrageren. For å 

unngå tvil, vilkårene til de ekskluderte polisene gjenforsikringsavtale skal anvendes i henseende til 

ansvar under ekskluderte poliseer. 

10. SKATTETREKK OG AVDRAGER 

10.1 Enhver betaling gjort av eller skyldig fra overdragelsesmottakeren til overdrageren eller vice versa i 

medhold til paragraf 8.3 eller 9 skal bli gjort gratis og fri for alle avdrager og skattetrekker annet enn 

kun for enhver avdrag og skattetrekker påbudt av loven.  Hvis noen avdrager eller skattetrekker er 

påbudt av loven fra en betaling i medhold til paragraf 8.3 eller 9, betaleren skal være ansvarlig for å 

betale til mottakeren det beløpet som er påbudt for å sikre , betaleren skal være ansvarlig for å betale 

mottakeren for videre beløper som er påbudt for å sikre at nettobeløp mottatt av mottakeren er likt 

med det fulle beløpet som ville ha vært mottatt under relevante klausulene i paragraf 8.3 eller 9 i 

fravær av enhver slike avdrager eller skattetrekk og hvis mottakeren får og bruker en 

skattegodtgjørelse, eller får tilbakebetaling på skatt, som mottakeren bestemmer (i god tro) som kan 

tilskrives til enhver økt betaling gjort i medhold til denne paragrafen 10.1, mottakeren skal betale et 

beløp til betaleren som mottakeren (i god tro) bestemmer vil etterlate den med slikt beløp som 

mottakeren ville ha mottatt under relevante klausuler i paragraf 8.3 eller 9 i fraværet av enhver 

avdrager eller skattetrekker. 

11. ENDRING AV VILKÅR OG BETINGELSER TIL BLANDET POLISEER OG 

OVERFØRTE AVGITTE GJENFORSIKRINGSKONTRAKTER 

11.1 på og med virkning fra overføringsdatoen klausulene anvist i Schedule 1 skal være ansett å bli 

inkorporert inn i blandet poliser.  

11.2 Variasjonene i vilkår og betingelser til blandet poliseer referert til i paragraf 11.1 ovenfor skal bli 

gjort i medhold til denne planen og ikke under og trass for enhver rettighet eller betydningsfull 

rettighet innen slike vilkår og betingelser eller enhver annen relaterte planer, regler eller planen for å 

gjøre slike variasjoner. Uten fordom mot forsikringstaker rettigheter, i samsvar med vilkår og 

betingelser av blandet poliseer, ingen angrerett på overføring skal dukke opp som et resultat av 

implementasjonen av denne planen. Verken overdragelsesmottakeren eller overdrageren eller andre 

styremedlem, konsulent, ansatt eller andre personer for eller på vegne av overdrageren eller 

overdragelsesmottakeren skal bli forpliktet til å utstede et sertifikat, tillegg, varsel, bestemthet eller 

enhver annen dokument i relasjon til slike variasjoner, til tross for enhver betydningsfull forpliktelse 

i vilkår og betingelser av blandet polise eller enhver annen relatert planer, regler eller planene for å 

gjøre så.  

11.3 på og med virkning fra overføringsdatoen i klausulene anvist i Schedule 2 skal anses å bli lagt inn i 

de avgitte gjenforsikringskontraktene som er overført under der overdragelsesmottakerens ansvar 

under blandet polise har blitt gjenforsikret.  

11.4 Variasjonene i vilkår og betingelser av avgitte gjenforsikringskontrakter overført som er referert til i 

paragraf 11.3 skal bli gjort i medhold til planen og ikke under og til tross for enhver rettighet eller 

betydningsfull rettighet innen slike vilkår og betingelser eller enhver annen relaterte planer, regler 

eller planene for å gjøre slike variasjoner. Uten fordom mot gjenforsikrers rettigheter, i samsvar med 

vilkår og betingelser av avgitte gjenforsikringskontrakter overført, ingen angrerett på overføring skal 

dukke opp som resultat av implementasjonen i plan. Verken overdragelsesmottakeren eller 

overdrageren eller annen styremedlem, konsulent, ansatt eller andre personer for eller på vegne av 

overdrageren eller overdragelsesmottakeren skal bli forpliktet til å utstede et sertifikat, tillegg, varsel, 
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bestemthet eller enhver annen dokument i relasjon til slike variasjoner, til tross for enhver 

betydningsfull forpliktelse i vilkår og betingelser av avgitt gjenforsikringskontrakter overført eller 

enhver annen relaterte planer, regler eller planene for å gjøre så.  
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DEL D - VARIERT 

12. OVERFØRINGSDATO 

12.1 Denne planen skal tres i kraft kl. 00:01 timer (BST) den 1 januar 2019 eller slikt annen tid eller dato 

som kan samtykkes til av parter og spesifisert i domstolbeslutning sanksjonering av plan.  

12.2 Hvis overdrageren og overdragelsesmottakeren samtykker at overføringen til 

overdragelsesmottakeren av overført forretning skal tres i kraft etter 00.01 BST den 1 januar 2019, 

overdrageren og overdragelsesmottakeren må anvende til retten for videre dom, spesifisere enhver 

tid og dato etter 00.01 BST den 1 januar 2019 som, underlagt samtykket fra retten, skal da bli 

overføringsdato for formålene av denne planen og denne planen skal da settes i drift på og fra tiden 

og datoen som er spesifisert, gitt da at: 

(a) Overdrageren og overdragelsesmottakeren skal vurdere hvordan forsikringstakere av 

overførte poliseer er informert om ny overføringsdato, inkludert hvorvidt individuelle 

polisetakere-varsler er egnet. 

(b) PRA og FCA skal bli varslet på forhånd og så snart som noenlunde gjennomførbar, og skal 

ha rett til å bli hørt på, i enhver høring i retten der slike søknader er ansett; 

(c) slik søknad skal være ledsaget av et sertifikat fra uavhengig ekspert til den virkning at den 

foreslåtte endringer ikke vil anselig påvirke innehavere av overførte poliseer eller 

eksisterende polisetakere av overdrageren eller overdragelsesmottakeren, inkludert deres 

fordel forventninger; 

(d) uavhengige eksperten skal få den mest oppdaterte finansielleinformasjonen (revidere og/eller 

urevidert, som kan være egnet) tilgjengelig til overdrageren og overdragelsesmottakeren i 

henseende til den parten; og 

(e) en varsel om ordningen av en slik dom er utgitt på nettsiden til overdrageren innen 5 dager 

av ordningen av slik videre dom.  

13. MODIFIKASJON ELLER TILLEGG 

13.1 Overdrageren og overdragelsesmottakeren kan samtykke for og på vegne av alle andre personer som 

er utsatt (annen enn PRA og FCA) av enhver modifikasjon av eller tillegg i denne planen eller til 

enhver videre betingelse eller klausul som påvirker det samme, før sanksjoneringen av denne planen, 

retten kan godkjenne eller pålegge.   

13.2 Underlagt paragraf 13.4, til enhver tid etter sanksjonering av denne planen, overdragelsesmottakeren 

og overdrageren skal være fri til å anvende solidarisk til retten for samtykke til endre dets vilkår, gitt 

at i enhver slik sak: 

(a) PRA og FCA skal bli gitt minst seks ukers varsel fra, og ha rett til å bli hørt på, enhver 

høring i retten der slik søknad er vurderte; og  

(b) Slik søknad skal være ledsaget med et sertifikat fra en uavhengig ekspert, godkjent for 

formålet av PRA (etter konsultering med FCA), til den virkning at i hans mening (etter å ha 

tatt i betraktning eller mulige innvirkninger av foreslåtte endringer), foreslåtte endringer til 

planen vil ikke ha en material ugunstig virkning på forsikringstaker av overdrageren, 

inkludert ved referanse til;  
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(i) Virkningen fra foreslåtte endringer til planen til sikkerheten av de forsikringstaker 

kontraktlige rettigheter, inkludert sannsynligheten og potensielle virkninger fra 

insolvens av overdragelsesmottakeren; 

(ii) de mulige virkningene fra foreslåtte endringer til planen på saker sånn som 

kapitalforvaltning, nye forretningsstrategier, administrasjon, ledelse, kostnadnivå og 

evaluerings basis så langt som de kan påvirke (x) sikkerheten til de 

forsikringstakernes kontraktlige rettigheter; (y) nivå av tjeneste gitt til de 

forsikringstakerne; eller (z) de fornuftige forventningene av fordel for de 

forsikringstakerne; og 

(iii) kostnad- og skattevirkninger av foreslåtte endringer til planen, inkludert inn så langt 

som de kan påvirke sikkerheten til de forsikringstaker kontraktlige rettigheter eller 

deres fornuftige forventninger av fordel. 

13.3 Hvis slikt samtykke er gitt, overdragelsesmottakeren og overdrageren kan endre vilkårene til denne 

planen i samsvar med slikt samtykke.   

13.4 Samtykket fra retten eller PRA og FCA skal ikke påkrevet i relasjon til endring eller avslutting av 

ekskluderte poliseer gjenforsikringsavtale. 

13.5 Til tross for paragraf 13.2, enhver endring i denne planen vil ikke kreve rettens samtykke hvor slikt 

endring er:  

(a) En liten og/eller teknisk endring til vilkår (inkludert endringer for å rette opp klare feiler) 

som kan bli samtykket til av overdragelsesmottakeren eller overdrageren; 

(b) påkrevd å vise enhver endring i anvendelig lov som har eller vil ha enhver implikasjoner for 

overdrageren eller overdragelsesmottakeren i relasjon til vilkår eller driften av denne planen;  

(c) Nødvendig å vise til enhver endringer i forsikrings-metoder relatert til, eller teknikker for 

ledelse av, overførte poliseer; eller 

(d) Påkrevd å beskytte rettighetene og rimelige forventninger av polisetakere av overførte 

poliseer, 

Gitt at PRA og FCA har blitt gitt minst 28 dagers varsel (fra datoen da PRA og FCA erkjenner 

varselet) av endring og har indikert at de ikke protesterer dertil før datoen. 

13.6 Hvor en utilsiktet konsekvens som kanskje har en innvirkning på polisetakere av overførte poliseer 

(evaluert av referansen til det som var kommunisert til polisetakere av overførte poliseer i 

forsikringstakerpakken) er identifisert av overdragelsesmottakeren, ansvarshavende aktuaren vil 

evaluere innvirkningen fra den utilsiktede konsekvensen og konferere med PRA og FCA.  

13.7 Hvis, man har konferert med PRA og FCA, ansvarshavende aktuar vil vurdere at en endring til 

denne planen er anvendelig som et resultat av innvirkningen fra den utilsiktede konsekvensen på 

forsikringstaker av overførte poliseer, overdragelsesmottakeren og overdrageren vil endre denne 

planen, i medhold til paragraf 13.5(d), til den grad påkrevd for å beskytte rettigheten og fornuftige 

forventninger til forsikringstakerne av overførte poliseer.  
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14. TREDJEPARTS RETTIGHETER  

Ingen person som ikke er en part av denne planen kan håndheve enhver av dets vilkår, enten av 

ærbarhet for kontraktene (Rettigheter til tredjeparter) lov 1999 eller på annen måte.   

15. GJELDENDE LOV 

Denne planen og enhver ikke kontraktsrettslige forpliktelser som dukker opp fra eller i sammenheng 

med denne planen skal reguleres av, og tolkes i samsvar med, engelsk lov.  
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SCHEDULE 1 

VILKÅR OG BETINGELSER AV BLANDET POLISER 

1. Definisjoner 

I denne polisen, for utenom underlagt kontekst ellers krevet, følgende ord eller uttrykk har følgende 

respektive meninger: 

EØS-tap betyr enhver tap som dokker opp i henseende til en EØS risiko som er forsikret under 

vilkårene i denne polisen;  

EØS-risiko betyr enhver risiko i henseende til der en EØS stat annen enn Storbritannia er et 

medlemsland der risikoen ligger; 

Hiscox enhet betyr Hiscox S.A. og Hiscoz Insurance Company Limited henholdsvis; 

Ikke-EØS-tap betyr enhver tap som er forsikret under vilkårene i denne polisen som ikke er EØS-

tap; 

2. EØS-risikoer 

2.1 Med virkning fra overføringsdatoen, hvor forsikrer nevnt i planen til polisen er Hiscox Insurance 

Company Limited:  

(a) Hiscox S.A: 

(i) skal være helt og eksklusivt ansvarlig som, og ha ansvar for utførelsen av enhver 

forpliktelse til, Hiscox Insurance Company Limited under denne polisen i henseende 

til EØS-tap; og 

(ii) skal ikke være ansvarlig eller ha ansvar for enhver type uansett i henseende til 

enhver ikke-EØS-tap; 

(b) Hiscox Insurance Company Limited:  

(i) skal være helt og eksklusivt ansvarlig for utførelsen av enhver forpliktelse til, 

Hiscox Insurance Company Limited under denne polisen i henseende til enhver 

ikke-EØS-tap; og 

(ii) skal ikke være ansvarlig eller ha ansvar for enhver type uansett i henseende til 

enhver EØS-tap. 

(c) For å unngå tvil, definisjonen av ‘Vi’ betyr hver enhet som er en forsikrer under polisen. 

2.2 Respektive ansvar under denne polisen fra Hiscox S.A and Hiscox Insurance Company Limited skal 

være en del og ikke kombinert. 

3. Ingen fellesskap 

3.1 Ingenting i denne polisen skal bli ansett for å utgjøre et fellesskap mellom enhver Hiscox enhet eller 

med mindre annet er bestemt, utgjør enhver Hiscox enhet agenten av enhver annen Hiscox enhet for 

enhver formål. 
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4. Kontinuitet 

4.1 Klausulene i denne polisen skal, lagre som endret i denne planen, fortsette i full kraft og virkning, og 

skal bli lest og oppfattet som et dokument med denne planen. 
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SCHEDULE 2 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR OVERFØRTE AVGITTE 

GJENFORSIKRINGSKONTRAKTER 

1. Definisjoner 

I denne kontrakten, for utenom emnet i konteksten på annen måte krever, følgende ord og uttrykker 

ha følgende respektive betydninger: 

EØS risiko betyr enhver risiko i henseende til der en EØS stat annen enn Storbritannia er et 

medlemsland der risikoen ligger; 

2. EØS-risikoer 

2.1 Med virkning fra overføringsdatoen, Hiscox S.A. Er gjenforsikret i henseende til EØS-risikoer til 

vilkår og betingelsene av kontrakten.  

3. Kontinuitet 

3.1 Klausulene i denne kontrakten skal, lagret som endret i denne planen, fortsette i full kraft og 

virkning, og skal bli lest og oppfattet som et dokument med denne planen. 
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