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Denne brosjyren inneholder viktig informasjon om den foreslåtte 

overføringen av Hiscox Insurance Company Limited 

DETTE ER ET VIKTIG DOKUMENT SOM KREVER DIN ØYEBLIKKELIGE OPPMERKSOMHET 

Denne brosjyren er kun ment som en veiledning og er ikke en endelig uttalelse om rettighetene dine. 

Andre personer kan være interessert i polisen din (hvis du for eksempel er en medinnehaver av 

polisen) Vi ber deg om å påse at også disse har muligheten til å gjennomgå innholdet i denne 

brosjyren. 

Hvis du har spørsmål som ikke dekkes i denne brosjyren, ber vi om at du kontakter oss ved bruk av 

kontaktopplysningene på forsiden av brevet som fulgte med denne brosjyren. Vær oppmerksom på at 

Hiscox-teamet har lovpålagt forbud mot å gi økonomisk rådgivning, men vil besvare generelle 

spørsmål om virkningene av den foreslåtte overføringen. 

Informasjon om den foreslåtte overføringen oppgis også på nettstedet vårt på 

www.hiscoxgroup.com/partvii 
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DEL A: Introduksjon 

Hva er det som skjer, kort fortalt? 

 
Etter Storbritannias beslutning om å forlate Den europeiske union (vanligvis kjent som «Brexit»), 

foreslår Hiscox Insurance Company Limited (HIC) å foreta noen nødvendige endringer i virksomheten 

slik at de kan fortsette å betjene sine poliseinnehavere og skadeanmeldere i Storbritannia og over 

hele Europa etter Brexit. 

HIC foreslår å overføre bestemte poliser fra HIC (et selskap registrert i Storbritannia), til Hiscox 
S.A.(HSA) (et datterselskap av Hiscox Ltd basert i Luxembourg) via en overføring av 
forsikringsvirksomheten gjennom en prosess kjent som Del VII-overføring.  
 
Kundene våre er viktige for oss og vi foretar disse foreslåtte endringene slik at vi kan fortsette å 
betjene poliseinnehavere og skadeanmeldere i Storbritannia og over hele EU etter Brexit.  
 
Den foreslåtte overføringen vil bli effektuert som en overføring av forsikringsvirksomhet som 

tilrettelagt for i Del VII Financial Services and Markets Act 2000 (Lov om finanstjenester og markeder 

av 2000) (FSMA). En Del VII-overføring er en prosess som overfører forsikringsvirksomhet fra en 

assurandør til en annen, og kulminerer i en gjennomgang av domstolen. En uavhengig ekspert (den 

uavhengige eksperten), som er godkjent oppnevnt av bransjens tilsynsmyndigheter, Prudential 

Regulation Authority (PRA) og Financial Conduct Authority (FCA), er pålagt å avgi en rapport til 

domstolen om innvirkningen på poliseinnehavere. 

I tillegg til den foreslåtte overføringen har vi til hensikt å søke The Royal Court of Jersey (Jersey-
domstolen) om tillatelse til en overføringsplan i samsvar med Lov om forsikringsvirksomhet (Jersey) 
av 1996 (Jersey-planen). 
 
Jersey-planen er ment for overføring av enkelte virksomheter som utføres av HIC i eller fra Jersey på 
samme vilkår som den foreslåtte planen. Vilkårene i den foreslåtte planen innarbeides i Jersey-
planen som en ramme for Jersey-planen. 
 
Dette dokumentet gir deg en fullstendig beskrivelse av den foreslåtte overføringen av virksomheten til 
HIC, og inkluderer: 

 Noen spørsmål og svar 

 Et sammendrag av overføringsdokumentet 

 En sammenfatning av rapporten fra den uavhengige eksperten 

 Varsling om overføring 

 Detaljer om hvordan du kan kontakte oss 
 

Forventet tidsplan 

 Høring ved The Royal Courts of Justice, Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, 
EC4A 1NL, for å vurdere den foreslåtte overføringen, den 14. desember 2018. 

 Høring ved The Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 
1JG for å vurdere den foreslåtte Jersey-planen, 17. desember 2018. 

 Foreslått dato for effektuering av overføringen (ikrafttredelsesdato) er 1. januar 2019 00.01 BST. 
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DEL B: Vanlige spørsmål: 

1. Jeg er ikke lenger poliseinnehaver, så hvorfor gjør dere meg oppmerksom på den 

foreslåtte overføringen? 

Vilkårene i noen av polisene som utstedes av HIC kan gi rett til å fremme krav flere år etter at 

den opprinnelige polisen er utløpt. Avhengig av vilkårene i polisen din, kan det være du 

fremdeles har rett til å fremme et krav under denne polisen – og dette er grunnen til at vi varsler 

deg om den foreslåtte overføringen. 

2. Trenger jeg å gjøre noe? 

Du trenger ikke gjøre noe – med mindre du har spørsmål eller mener du kan bli negativt berørt 
av den foreslåtte overføringen.  
 
Hvis du har en fellesforsikring eller gruppeforsikring, ber vi om at du gjør de andre 
poliseinnehaverne kjent med den foreslåtte overføringen.  
 
Vi oppfordrer deg til nøye å lese informasjonen i brevet og brosjyren for planen samt detaljene 
på den spesielle nettsiden for overføringen (på www.hiscoxgroup.com/partvii.) slik at du kan 
vurdere implikasjonene av den foreslåtte overføringen. Du kan også kontakte oss hvis du har 
spørsmål. Detaljer om hvordan du kontakter oss, finnes på baksiden av brosjyren for planen. 
 
Selv om PRA og FCA gir oversikt over Del VII-prosessen og begge gir Høyesterett i både 
England and Wales (Høyesterett) en rapport som redegjør for deres respektive oppfatninger av 
den foreslåtte overføringen, skal dette ikke være en erstatning for en selvstendig vurdering hos 
hver kunde angående hvordan den foreslåtte overføringen vil berøre dem. 

3. Hvordan vet jeg om polisen min overføres i den foreslåtte overføringen? 

 Det foreslås at HIC-poliser overføres til Hiscox S.A. hvis de ble utstedt av: 

 En avdeling av HIC i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA) (dvs. Belgia, 

Frankrike, Tyskland, Nederland, Portugal, Spania og Den irske republikken); 

 En britisk avdeling av HIC og  

o poliseinnehaveren befinner seg i EØS (utenom Storbritannia); 

o Gir dekning av risiko kun innenfor EØS; 

o Gir dekning for risikoer i Storbritannia, et EØS-land (utenom Storbritannia) 

og/eller land utenfor EØS. Disse polisene blir «blandede poliser» med fortsatt 

dekning for risikoer for Storbritannia og risikoer utenfor EØS fra HIC og 

overføring av EØS-risikoene til Hiscox S.A. i den foreslåtte overføringen. Vilkår 

og betingelser (inkludert gjeldende polisegrenser) blir værende de samme for 

begge deler av den blandede polisen. 

For poliser som overføres vil HSA være assurandøren og tre i stedet for HIC i eventuell 

sakførsel (enten nåværende, fremtidig, ventende, varslet eller annet) som involverer HIC. 

Det foreslås at poliser blir værende hos HIC hvis de ble utstedt av den britiske avdelingen av 

HIC og poliseinnehaveren befinner seg i Storbritannia eller land utenfor EØS.  
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4. Hvem er Hiscox S.A. (HSA)? 

HSA er et regulert forsikringsselskap i Hiscox-konsernet. HSA er registrert i Luxembourg og 
drives fra hovedkvarteret med adresse 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. HSA er 
godkjent av finansministeren i Luxembourg og er underlagt tilsyn fra Commissariat Aux 
Assurances (Luxembourgs tilsynsmyndighet for forsikringsbransjen). Hiscox S.A. mottok 
lisensen fra tilsynsmyndighetene i januar 2018 og har en A-rangering fra S&P. Den offentlige 
firmaregistreringen for HSA i Luxembourg er «Registre du Commerce et des Sociétiés» (RCS) 
for Storhertugdømmet Luxemburg og registreringsnummeret er B217018. 

5. Hvorfor ble Luxembourg valgt til europeisk hovedkvarter for HSA? 

Luxembourg ble valgt av flere grunner etter en grundig gjennomgang av mulige steder. 
Luxembourg er godt plassert i midten av de eksisterende, europeiske operasjonene våre, har en 
stabil økonomi, erfarne og høyt respekterte tilsynsmyndigheter for forsikringsbransjen og er 
generelt et sentrum for finanstjenester. 

6. Kan jeg si opp polisen min hvis jeg ikke er komfortabel med den foreslåtte overføringen? 

Ingen av rettighetene du har for øyeblikket til å si opp polisen din, berøres av den foreslåtte 
overføringen. Du kan hevde en hvilken som helst rettighet du har iht. lovene i enkelte europeiske 
stater for å si opp polisen i en periode på 3 uker fra dato for overføringen eller så lenge som 
foreskrevet i dette landets lover – alt etter hva som er lengst. 

7. Vil de samme personene fortsette å håndtere polisen min? 

Ja, alle kontaktopplysninger og telefonnumre til kundetjenesten vil være de samme. 

8. Påvirker den foreslåtte overføringen min avtalegiro? 

Nei, det legges ikke til gebyrer for avtalegiroen som følge av den foreslåtte overføringen. Vi vil 

kontakte deg om det er nødvendig å endre avtalegiroen av noen andre grunner. 

9. Jeg har et åpent krav for øyeblikket – hva skjer nå? 

Den foreslåtte overføringen vil ikke berøre hvordan kravet ditt håndteres eller hvordan det 
utbetales. 

10. Jeg har et krav som ikke har blitt ferdig behandlet eller som er underlagt en juridisk tvist 

– hva skjer med dette? 

Etter den foreslåtte overføringen vil enhver nåværende, ventende eller fremtidig sakførsel ved 
eller mot HIC under poliser som overføres, bli anlagt mot HSA. For poliser som ikke overføres, 
vil slike krav fortsatt blir anlagt mot HIC. 

11.  Hva er Financial Services Compensation Scheme (FSCS) (Kompensasjonsplan for 

finanstjenester)? 

FSCS er en offentlig plan etablert av britiske myndigheter, og som finansieres av den britiske 

finanstjenestesektoren. Det gir monetær kompensasjon til kvalifiserte poliseinnehavere 

(vanligvis forbrukere og mindre bedrifter) i tilfelle et forsikringsselskap autorisert av PRA og FCA 

blir insolvent. 

12. Vil den foreslåtte overføringen påvirke tilgangen min til FSCS? 

Poliser som blir værende hos HIC vil fortsatt bevare eksisterende FSCS-beskyttelse før og etter 

den foreslåtte overføringen, inkludert om du velger å fornye med HIC ved neste fornyelsesdato.  
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Europeisk polise – Hvis polisen din overføres til HSA i den foreslåtte overføringen, vil 

kvalifiseringen din for tilgang til FSCS fortsette etter den foreslåtte overføringen. Hvis du velger å 

fornye under HSA, vil forsikringspolisen din utstedes av HSA og deretter vil du ikke ha tilgang til 

den britiske FSCS-planen for denne polisen, men i stedet vil du ha tilgang til beskyttelsesregimet 

i Luxembourg. 

Blandet polise – Hvis du har en blandet polise (som definert ovenfor), vil FSCS fortsatt dekke 

eventuelle krav under polisen din før og etter den foreslåtte overføringen dersom du velger å 

fornye. Den delen av polisen som overføres til HSA, vil også ha tilgang til beskyttelsesregimet i 

Luxembourg etter den foreslåtte overføringen. 

Beskyttelsesregimet i Luxembourg tilbyr ikke noe garantifond for poliseinnehavere, men det er et 

strengt tilsynsregime, slik at hvis et forsikringsselskap basert i Luxembourg blir insolvent, vil dets 

aktiva blir fordelt i absolutt preferanse til utbetaling av forsikringskrav. Disse reglene er ment å 

begrense behov hos poliseinnehavere for å søke kompensasjon fra en plan tilsvarende FSCS. 

I tillegg kan poliseinnehavere med poliser som ble utstedt gjennom lokale avdelinger i noen 

EØS-land, ha tilgang til nasjonal forsikringskompensasjon i dette landet.  

Den uavhengige eksperten har konkludert med at poliseinnehavere ikke blir materielt negativt 

påvirket av den foreslåtte overføringen. Den uavhengige eksperten har i tillegg bemerket i sin 

rapport at muligheten for at HSA blir insolvent etter den foreslåtte overføringen, er svært liten. 

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerheten til poliseinnehavere etter den foreslåtte 

overføringen, vennligst se rapporten fra den uavhengige eksperten på nettsiden vår, 

www.hiscoxgroup.com/partvii, eller se spørsmål 18 om hvordan du kan skaffe deg et eksemplar 

av den uavhengige ekspertens rapport.  

13. Hva er UK Financial Ombudsman Service (britisk ombudsmann)? 

Den britiske ombudsmannen tilbyr enkeltpersoner en gratis, uavhengig tjeneste for løsning av 

tvister med eller klager på assurandører autorisert av PRA og FCA. Innehavere av HIC-

forsikringer som innfrir kriteriene for kvalifisering etter gjeldende regler (vanligvis forbrukere og 

små bedrifter), har for tiden tilgang til den britiske ombudsmannen. Den britiske ombudsmannen 

kan fatte vedtak som er bindende på forsikringsselskaper.  

14. Vil den foreslåtte overføringen påvirke tilgangen min til den britiske ombudsmannen? 

Poliser som blir værende hos HIC, vil fortsatt bevare eksisterende beskyttelse fra den britiske 

ombudsmannen før og etter den foreslåtte overføringen, inkludert om du velger å fornye med 

HIC ved neste fornyelsesdato.  

 

Europeisk polise – Hvis du har en europeisk polise, vil du fortsatt ha samme tilgang til den 

britiske ombudsmannen som du har for øyeblikket, med hensyn til noen av HICs aktiviteter eller 

tjenester utført før den foreslåtte overføringen. Etter at den foreslåtte overføringen har funnet 

sted, vil polisen din bli betjent av HSA i stedet for HIC. Du vil derfor ikke lenger ha tilgang til den 

britiske ombudsmannen, men i stedet vil du, hvis du er en forbruker, ha tilgang til 

ombudsmannsregimet i Luxembourg (som definert nedenfor).  
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Den uavhengige eksperten har konkludert med at poliseinnehavere ikke blir materielt negativt 

påvirket av den foreslåtte overføringen. Den uavhengige eksperten har i tillegg bemerket i sin 

rapport at muligheten for at HSA blir insolvent etter den foreslåtte overføringen, er svært liten. 

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerheten til poliseinnehavere etter den foreslåtte 

overføringen, vennligst se rapporten fra den uavhengige eksperten på nettsiden vår, 

www.hiscoxgroup.com/partvii, eller se spørsmål 18 om hvordan du kan skaffe deg et eksemplar 

av den uavhengige ekspertens rapport.  

15. Når vil overføringen finne sted? 

Hvis den godkjennes av Høyesterett i England og Wales, forventes overføringen å tre i kraft den 
1. januar 2019 klokken 00.01 BST. Dette er kjent som ikrafttredelsesdatoen.  
Poliser i Jersey vil bli værende hos HIC inntil den foreslåtte Jersey-planen er godkjent av 
Høyesterett i Jersey. 

16. Hvordan vet jeg at den foreslåtte overføringen har funnet sted og at polisen min er 

overført? 

Hvis den foreslåtte overføringen godkjennes av Høyesterett i Jersey, forventes 
ikrafttredelsesdatoen å være 1. januar 2019.  

 
Vi vil publisere en kunngjøring på den dedikerte nettsiden vår for overføringen, 
www.hiscoxgroup.com/partvii, kort tid etter høringen i Høyesterett i England og Wales, som 
forventes å finne sted den 14. desember 2018 og Den kongelige domstolen i Jersey den 17. 
desember 2018. 
 
Det blir også publisert en erklæring i aviser over hele Europa for å varsle poliseinnehavere om at 
den foreslåtte overføringen har blitt godkjent. 
 
Vi oppmuntrer deg til å sjekke den dedikerte nettsiden vår for overføringen på 
www.hiscoxgroup.com/partvii regelmessig i tilfelle endringer i tidsplanen, inkludert av 
ikrafttredelsesdatoen. 

17. Hva skjer hvis den foreslåtte overføringen ikke godkjennes? 

Hvis den foreslåtte overføringen ikke godkjennes av Høyesterett, vil ingen poliser overføres. Vi 
vil oppdatere den dedikerte nettsiden vår for overføringen på www.hiscoxgroup.com/partvii med 
videre informasjon. Vi oppmuntrer deg derfor til regelmessig å sjekke nettsiden for planen. 
 

18. Hvor finner jeg videre informasjon? 
Du kan laste ned kopier av alle dokumenter forbundet med den foreslåtte planen, inkludert den 
fulle rapporten fra den uavhengige eksperten, hele plandokumentet og den supplerende 
rapporten fra den uavhengige eksperten (når den blir tilgjengelig) fra den dedikerte nettsiden vår 
for overføringen www.hiscoxgroup.com/partvii.  
Vi vil fra tid til annen publisere oppdateringer av den foreslåtte overføringen på den dedikerte 
nettsiden vår, inkludert eventuelle endringer av datoene for høringene ved Høyesterett i England 
og Wales og Den kongelige domstolen i Jersey, samt ikrafttredelsesdatoen. 
Alternativt kan du, hvis du ønsker mer informasjon eller flere kopier av dokumentene for den 

foreslåtte overføringen eller har andre spørsmål som gjelder den foreslåtte overføringen, 

kostnadsfritt kontakte oss ved bruk av ett av landsnumrene som finnes på baksiden av denne 

brosjyren. Vi vil være åpen mellom klokken 09.00 og 17.00 fra mandag til fredag (unntatt 

offentlige helligdager). 

 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Del C: Sammendrag av rapporten fra den uavhengige eksperten 
Det følgende har blitt utarbeidet av den uavhengige eksperten og er et sammendrag av 

hovedrapporten hans. Hvis du ønsker å lese hele rapporten, kan du gå til den dedikerte nettsiden vår 

for overføringen www.hiscoxgroup.com/partvii 

Introduksjon 

Jeg, Philip Tippin, er partner i forsikringsvirksomheten til (KPMG LLP («KPMG»). Jeg har vært 

medlem av Institute and Faculty of Actuaries (Institutt og fakultet for forsikringsvirksomheter) i 19 år. 

Jeg er utpekt av Hiscox Insurance Company Limited («HIC») for å fungere som uavhengig ekspert i 

forbindelse med den foreslåtte overføringen beskrevet nedenfor («overføringen») mellom HIC og 

Hiscox SA («HSA») (samlet, «de overførende selskapene»). Min utnevnelse ble godkjent av 

Prudential Regulation Authority («PRA») i samråd med Financial Conduct Authority («FCA») den 21. 

desember 2017. 

Den foreslåtte datoen for ikrafttredelse («ikrafttredelsesdatoen») for fullføringen av overføringen er 1. 

januar 2019. 

Denne sammenfattende rapporten dekker de viktigste konklusjonene i den uavhengige ekspertens 

rapport. Som bemerket i den uavhengige ekspertrapporten, har jeg vurdert alle alternative ordninger 

til den som er fremsatt i overføringsdokumentene sendt inn til Høyesterett i England og Wales 

(«domstolen»). Jeg har benyttet meg av data og annen informasjon gjort tilgjengelig for meg av de 

overførende selskapene. Selv om jeg har mottatt skriftlig bekreftelse fra de overførende selskapene 

på nøyaktigheten av informasjonen tilført meg, har jeg ikke søkt uavhengig bekreftelse og arbeidet 

mitt representerer ikke en revisjon av de økonomiske eller andre opplysninger tilført meg. 

Dette sammendraget må vurderes i sammenheng med den uavhengige ekspertrapporten, og man 

må ikke hvile utelukkende på dette sammendraget. Både dette sammendraget og den uavhengige 

ekspertrapporten må vurderes i sin helhet, inkludert begrensningene av bruken deres som fremsatt i 

den uavhengige ekspertrapporten. I tilfelle noen faktisk eller oppfattet konflikt mellom dette 

sammendraget og den uavhengige ekspertrapporten, skal den sistnevnte være definitiv. 

 

Den foreslåtte overføringen 

Den 23. juni 2016 stemte britiske velgere for å forlate Den europeiske union («EU»). Konsekvensene 

av denne beslutningen – vanligvis omtalt som «Brexit» – er fortsatt usikre. Storbritannia leverte 

formelt varsling iht. Artikkel 50 i Lisboa-traktaten den 29. mars 2017 og har startet en toårsperiode 

med forhandlinger om vilkårene for utgang fra EU.  

En potensiell implikasjon av Brexit for britiske forsikringsselskaper er tapet av 

forsikringspassrettigheter (muligheten til å forsikre i henhold til basis av tjenestefrihet eller 

etableringsfrihet).  

Hiscox-konsernet («Hiscox») er engasjert i en lang rekke assuranse- og reassuransevirksomheter 

gjennom sine datterselskaper. Hiscox Ltd er det endelige eierselskapet for Hiscox og har sitt 

hovedkvarter i Bermuda. 

Hiscox forsikrer for øyeblikket virksomheter forbundet med risiko i EU under ordninger i samsvar med 

fri etablering-og frie tjenester-ordninger gjennom HIC, et forsikringsselskap som i sin helhet er et 

datterselskap eiet av Hiscox Insurance Holdings Limited. HIC er et forsikringsselskap basert i 

Storbritannia som forsikrer ikke-livsforsikringsvirksomhet, og særlig personlige og kommersielle 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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kunder. Personlige kunder inkluderer husholdninger av høy verdi, kunstverk og antikviteter samt 

luksuskjøretøy. Kommersielle kunder fokuserer på små og mellomstore bedrifter, særlig personlig 

skadesløshet og annet ansvar, inkludert arbeidsgiveransvar og eiendomsrisiko. De forsikrer 

virksomheter i Storbritannia og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.  

HSA er et datterselskap av Hiscox Ltd og et nylig registrert ikke-livsforsikringsselskap i Luxembourg, 

som vil forsikre virksomheter i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), unntatt 

Storbritannia, fra 1. januar 2019. Vær oppmerksom på at henvisningene til EØS gjennom hele denne 

rapporten betyr EØS unntatt Storbritannia.  

Hensikten er at HSA skal begynne å forsikre fornyelser i EU fra HIC-porteføljen og nye virksomheter 

fra ikrafttredelsesdato for overføringen. 

HIC vil bruke tre hovedkriterier for å fastsette hvilke poliser som skal overføres fra HIC til HSA: Stedet 

der polisen er forsikret, risikostedet for den primære poliseinnehaveren (enten en enkeltperson eller 

et selskap) og stedet for risikoen. Polisen vil bli overført hvis polisen ble forsikret i EØS, kunden er i 

EØS eller hvis risikostedet var i EØS. For andre poliser, kun forsikret i Storbritannia, vil EØS-

eksponeringer innenfor slik en polise overføres ved opprettelse av en felles polise ved å legge HSA til 

som en ytterligere assurandør, som kun dekker EØS-risikoene. 

I tillegg til overføringen beskrevet ovenfor, som finner sted under jurisdiksjonen til lovene i England og 

Wales og som sådan må sanksjoneres av domstolen, foreslås en parallell overføring for Jersey av 

Jersey-baserte EØS-risikoer innenfor HIC til HSA. Overføringen av forsikringsvirksomhet som 

gjennomføres i eller fra innenfor Jersey, må godkjennes av Den kongelige domstolen i Jersey. I det 

usannsynlige tilfellet at denne overføringen ikke godkjennes, vil de angjeldende polisene bli værende 

innenfor HIC frem til en videre løsning avtales. For å unngå tvil har jeg spesifikt vurdert posisjonen til 

poliseinnehavere på Jersey, og konklusjonene mine gjelder likt for poliseinnehaverne som berøres av 

Jersey-overføringen. Jeg vil kommentere videre utviklinger som gjelder disse polisene i en 

supplerende rapport. 

De følgende, tilknyttede transaksjonene forventes også å finne sted: 

En internasjonal sammenslåing av Hiscox Vertrieb AG («HAG») og Hiscox Europe Underwriting 

Limited («HEUL») vil finne sted. HAG er et tidligere mellomselskap innenfor Hiscox Group, og HEUL 

er et etablert mellomselskap innenfor Hiscox-konsernet som introduserer forretninger til HIC. Denne 

sammenslåingen er drevet av målet med å etablere en mer effektiv og rasjonell juridisk struktur for 

Hiscox. Det er også ledd i en bredere omstrukturering av Hiscox som delvis er drevet av 

Storbritannias forestående utgang fra Den europeiske unionen. Den forventes å finne sted å før 

overføringen trer i kraft.  

Det vil gjennomføres en internasjonal sammenslåing av HEUL og HSA. Den altoverveiende delen av 

EØS-risikoer forsikret av HIC introduseres av HEUL og størstedelen av deres operasjon finner sted i 

kontorer i EØS. Denne internasjonale sammenslåingen overfører derfor alle fornyelserettigheter, 

kontrakter for staben, mekleravtaler, DAA-er og ansatte fra HEUL til HSA (selv om noen av disse 

rettighetene og ordningene vil overflyttes fra HEUL før overføringen der de er med hensyn til 

forretningstransaksjonene hos Lloyds). Den forventes å tre i kraft ett minutt etter overføringen.  

Så langt jeg er kjent med, har informasjon og er overbevist om, har jeg ingen interessekonflikter i 

forbindelse med partene involvert i den foreslåtte overføringen enten via nettverket mitt, mine 

personlige eller økonomiske forhold. Jeg anser meg derfor i stand til å fungere som en uavhengig 

ekspert for denne transaksjonen. I forbindelse med rapporteringen til domstolen angående den 
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foreslåtte overføringer er mitt overordnede ansvar overfor domstolen. Denne forpliktelsen gjelder 

uavhengig av noen person eller firma som jeg har blitt instruert eller betalt av.  

Kopier av den uavhengige ekspertrapporten er tilgjengelig via følgende kobling: 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

 

Oversikt over analysen min 

Med hensyn til innvirkningen av den foreslåtte overføringen på poliseinnehavernes sikkerhet, har jeg 

vurdert både innvirkningen av overføringen på de økonomiske ressursene tilgjengelig for å støtte 

poliseinnehaverne og også en rekke innvirkninger som ikke er av økonomisk karakter, på hvordan 

kundens opplevelse kan forandres som resultat av overføringen.  

Tilnærmingen min til vurdering av innvirkningen av overføringen på tjenestenivåer som oppleves av 

poliseinnehaverne, har vært å fastsette om en endring i tjenesteordningene vil oppstå hvis 

overføringen finner sted, og å sammenligne eventuelle endringer med ordninger som ville vært på 

plass om overføringen ikke fant sted. 

Jeg har identifisert følgende grupper av poliseinnehavere og har vurdert interessene til hver gruppe 

separat: 

i. (i) overføring av HIC-poliseinnehavere som for øyeblikket beskyttes av Financial Services 

Compensation Scheme («FSCS») (disse utgjør en undergruppe av poliseinnehavere innen 

detaljhandel og små kommersielle virksomheter som overføres) 

ii. (ii)overføring av HIC-poliseinnehavere som ikke beskyttes av FSCS (alle overførte 

forsikringstakere ikke inkludert ovenfor under (i) 

iii. (iii) ikke-overførende innehavere av HIC-poliser 

Jeg registrerer at det ikke vil være noen poliseinnehavere i HSA før ikrafttredelsesdatoen. 

 

Hva er den ikke-økonomiske innvirkningen på overføringen? 

I den uavhengige ekspertrapporten har jeg vurdert innvirkningen av eventuelle endringer som følge av 

overføringen når det gjelder:  

 FCAs prinsipper for rettferdig kundebehandling  

 hvor enkelt det er å fremme et nytt krav 

 beskyttelse av kundedata 

 innvirkningen av «Brexit»  

 andre hensyn, inkludert rammeverk for tilsynsmyndighetene, toppledelse og styring. 

Rettferdig kundebehandling 

Administrasjon av krav og poliser 

Det vil ikke finne sted noen betydelig endring i tjenestestandardene som poliseinnehaverne mottar, 

som følge av overføringen. Så langt de mener det er mulig, har de overførende selskapene designet 

overføringen og tilknyttede transaksjoner for å holde hele systemet, alle folkene og prosessene som 

kundene vil samhandle med, materielt uendret. 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Poliseinnehavernes mulighet til å fremme nye krav vil ikke bli påvirket og beskyttelsen av kundenes 

opplysninger vil heller ikke berøres som følge av overføringen. 

Det foreligger derfor ikke noen forventet innvirkning på noen gruppe poliseinnehavere med hensyn til 

administrasjon av krav og poliser. 
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Risiko ved utføring 

Hovedområdene der risiko kan oppstå for HIC og HSA, er i prosessen med poliseopprinnelse og 

forsikringsprosessen, samt behandling av krav. Som bemerket ovenfor, er hensikten å holde 

endringer på et minimum innen hvert av disse områdene. Når det gjelder HIC og HSA, har styrene 

det endelige ansvaret for risiko ved utføring. Overvåkning av samsvar med krav fra 

tilsynsmyndighetene vil utføres av forskjellige personer før og etter overføringen for overføring av 

poliseinnehavere. Dette skyldes at samsvarsfunksjonen til HSA er en av nøkkelfunksjonene som har 

blitt etablert i Luxembourg. Prosessen som følges for overføring av risiko ved utføring mellom HIC og 

HSA, er imidlertid ikke ment materielt å endres. 

Beskyttelse av kundedata 

Risiko forbundet med cybersikkerhet er en relativt ny og økende trussel mot dagens virksomheter. 

Cyberangrep på selskaper blir hyppigere. Disse angrepene kan skje i form av å skaffe tilgang til og 

selge eller publisere kundedata, eller hindre en virksomhet i å drive som vanlig. Cybersikkerhet er 

derfor stadig mer avgjørende. Kunder har en rimelig forventning om at deres assurandør iverksetter 

relevante tiltak for å beskytte deres konfidensielle data. 

Det er ingen forventning om at beskyttelsen av kundens data vil reduseres som følge av 

overføringen, og jeg konkluderer at det ikke foreligger noen risiko for noen materielle, negative 

innvirkninger på poliseinnehavere med hensyn til tap av data som følge av overføringen, idet det 

forventes at HSA vil følge samme driftsmodell som HIC. Bedrifter utsettes ofte for forsøk på 

cyberangrep, og det foreligger alltid risiko for at ett forsøk kan lykkes, men overføringen synes ikke å 

øke denne risikoen på noen måte. Jeg identifiserer derfor ikke noen innvirkning på beskyttelsen av 

kundedata for noen grupper av poliseinnehavere som følge av overføringen. 

Innvirkningen av «Brexit» 

Hele formålet med den foreslåtte overføringen er å imøtekomme risikoer som følger fra Brexit. Ved 

overføring av poliser fra HIC og HSA garanterer de overførende selskapene at de vil være i stand til å 

fortsette å betjene disse polisene i fremtiden. Når det gjelder overføring av poliseinnehavere, vil 

risikoen for at gyldige krav ikke kan utbetales etter Brexit fjernes så snart overføringen har funnet 

sted. Hvis overføringen ikke finner sted, kan det bli ulovlig for HIC å betjene kontrakter eller betale 

krav til poliseinnehavere i EØS idet det ikke foreligger noen avtale om fortsettelse eller lignende av 

passrettigheter på datoen for ferdigstilling av denne rapporten, .  

Rettigheten til ikke-overføring av poliseinnehavere hos HIC, berøres ikke av Brexit. Det vil ikke være 

noen poliseinnehavere i HSA på ikrafttredelsesdatoen. Det foreligger derfor ikke noen negativ 

innvirkning på noen poliseinnehavere med hensyn til usikkerheter forbundet med Brexit som følge av 

overføringen, og faktisk forbedres situasjonen for overførte poliseinnehavere, da det uten 

overføringen kan bli ulovlig for HIC å betjene polisene deres eller utbetale krav etter Brexit. 

Andre hensyn 

Rammeverk fra tilsynsmyndighetene 

HICs primære tilsynsmyndighetene er for øyeblikket PRA og FCA, og det blir ingen endringer i 

tilsynet for ikke-overførte poliseinnehavere som følge av overføringen. Poliseinnehavere i EØS 

allerede forsikret gjennom HICs EØS-avdelinger, vil allerede være underlagt tilsynsregimet i sitt 

lokale land, og dette endres ikke.  

Etter overføringen vil det bli en endring i tilsynsmiljø for overførende poliseinnehavere, da HSAs 

primære tilsynsmyndighet vil være CAA, tilsynsmyndigheten i Luxembourg. HSA vil i tillegg ha en 
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avdeling i Storbritannia som vil bli etablert ved utøving av passrettigheter. Selv om overførende 

poliseinnehavere som ikke anses forsikret gjennom det britiske avdelingskontoret til HSA, vil opphøre 

å være underlagt de overordnede prinsippene som FCA krever at deres regulerte virksomheter 

følger. Det forhold at den britiske avdelingen av HSA vil måtte følge disse prinsippene, betyr at HSA 

vil fortsette å ta hensyn til retningslinjene som for øyeblikket følges av HIC så langt som de ikke er i 

konflikt med Luxembourg-regimet. 

Luxembourg og Storbritannia er for øyeblikket begge medlemmer av EU, og følger Solvens II-regimet 

for tilsyn. 

Jeg kan ikke se noen negativ innvirkning som resultat av disse endringene i tilsynsmiljøet.  

Ytterligere beskyttelse av poliseinnehavere 

FSCS er en offentlig plan som finansieres av den britiske finanstjenestesektoren. De utbetaler 

kompensasjon til enkelteiere av poliser utstedt av assurandører i Storbritannia eller et annet EØS-

land, og som kvalifiserer for kompensasjon under FSCS i tilfelle mislighold hos assurandøren. 

Poliseinnehavere hos HIC som ikke overføres, og som kvalifiserer for beskyttelse under FSCS, vil 

bevare denne beskyttelsen i tilfelle at krav ikke kan utbetales i sin helhet fra gjeldende reserver, 

kapital og reassuranse.   FSCS-beskyttelse vil også fortsette å gjelde for krav under poliser som 

overføres som kvalifiserte for slik beskyttelse, og som oppstår før eller etter ikrafttredelsesdatoen for 

overføringen. FSCS-beskyttelse vil deretter opphøre ved fornyelse for overførte poliser som fornyes 

med HSA i fremtiden. Disse vil i stedet være beskyttet av Luxembourgs system for beskyttelse av 

poliseinnehavere, som benytter juridisk beskyttet kapital holdt under en tresidig avtale mellom 

forsikringsselskapet, en garantibank og CAA for å beskytte poliseinnehaverens sikkerhet.  

Overførte poliseinnehavere som ikke kvalifiserte for beskyttelse under FSCS vil også kvalifisere under 

Luxembourg-systemet.  

Finansombudsmannstjenesten («FOS») er en uavhengig, offentlig institusjon som har som mål å løse 

tvister mellom enkeltpersoner og britiske finanstjenesteselskaper. De kan tildele erstatning til fordel 

for poliseinnehavere. Kun eiere av poliser som representerer virksomhet som gjennomføres i 

Storbritannia, har tillatelse til å fremme klager for FOS. 

Etter overføringen vil poliseinnehavere hos HIC som ikke overføres, fortsette å ha tilgang til FOS, hvis 

de tidligere hadde tilgang til FOS før overføringen. Enhver overføring av poliseinnehavere fra HIC 

som for øyeblikket har tilgang til FOS, vil fortsatt kunne klage til FOS om de regulerte aktivitetene til 

HIC eller den britiske avdelingen av HSA, dvs. med hensyn til regulerte aktiviteter som gjennomføres 

i Storbritannia. Når det gjelder andre klager, vil de ha tilgang til forsikringsombudsmannen som drives 

av Foreningen av forsikringsselskaper og Luxembourgs forbrukerråd, og kan også adressere klagen 

direkte til CAA. Forsikringsombudsmannen som beskrives her, er Luxembourgs motsvar på FOS med 

hensyn til forsikringsselskaper.  

Det vil ikke forekomme noen annen endring i omstendighetene til HIC eller HSA som ledd i 

overføringen så langt jeg er kjent med. 

Selv om det forekommer endringer i tilgjengelig beskyttelse for overførte poliseinnehavere som for 

øyeblikket beskyttes av FSCS, oppstår disse ikke før fornyelse av polisene. Jeg anser videre at det 

ikke vil bli noen materiell forskjell i sikkerheten for beskyttelse mellom FSCS og systemet i 

Luxembourg. Idet FSCS-beskyttelsen fortsetter for kvalifiserte, overførte poliser vil det ikke 

forekomme noen innvirkning fra forskjellene i disse polisene.  
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Hvis de har det for øyeblikket, vil de bevare tilgang til FOS med hensyn til aktiviteter i HIC eller HSAs 

britiske avdeling og få tilgang til CAA for alle andre klager. Beskyttelsene for denne gruppen av 

poliseinnehavere er derfor den samme frem til fornyelse. Ved fornyelse har en poliseinnehaver rett til 

å se etter alternativ dekning om de ønsker. 

Overførte poliseinnehavere som ikke for øyeblikket drar fordel av beskyttelse fra FSCS, har ingen 

beskyttelse å tape. De vil faktisk vinne da beskyttelsessystemet for poliseinnehavere i Luxembourg vil 

gjelde for dem etter overføringen. Hvis de har tilgang til FOS for øyeblikket, vil de også bevare den 

med hensyn til aktiviteter for HIC og den britiske avdelingen av HSA, og vil kunne henvende seg til 

CAA for alle andre klager. Beskyttelsene for denne gruppen poliseinnehavere økes derfor ved 

overføringen. 

Poliseinnehavere som ikke overføres, vil ikke oppleve noen forandring. 

Jeg ser derfor ikke noen negativ innvirkning av overføringen på noen av de relevante gruppene av 

poliseinnehavere som følge av endringer i beskyttelsen av poliseinnehaverne. 

Vil overføringen ha innvirkning på poliseinnehavernes sikkerhet? 

Jeg ser ingen materielt negative endringer i de økonomiske omstendighetene til noen av de relevante 

gruppene av poliseinnehavere. 

Før overføringsdatoen, den 1. januar 2019, og under forutsetning av at HIC kan fortsette å skrive ut 

europeiske forretninger gjennom hele 2019, vil kapitaldekningsforholdet (mengden aktiva tilgjengelig 

for å innfri kapitalkrav fra tilsynsmyndighetene, som en andel av disse kravene fra 

tilsynsmyndighetene) være 113 %. HICs mål for kapitaldekningsforholdet er 120 % til 125 % under 

normale forretningsforhold. Dette er lavere enn hovedmålet, men reflekterer det forhold at det 

allerede forventes av HIC ikke vil kunne fortsette å skrive ut europeiske forretninger etter 29. mars 

2019, og et utbytte har derfor blitt betalt av HIC til delvis bruk til kapitalisering av HSA. 

Etter overføringen er prognosen for kapitaldekningsforholdet i området 120 % til 123 % for HIC og 

HSA, i samsvar med ledelsens mål i overkant av 120 %. Oppdeling av virksomheten fører til en 

reduksjon i diversifiseringen, som jeg forventer (i fravær av andre faktorer) vil redusere det generelle 

kapitaldekningsforholdet, selv om den ekstra reassuransebeskyttelsen (som jeg beskriver nedenfor) 

imøtekommer dette. 

Kapitaldekningsforholdet etter overføringen blir derfor værende hovedsakelig uendret i området på 

120 % – 125 %, i overkant av 100 % og innenfor HICs og HSAs oppgitte målområde etter 

overføringen.  

Reassuransebeskyttelse etter overføringen 

Majoriteten av reassuranseordninger som for øyeblikket dekker HIC og HSA og 2018-polisene, har 

blitt utskrevet for eksplisitt å dekke HIC og HSA. For historiske plasseringer som for øyeblikket dekker 

kun HIC, vil HSA bli lagt til som en tilslutning til den eksisterende assuransekontrakten som del av 

overføringen for slik å bli en reassurert under polisen. Reassuranseaktiva sammen med gjelden 

forbundet med dem, vil overføres under overføringen sammen med endring av den reassurerte 

partens navn fra HIC til HSA.  

Alle eksterne reassuranseordninger som er relevant for denne overføringen, styres av lovene i 

Storbritannia, slik at det ikke skal være noen kontrakter der anerkjenningen av overføringen kan 

bestrides under lovene i en annen jurisdiksjon. 

I tillegg til endringene i eksisterende beskyttelser til å inkludere HSA, vil det foreligge ytterligere 

reassuranse som leveres av Hiscox Insurance Company (Bermuda) Ltd («HIB»). HIB reassurer for 
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øyeblikket 70 % av HICs ansvarsportefølje, men etter overføringen vil det bli satt opp en ny polise for 

å beskytte HSA som vil reassurere 90 % av hele virksomheten, samt 90 % av nåværende reserver. 

Dette hjelper til med å opprettholde kapitaldekningsnivåene i HIC og HSA på nivåer i samsvar med 

dem som sees før overføringen og i tillegg beskytte mot risikooppsamling i HSA etter overføringen. 

Jeg konkluderer med at ingen gruppe av poliseinnehavere påvirkes negativt av overføringen med 

hensyn til sikkerheten for poliseinnehaveren. 

 

Forpliktelser i forbindelse med pensjonsplan 

Den lovfestede arbeidsgiveren for den definerte pensjonsplanen for personer som utfører tjenester for 

de overførende selskapene, er tjenesteselskapet Hiscox Underwriting Group Services Limited 

(‘HUGS’), og ikke HIC eller HSA. Den lovfestede arbeidsgiveren sponser planen og er juridisk 

ansvarlig for dens finansiering.   Ledelsen hos Hiscox har informert meg om at HIC ikke har ansatt 

noen stab som kvalifiserer for pensjonsplanen siden 1. april 2001 og at HSA aldri har gjort dette. 

Planen har vært lukket for nye medlemmer siden 31. desember 2000, og for fremtidig opparbeiding 

av fordeler siden 31. desember 2006. 

Hiscox PLC, eierselskapet til HUGS, har gitt garanti til HUGS, som fastsetter at hvis HUGS skulle 

misligholde sine forpliktelser overfor planen, vil Hiscox PLC innfri de første £50 millioner av eventuell 

resulterende gjeld. 

Pensjonsspesialister i teamet mitt har rådet meg til at tilsynsmyndigheter for pensjonsplaner har 

vidtrekkende myndigheter i tilfelle mislighold, og vil kunne se til andre medlemmer av Hiscox-

konsernet for å innhente midler, så jeg har videre vurdert innvirkningen av en ekstrem hendelse på 

pensjonsplanen. Sannsynligheten for en slik hendelse er fjern, og risikoen eksisterer både før og etter 

overføringen, slik at jeg etter hensyntaken til innvirkningen i det ekstreme tilfellet konkluderer med at 

forpliktelsene under pensjonsplanen ikke forårsaker at noen gruppe poliseinnehavere berøres 

materielt av overføringen. 

 

Generell konklusjon 

Jeg har vurdert overføringen og den sannsynlige innvirkningen av overføringen på hver av de 

relevante gruppene av poliseinnehavere. Jeg har konkludert at risikoen for at noen av 

poliseinnehaverne blir negativt påvirket av den foreslåtte overføringen, er tilstrekkelig fjern til at det er 

passende å gjennomføre den foreslåtte overføringen som beskrevet i rapporten min. 

Jeg vil utarbeide en supplerende rapport som inneholder de mest oppdaterte finansielle 

opplysningene før den endelige høringen der domstolens godkjenning av overføringen vil bli søkt. 

Denne rapporten vil også ta opp eventuelle markedsutviklinger, oppdateringer om Brexit og 

eventuelle reaksjoner fra poliseinnehavere etter formidlinger med hensyn overføringen til 

poliseinnehavere (som henvist til i min uavhengige ekspertrapport). 

 

Philip Tippin  

Medlem av Institute and Faculty of Actuaries  

Partner, KPMG LLP  

27 Juli 2018 
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Del D: Sammenfatning av planen 
 

SAMMENFATNING AV PLANEN 

SAMMENFATNING AV VILKÅRENE FOR OVERFØRING AV 

FORSIKRINGSVIRKSOMHET FRA HISCOX INSURANCE COMPANY 

LIMITED (HIC) TIL HISCOX S.A. (HSA) 

Innledning – hvorfor gjør vi endringer? 

Etter Storbritannias beslutning om å forlate Den europeiske union, vanligvis kjent som «Brexit», kan 

Hiscox Insurance Company Limited (HIC) opphøre å ha rett til å utføre forretninger på basis av 

tjenestefrihet og etableringsfrihet i Den europeiske unionen. Hiscox-konsernet iverksetter tiltak før 

Brexit for å sikre at Hiscox-konsernet fortsatt vil kunne betjene europeiske krav fra poliseinnehavere i 

Storbritannia og i Europa etter Brexit. 

Hiscox-konsernet har derfor satt opp et nytt forsikringsselskap i Luxembourg, Hiscox S.A. (HSA), 

innenfor Hiscox-konsernet for å skrive nye forsikringsavtaler i EØS og også betjene de kravene som 

HIC ikke vil kunne betjene etter Brexit. 

Som resultat vil noe av HICs forsikringsvirksomhet overføres til HSA. Dette gjøres under en plan for 

overføring av forsikringsvirksomhet som sanksjoneres av domstolen i samsvar med Del VII av 

Financial Services and Markets Act 2000 (planen). Dette dokumentet gir en sammenfatning av de 

viktigste vilkårene for den foreslåtte overføringen (overføringen), som fremsatt i planen, og gir videre 

informasjon om endringene. Vennligst les den nøye. 

Hvis du har bruk for mer informasjon, finner du flere detaljer ved å lese plandokumentet i sin helhet 

samt rapporten fra en uavhengig ekspert som bekrefter at etter hans oppfatning vil overføringen ikke 

ha materiell negativ innvirkning på sikkerheten til økonomiske fordeler, forventninger om økonomiske 

fordeler eller servicestandarder og styring for poliseinnehavere hos HIC.  

Begge disse dokumentene er tilgjengelig på nettstedet vårt www.hiscoxgroup.com/partvii.  

HVILKE POLISER OVERFØRES? 

Kun bestemte poliser overføres til HSA under overføringen. Hovedandelen av poliser overføres ikke 

og vil fortsatt forsikres av HIC. Polisene som overføres er: 

 alle poliser skrevet av en avdeling av HIC i EØS
1
 

 alle poliser skrevet med hensyn til poliseinnehavere basert i EØS 

 alle poliser skrevet med hensyn kun til EØS-risiko, (de europeiske polisene) 

                                                                 
1  Når vi henviser til EØS, viser vil til de 31 statene som utgjør EØS, unntatt Storbritannia. 
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Der en polise (som ikke er en europeisk polise) har blitt skrevet med hensyn til: (i) EØS-risikoer og (ii) 

risikoer i Storbritannia og/eller ikke-EØS-risikoer (en blandet polise), vil i tillegg HSA bli 

assurandøren under polisen med hensyn til EØS-risikoer og vil betjene eventuelle krav som følger fra 

EØS-risikoer. HIC vil fortsette å betjene eventuelle krav som følger fra risiko i Storbritannia og/eller 

ikke-EØS-risiko, slik at du blir en poliseinnehaver hos både HIC og HSA. 

Polisene det henvises til i avsnitt (a) til (c), pluss delen av den blandede polisen med hensyn til EØS-

risikoer, vil overføres til HSA (overførte poliser).  

Effekt av overføringen på poliser som overføres til HSA 

Din kvalifisering for tilgang til Storbritannias Financial Services Compensation Scheme og Financial 

Ombudsman Service kan endres da et annet tilsynsregime vil gjelde for HSA etter overføringen. Du 

finner videre informasjon om dette i dokumentet med vanlige spørsmål (VS) som følger med dette 

brevet 

Hvis overføringen gjennomføres: 

Hvis du har anskaffet polisen fra HIC via et mellomledd, vil mellomleddet fortsette å være ansvarlig 

for administrering og utbetalinger under polisen din. 

 for poliseinnehavere basert i Europa vil HSA bli leverandøren i forbindelse med polisen din og 

bli ansvarlig for administreringen av polisen via mellomleddet ditt, for innsamling av premie på 

polisen og for å foreta utbetalinger under den. Det kreves ingen ytterligere handling fra din side i 

forbindelse med betalinger som forfaller til HSA (du trenger for eksempel ikke informere banken 

din); 

 for poliseinnehavere basert i Storbritannia vil HSA eller HIC og HSA bli leverandør i forhold til 

polisen din. Hiscox Underwriting Limited (HUL) vil fortsatt være ansvarlig for administrering av 

polisen din via mellomleddet ditt, for innsamling av premie på polisen og vil fortsette å være 

første kontaktpunkt for alle krav fra deg og mellomleddet ditt.  

Hvis du kjøpte polisen din direkte, dvs. ikke via et mellomledd: 

 for poliseinnehavere basert i Europa vil HSA bli leverandøren i forbindelse med polisen din og 

bli ansvarlig for administreringen av polisen for innsamling av premie på polisen og for å foreta 

utbetalinger under den. Det kreves ingen ytterligere handling fra din side i forbindelse med 

betalinger som forfaller til HSA (du trenger for eksempel ikke informere banken din); 

 for poliseinnehavere basert i Storbritannia vil HSA eller HIC og HSA bli leverandør i forhold til 

polisen din. Hiscox Underwriting Limited (HUL) vil fortsatt være ansvarlig for administrering av 

polisen din, for innsamling av premie på polisen og vil fortsette å være ditt første kontaktpunkt 

for alle krav.  
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Overføringen vil ikke påvirke vilkårene og betingelsene for polisen din, unntatt at blandede poliser vil 

bli endret slik at HSA blir assurandøren med hensyn til enhver EØS-risiko. Hvis du har en overført 

polise, vil du ha rett til samme dekning hos HSA under polisen din som du hadde hos HIC. 

Hvordan overføringen vil bli implementert 

Den foreslåtte flyttingen av overførende virksomheter til HSA skal gjennomføres under avsnitt 111(1) i 

Financial Services and Markets Act 2000. Overføringen vil ikke finne sted med mindre en rettsordre 

som sanksjonerer planen utstedt av Høyesterett i England og Wales (domstolen). 

Domstolens godkjenning av overføringen 

Hvis domstolen godkjenner planen, vil overførende virksomheter overføres fra HIC til HSA. 

Det forventes av overføringen trer i kraft klokken 00.001 BST den 1. januar 2019 (overføringsdato). 

Denne datoen kan bli gjenstand for forandring, med domstolens samtykke.  

OVERFØRENDE VIRKSOMHETER  

På overføringsdatoen vil alle aktiva, rettigheter, fordeler, forpliktelser eller gjeld hos HIC med hensyn 

til overførte poliser (med mindre spesifikt ekskludert), overføres til HSA (overførende virksomheter).  

Dokumentene, filene og andre fortegnelser som holdes av eller på vegne av HIC i forbindelse med de 

overførende virksomhetene, vil bli overført på overføringsdatoen.  

EKSKLUDERTE POLISER OG EKSKLUDERT ANSVAR 

Hvis vi av noen grunn ikke kan overføre en polise eller gruppe av poliser som er ment å bli overført 

på overføringsdatoen, vil disse for alle praktiske formål bli behandlet på samme måte som om de 

hadde blitt overført, ved bruk av en reassuranseordning som vil bli opprettet mellom HIC og HSA (slik 

at HSA aksepterer det økonomiske ansvaret for disse polisene, selv om ansvaret for å administrere 

dem vil bli værende hos HIC). Enkelte aktiva og gjeld forbundet med overførende virksomheter 

ekskluderes fra overføringen (slik som skattelette og HICs ansvar for bedrageri) og vil ikke overføres 

til HSA under planen.  

 

VIDEREFØRING AV SAKFØRSEL 

Enhver sakførsel fra eller mot HIC i forbindelse med de overførende virksomhetene (inkludert 

eventuelle fremtidige sakførsler som ikke har startet) vil bli videreført av eller mot HSA etter 

overføringsdato. HSA vil ha rett til ethvert og alle forsvar, krav, motkrav, sett av rettigheter og alle 

andre rettigheter som HIC ville hatt. 

 

PERSONVERN 
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Fra overføringsdatoen blir HSA databehandlingsansvarlig i stedet for HIC i forbindelse med de 

overførende virksomhetene, unntatt med hensyn til personopplysninger omfattet i de blandede 

polisene som HIC fortsatt vil behandle etter overføringsdatoen i den hensikt å utføre sine forpliktelser 

med hensyn til de blandede polisene, i hvilket tilfelle HSA og HIC hver skal være uavhengige (og ikke 

felles) behandlingsansvarlige, og samtykke og informasjon oppgitt til HIC vil bli ansett å ha blitt gitt til 

HSA. 

 

FULLMAKT OG ANDRE INSTRUKSER 

Fra overføringsdatoen vil eventuelle fullmakter, inkludert direkte debitering, avtalegiro eller andre 

instruksjoner eller myndigheter som forfaller til betaling til eller fra HIC med hensyn til de overførende 

virksomhetene, i stedet forfalle til betaling til eller fra HSA.  

 

ENDRINGER AV PLANEN 

Planen tar hensyn til at den kan endres ved søknad til domstolen, forutsatt av Prudential Regulation 

Authority (PRA) og Financial Conduct Authority (FCA) har blitt varslet om søknaden og det er 

innhentet et sertifikat fra en uavhengig ekspert hvis utnevning vil måtte godkjennes av PRA, som 

bekrefter at i hans oppfatning (under hensyntaken til relevante forpliktelser til å behandle kunder 

rettferdig) vil de foreslåtte endringene ikke ha materiell negativ innvirkning på: (i) sikkerheten til 

fordelene eller rimelige forventninger om fordelene til poliseinnehaverne overfor overfører eller de 

rimelige forventningene om fordel hos poliseinnehaverne overfor overfører eller poliseinnehaverne av 

den overførte, eller (ii) standarden på tjenester som leveres til og styringen som gjelder for 

administreringen av polisene som holdes av disse poliseinnehaverne. Planen tar også hensyn til at 

den kan endres uten søknad til domstolen der endringen anses å være minimal og/eller teknisk, eller 

der endringen er nødvendig for eksempel for å reflektere en endring i gjeldende lov, forutsatt at PRA 

og FCA har blitt varslet om endringen og ikke har fremsatt innsigelser.  

 

INNSIGELSER  

Hvis du mener at den foreslåtte overføringen er ufordelaktig for deg, har du rett til å fremme 

innsigelser og presentere synspunktene dine for domstolen. Du kan også velge å bli representert ved 

domstolen dersom du foretrekker det.  

Hvis du ønsker å fremme innsigelser, kan du kontakte HIC på telefon, e-post eller post ved bruk av 

kontaktopplysningene nedenfor: HIC vil skriftlig bekrefte alle innsigelsene de mottar. HIC vil også 

sende inn til domstolen detaljer om alle innsigelser mottatt, og domstolen vil vurdere planen og alle 

innsigelser fra poliseinnehavere den 14. desember 2018. 

Hvis du mener at den foreslåtte overføringen er ufordelaktig for deg, ber vi om at du sender oss 

skriftlig melding om dette selv om du ikke er forpliktet til å gi oss skriftlig varsel om bekymringene 

dine, slik at vi får anledning til å forstå og drøfte dem med deg. Vi ber derfor om at du gir oss skriftlig 

varsel så snart som mulig og fortrinnsvis minst fem virkedager før 14. desember 2018. 
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Land/avdeling Firmaregister Registrerings-
nummer for 

avdelingen (HIC) 

Registrerings-
nummer for 
avdelingen 

(HSA) 

Kontaktadresse Telefonnummer E-postadresse 

Storbritannia  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 
  

Belgia  Kruispuntbank 
van 
Onderneming
en / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Hollandsk/flamsk: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 

1130 Brussel 
 

Fransk: 
Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Frankrike  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 
  

Tyskland  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(handelsregist
er for den 
lokale 
domstolen i 
München) 

HRB 132701 HRB 238125 Hiscox, 
Arnulfstraße 31, 
80636 München, 

Tyskland 

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 

Nederland  Netherlands 
Chamber of 
Commerce 
(KvK) 

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

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugal  Lisboas 
handelsregist
er 
(Conservatóri
a 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 
  

Spania Registro 
Mercantil 
Central (det 
sentrale 
handelsregist
eret) 

W0067406I Vil bli publisert 
på nettstedet 
når relevant 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.be
mailto:transfert@hiscox.fr
mailto:transfer@hiscox.de
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.nl
mailto:transfer@hiscox.pt
mailto:transfer@hiscox.es
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Del E: Juridisk forhåndsvarsel om overføring 
CR-2018-001740 

I HIGH COURT OF JUSTICE (HØYESTERETT) 

DOMSTOL FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET OG EIENDOM 

I ENGLAND OG WALES 

BEDRIFTSDOMSTOL (ChD) 

I SAK ANGÅENDE HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED 

-og- 

I SAK ANGÅENDE HISCOX S.A. 

-og- 

I SAK ANGÅENDE DEL VII AV 

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT (LOV OM FINANSTJENESTER OG 

MARKEDER) 2000 

 
VARSLES DET HERVED om at Hiscox Insurance Company Limited (HIC) (overføreren) og Hiscox 

S.A. (HSA) (den overførende) i samsvar med seksjon 107(1) i Lov om finanstjenester og markeder 

2000, har søkt High Court of Justice i England og Wales (domstolen) om en beslutning under 

seksjonen 111(1) i loven, som sanksjonerer en overføringsplan for en forsikringsvirksomhet (planen) 

for overføring til HSA av bestemte, generelle forsikringsvirksomheter som utføres av HIC (den 

overførende virksomheten) og for å utstede tilhørende ordrer i forbindelse med implementeringen 

av planen under seksjon 112 i loven. 

Hvis planen sanksjoneres av domstolen, vil det resultere i overføringen til HSA av alle kontrakter, all 

eiendom og all gjeld forbundet med den overførende virksomheten, og følgelig skal betalinger, med 

mindre annet er bestemt i planen med hensyn til polisene omfattende den overførende virksomheten 

ved overføringens ikrafttredelse, håndteres av HSA. 
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Kopier av rapporten om vilkårene for planen utarbeidet av en uavhengig ekspert i samsvar med 

seksjon 109 i loven (den uavhengige ekspertrapporten), kopier av brev sendt til poliseinnehavere, 

en uttalelse som fremsetter vilkårene for planen og en sammenfatning av den uavhengige 

ekspertrapporten samt kopier av selve planen, kan innhentes fra www.hiscoxgroup.com/partvii. Man 

kan også be om gratis kopier ved å henvende seg til HIC eller HSA ved bruk av telefonnummeret 

eller adressen oppgitt nedenfor, fra dato for publisering av denne varslingen til datoen da søknaden 

høres av domstolen. Disse dokumentene, andre dokumenter forbundet med planen (inkludert andre 

forsikringsrapporter og et dokument med vanlige spørsmål og svar) og eventuelle videre nyheter om 

planen, vil bli publisert på nettstedet som kan sjekkes for oppdateringer.  

Eventuelle spørsmål eller bekymringer forbundet med den foreslåtte overføringen må rettes til HIC 

eller HSA ved bruk av følgende telefonnummer, e-post- eller postadresse: 

Land/avdeling Firmaregister Registrerings-
nummer for 

avdelingen (HIC) 

Registrerings-
nummer for 
avdelingen 

(HSA) 

Kontaktadresse Telefonnummer E-postadresse 

Storbritannia  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 
  

Belgia  Kruispuntbank 
van 
Onderneming
en / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Hollandsk/flamsk: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 

1130 Brussel 
 

Fransk: 
Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Frankrike  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 
  

Tyskland  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(handelsregist
er for den 
lokale 
domstolen i 
München) 

HRB 132701 HRB 238125 Hiscox, 
Arnulfstraße 31, 
80636 München, 

Tyskland 

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 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.be
mailto:transfert@hiscox.fr
mailto:transfer@hiscox.de
mailto:transfer@hiscox.co.uk
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Nederland  Netherlands 
Chamber of 
Commerce 
(KvK) 

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

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugal  Lisboas 
handelsregist
er 
(Conservatóri
a 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 
  

Spania Registro 
Mercantil 
Central (det 
sentrale 
handelsregist
eret) 

W0067406I Vil bli publisert 
på nettstedet 
når relevant 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Søknaden planlegges hørt ved Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL den 14. desember 

2018. Hvis den godkjennes av domstolen, er forslaget for øyeblikket at planen trer i kraft klokken 

00.01 BST den 1. januar 2019. 

Enhver person som hevder at han eller hun vil bli ufordelaktig påvirket ved gjennomføring av 

planen, har rett til å være til stede under høringen og gi uttrykk for sine oppfatninger, enten 

personlig eller via en juridisk representant.  

Enhver person som har til hensikt å være til stede, bes om (men er ikke forpliktet til) å melde fra om 

denne hensikten så snart som mulig og fortrinnsvis minst fem virkedager før høringen den 14. 

desember 2018, med forklaring av grunnlaget for innsigelsene deres, til HIC eller HSA ved å ringe 

telefonnummeret ovenfor eller skriftlig til kontaktadressene ovenfor. 

Enhver person som hevder at de vil bli ufordelaktig berørt av planen, men ikke har til hensikt å være 

til stede under høringen, kan også presentere uttalelser om planen via representanter ved å varsle 

om slik representasjon så snart som mulig og fortrinnsvis minst fem virkedager før høringen den 14. 

desember 2018 ved å ringe telefonnummeret ovenfor eller skriftlig til kontaktadressene ovenfor. 
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