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DEEL A  DEFINITIES 

1. INTERPRETATIE 

In deze Regeling, tenzij het onderwerp of de context anderszins vereist, hebben de volgende 

woorden en zinnen de volgende betekenissen: 

Gelieerde betekent met betrekking tot een persoon, een dochteronderneming of 

houdstermaatschappij van die persoon en, in voorkomende gevallen, andere dochterondernemingen 

van dergelijke houdstermaatschappijen, (en voor de doeleinden van deze Regeling hebben 

Dochteronderneming en Holdingmaatschappij de betekenissen die aan hen zijn toegeschreven in 

de Wet op vennootschappen 2006); 

Toepasselijke Klassen zijn klassen 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, elke zoals uiteengezet 

onder Bijlage 1 bij de Wet betreffende de verzekeringssector; 

Toepasselijk recht betekent op enig moment en met betrekking tot elke Partij, enige en alle van het 

volgende zoals van toepassing voor die Partij en van kracht op dat moment: 

(a) wetgeving (met inbegrip van verordeningen, statuten, statutaire instrumenten, verdragen, 

voorschriften, bevelen, richtlijnen, huishoudelijk reglementen en decreten die bindend zijn 

voor een Partij), gewoonterecht en billijkheidsbeginselen; 

(b) regels, voorschriften, leidraden en vereisten van enig overheids-, regelgevend, 

toezichthoudend of bestuurlijk lichaam die (in voorkomende gevallen) bindend zijn voor de 

Overnemende partij of de Overdragende partij of waaraan (in voorkomende gevallen) een 

bedrijf in de positie van de Overnemende partij of de Overdragende partij gewoonlijk wordt 

verwacht te voldoen (met of zonder de rechtskracht) met inbegrip van het FS-handboek; en 

(c) bindende oordelen, besluiten, beslissingen, bevelen, instructies, kennisgevingen, vorderingen 

of andere vereisten van een bevoegde rechter, gerecht of toepasselijke toezichthouder; 

Bestuur betekent in voorkomende gevallen de raad van bestuur van de betreffende Partij; 

Sector heeft de betekenis zoals verwoord in Artikel 13(11) van Solvency II; 

BST is de British Standard Time;  

Werkdag betekent een dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop banken in het algemeen in 

Londen zijn geopend voor normale zakelijke activiteiten; 

CAA betekent de Luxemburgse autoriteit betreffende verzekeringen, het Commissariat aux 

Assurances van Luxemburg, of een dergelijke andere autoriteit die in voorkomende gevallen de 

functies uitvoert die deze in Luxemburg uitvoert zoals op de datum van deze Regeling; 

Hoofdactuaris betekent de persoon of personen die is (zijn) goedgekeurd door de PRA met 

betrekking tot SIMF20 in relatie tot de Overdragende partij; 

Hooggerechtshof betekent het Hooggerechtshof van Engeland en Wales;  
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Wetten betreffende gegevensbescherming betekent: 

(a) tot en met 24 mei 2018 de EG-richtlijn inzake gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG) en 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998; 

(b) vanaf en met inbegrip van vrijdag 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 over de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en herroepen Richtlijn 

95/46/EC (Algemene verordening gegevensbescherming); 

(c) Verordeningen betreffende privacy en elektronische communicatie (EU-richtlijn) 2003 en 

Deel 1 van de Verordening onderzoeksbevoegdheden 2000; en 

(d) ander Toepasselijk recht, verordeningen, richtlijnen, leidraden en praktijkrichtlijnen die 

werden opgesteld door bevoegde overheidsautoriteiten betreffende de verwerking van 

gegevens die betrekking hebben op levende personen, in elk geval zoals in voorkomende 

gevallen geamendeerd of vervangen; 

Verzoek van betrokkene betekent een verzoek dat werd ingediend door een Polishouder om hun 

rechten uit te oefenen onder de Wetten betreffende gegevensbescherming met betrekking tot 

Overgedragen persoonsgegevens; 

Dvd betekent een dvd-rom, geïdentificeerd als de "Dvd HIC aan HSA overgedragen polissen" en 

ondertekend door of namens de Overdragende partij en de Overnemende partij voor 

identificatiedoeleinden; 

Economische polissen elke Polis die werd ondertekend door of namens de Economic Insurance 

Company Limited in de periode voorafgaande aan 2 juli 1996; 

EER-polis betekent elke Polis die is verzekerd door of namens de Overdragende partij waarvoor 

verzekering wordt geboden met betrekking tot EER-risico's en geen andere risico's, echter met 

uitzondering van (a) eventuele EER-ondertekende polis; (b) eventuele EER-polishouderpolis; en (c) 

eventuele Uitgesloten polis; 

EER-polishouderpolis betekent elke Polis die wordt gehouden door een Primaire polishouder die is 

gevestigd in een EER-staat, verzekerd door of namens de Overdragende partij, met uitzondering van 

(a) eventuele EER-verzekerde polis; en (b) eventuele Uitgesloten polis;  

EER-risico betekent enig risico met betrekking tot welk een EER-staat anders dan het Verenigd 

Koninkrijk de Lidstaat is, waarin het risico zich bevindt; 

EER-staat heeft de betekenis zoals verwoord in Paragraaf 8, Deel I van Schema 3 van de FSMA; 

EER-verzekerde polis is elke Polis die is verzekerd door of namens de Overdragende partijvia een 

Divisie, echter met uitzondering van een eventuele Uitgesloten polis;  

EIOPA betekent de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, of een dergelijk 

andere autoriteit die in voorkomende gevallen de functies die deze uitvoert, uitvoert zoals op de 

datum van deze Regeling; 

Last betekent een eventuele optie, recht op aankoop, hypotheek, bezwaring, pand, recht van retentie 

of andere vorm van zekerheid of last, en een eventuele overeenkomst om enige van de voornoemde 

te creëren, behalve een dergelijk recht toegekend door één partij ten gunste van de andere partij, of 
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enig recht van retentie dat routinematig werd opgelegd op zekerheden in een relevant clearing 

systeem; 

EU27-staten heeft de betekenis zoals is verwoord in paragraaf 2.1; 

Uitgesloten activa betekent enige en alle activa van de Overdragende partij anders dan de 

Overgedragen activa en de Resterende activa, en dergelijke Uitgesloten activa omvatten: 

(a) de rechten van de Overdragende partij op verweer, vorderingen, tegenvorderingen, verweer 

op tegenvorderingen en recht op verrekening met betrekking tot de Uitgesloten activa;  

(b) de rechten van de Overdragende partij onder of met betrekking tot de Uitgesloten polissen; 

(c) eventuele belastingverlichtingen of andere activa met betrekking tot de Belasting van de 

Overdragende partij; en  

(d) enig eigendom van de Overdragende partij dat zou zijn opgenomen in de Overgedragen 

activa, waar de Overdragende partij en de Overnemende partij echter schriftelijk, 

voorafgaande aan de Overdrachtsdatum zijn overeengekomen dat dit conform deze Regeling 

niet dient te worden overgedragen; 

Uitgesloten aansprakelijkheden zijn: 

(a) alle aansprakelijkheden van de Overdragende partij onder of voortvloeiend uit deze 

Regeling; 

(b) behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen tussen de Partijen voorafgaande aan 

de Overdrachtsdatum, eventuele verliezen van de Overdragende partij met betrekking tot 

Belastingheffing of eventuele Belastingheffing die voorkomt met betrekking tot de 

Overgedragen zakelijke activiteiten, die voorkomt op of voorafgaande aan de 

Overdrachtsdatum; 

(c) eventuele Verliezen die zouden zijn opgenomen in de Overgedragen aansprakelijkheden, 

waarvan de Partijen echter voorafgaande aan de datum waarop het Hooggerechtshof een 

bevel uitvaardigt dat deze Regeling goedkeurt, schriftelijk overeenkomen dat deze niet 

worden overgedragen aan de Overnemende partij;  

(d) eventuele Verliezen die voorkomen als gevolg van of in verband met eventuele fraude door 

de Overdragende partij of enig lid van de Groep van de Overdragende partij of enige van 

hun managers, functionarissen, medewerkers, contractanten, agenten of benoemde 

vertegenwoordigers; en 

(e) eventuele aansprakelijkheden van de Overdragende partij onder of met betrekking tot de 

Uitgesloten polissen; 

Uitgesloten polissen betekent Polissen die zijn opgenomen in de Overgedragen polissen onder 

welke er aan een eventuele aansprakelijkheid niet wordt voldaan of deze uitstaat op de 

Overdrachtsdatum:  

(a) die Jersey-polissen zijn (in de mate en alleen zo lang de Jersey-regeling nog niet van kracht 

is geworden in overeenstemming met zijn voorwaarden); of 

(b) die niet op een andere wijze kunnen worden overgedragen conform de FSMA op de 

Overdrachtsdatum; 
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Uitgesloten polissen herverzekeringsakkoord is het herverzekeringsakkoord dat werd gesloten 

tussen de Overdragende partij en de Overnemende partij, beschreven in paragraaf 6.1; 

FCA betekent de autoriteit die belast is met het uitvoeringstoezicht van het Verenigd Koninkrijk, of 

een dergelijke andere autoriteit die in voorkomende gevallen de functies die deze uitvoert in het 

Verenigd Koninkrijk, uitvoert zoals op de datum van deze Regeling; 

FCA-handboek betekent het handboek dat de regels bevat die zijn opgesteld door de FCA, die van 

toepassing zijn op de door de FCA gemachtigde bedrijven en dat, op de datum van deze Regeling, 

online beschikbaar is op http://www.handbook.fca.org.uk; 

FSMA betekent de Financial Services and Markets Act 2000 (Engelse wet van 2000 inzake 

financiële diensten en markten) (zoals in voorkomende gevallen geamendeerd); 

FS-handboek betekent het FCA-handboek met regels en richtlijnen (met inbegrip van het FCA-

handboek) en het PRA-handboek met regels en richtlijnen (met inbegrip van het PRA-reglement) die 

in voorkomende gevallen worden uitgegeven; 

Algemene verzekeringsactiviteiten heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Woordenlijst; 

Woordenlijst betekent de woordenlijst van het PRA-reglement; 

Groep betekent, met betrekking tot een persoon, die persoon en zijn Gelieerden; 

HMRC is de Britse Belastings- en douanedienst of, in voorkomende gevallen, zijn opvolgers; 

Onafhankelijke deskundige betekent de onafhankelijke deskundige die is benoemd conform Sectie 

109 van de FSMA met betrekking tot de Regeling; 

Wet betreffende de verzekeringssector betekent de Luxemburgse wet van 7 december 2015 over 

de verzekeringssector, zoals geamendeerd; 

Jersey-polis betekent een Polis van de Overdragende partij die is opgenomen in de Overgedragen 

activiteiten die worden voortgezet door de Overdragende partij in of vanuit Jersey (zoals een 

dergelijk uitdrukking wordt geïnterpreteerd voor de doeleinden van de Wet (Jersey) 

Verzekeringsactiviteiten 1996) en met betrekking waartoe een eventuele aansprakelijkheid 

onvoldaan of uitstaande blijft op de Overdrachtsdatum en voor welke de Koninklijke Rechtbank van 

Jersey jurisdictie heeft voor overdracht conform Artikel 27 van, en Schema 2 bij de Jersey-wet 

betreffende verzekerings(activiteiten) 1996; 

Jersey-regeling betekent de overdrachtsregeling, waarnaar wordt verwezen in paragraaf 3.2; 

Jersey-overdrachtsdatum betekent de tijd en datum waarop de overdracht conform de Jersey-

regeling van kracht wordt in overeenstemming met zijn voorwaarden; 

Verliezen betekent:  

(a) alle directe verliezen (ter voorkoming van twijfel met inbegrip van direct verlies van 

winsten, aansprakelijkheden (met inbegrip van een eventuele vereffeningsbetaling ongeacht 

of de juridische aansprakelijkheid is toegelaten of bepaald), schades, boetes, kosten (met 

inbegrip van kosten met betrekking tot disciplinaire maatregelen, boetes en juridische 

kosten) en uitgaven, echter met uitzondering van gevolg- of indirect verlies (zoals, ter 

voorkoming van twijfel, indirect verlies van winst of verlies van goodwill); en 



 

Error! Unknown document property name. 

Error! Unknown document property 

name. 

7  

 

(b) alle kosten en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten) die naar behoren werden 

gemaakt als gevolg van onderzoek naar, verweer of vereffening van een vordering of in 

verband met een eventuele dreigend, in behandeling zijnde of werkelijk proces; 

Marketingvoorkeur betekent:  

(a) toestemming verstrekt door een betrokkene voor het gebruik van persoonsgegevens om deze 

via willekeurige middelen direct voor hem ten verkoop aan te bieden;  

(b) een indicatie (door handeling of omissie, zoals passend is) door de betrokkene dat een 

dergelijke toestemming niet wordt ingewilligd, of dat de betrokkene hun rechten heeft 

uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de ontvangst van direct marketing; of  

(c) een document van het feit dat een betrokkene hun rechten niet zodanig heeft uitgeoefend;  

Lidstaat waar het risico zich bevindt heeft de betekenis zoals is verwoord in Artikel 13(13) van 

Solvency II; 

Gemengde EER-polis betekent een Gemengde polis, echter alleen in de mate dat er verzekering 

wordt geleverd met betrekking tot EER-risico's;  

Gemengde polis betekent elke Polis die is verzekerd door of namens de Overdragende partij in 

overeenstemming met de voorwaarden waarvoor verzekering wordt geleverd met betrekking tot: 

(a) een of meer EER-risico's; en 

(b) een of meer risico's waar de Lidstaat waarin het risico zich bevindt het Verenigd Koninkrijk 

is en/of het risico zich bevindt in een jurisdictie in een derdeland, 

echter met uitzondering van (a) een eventuele EER-verzekerde polis; (b) een eventuele EER-

polishouderpolis; en (c) een eventuele Uitgesloten polis;  

Bevel betekent een bevel dat is uitgevaardigd door het Hooggerechtshof conform Artikel 111 van de 

FSMA die de Regeling goedkeurt en enig bevel (met inbegrip van, echter niet uitsluitend, enig 

volgend bevel) met betrekking tot deze Regeling, uitgevaardigd door het Hooggerechtshof conform 

Artikel 112 van de FSMA; 

Partijen betekent de partijen in deze Regeling, waarbij iedere partij een Partij is; 

Polis en Polishouder waarbij elk de betekenis heeft, zoals passend is, zoals uiteengezet in Artikel 

424(2) van de FSMA en Voorschrift 2 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Betekenis 

van "Polis" en "Polishouder") Bevel 2001 (SI 2001/2361); 

Polishouderpakket betekent de documenten die dienen te worden verzonden naar de Polishouders 

van de Overgedragen polissen onder Voorschrift 3 van Financial Services and Markets Act 2000 

(Controle van zakelijke overdrachten) (Vereisten voor inschrijvers) Voorschriften 2001/3625; 

PRA betekent de autoriteit die belast is met het prudentieel toezicht van het Verenigd Koninkrijk, of 

een dergelijke andere autoriteit die in voorkomende gevallen de functies die deze uitvoert in het 

Verenigd Koninkrijk, uitvoert zoals op de datum van deze Regeling; 

PRA-reglement betekent het reglement dat de regels bevat die zijn opgesteld door de PRA, die van 

toepassing zijn op de door de PRA gemachtigde bedrijven en dat, op de datum van deze Regeling, 

online beschikbaar is op http://www.prarulebook.co.uk; 
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Primaire polishouder betekent de persoon/de personen of de entiteit die is (zijn) gedefinieerd in de 

Polis als "Verzekerd", met uitzondering van, met betrekking tot een entiteit, eventuele gelieerde of 

dochterondernemingen (hoe ook genoemd); 

Processen betekent een eventuele vordering, tegenvordering, klacht, petitie, rechtszaak, hoger 

beroep of ander juridisch proces (met inbegrip van enige toepassing), ongeacht of deze zijn bestemd 

als tussentijds of definitief juridisch effect met betrekking tot het onderwerp, voor enige rechtbank, 

overheidsautoriteit, regelgevende autoriteit, tribunaal, arbitrage-instantie, ombudsman of ander 

lichaam dat bestaat of wordt bekrachtigd bij wet of regelgeving of door de bepalingen van een 

overeenkomst; 

RAO betekent de Financial Services and Markets Act 2000 (Gereguleerde activiteiten) Bevel 2001 

(SI 2001/544); 

Documentatie betekent exemplaren van alle documenten, bestanden en overige documentatie, 

ongeacht of deze in fysieke of elektronische vorm zijn, met betrekking tot de Overgedragen 

activiteiten, Overgedragen persoonsgegevens, Overgedragen polissen, Overgedragen activa, 

Resterende activa, Overgedragen passiva en Resterende passiva die in het bezit zijn of onder de 

zeggenschap van de Overdragende partij (met inbegrip van documenten, bestanden of overige 

documentatie die enkel Belastingen betreffen);  

Toezichthouder betekent elk lichaam of persoon met regelgevende of toezichthoudende 

bevoegdheid over alle of enig deel van de activiteiten van de Overdragende partij of de 

Overnemende partij, met inbegrip van alle verwerking van persoonsgegevens door de Partijen, of 

met statutaire bevoegdheid met betrekking tot de overdrachten van verzekeringsactiviteiten in een 

eventuele relevante jurisdictie, met inbegrip van, echter niet uitsluitend, de PRA, de FCA, de CAA, 

de Jersey Financial Services Commission, EIOPA en het kantoor van de Britse Commissaris voor 

Informatie; 

Resterende activa betekent:  

(a) enig eigendom van de Overdragende partij die zou zijn opgenomen in de Overgedragen 

activiteiten (met inbegrip van enig(e) recht, uitkering of bevoegdheid van de Overdragende 

partij onder een eventuele Overgedragen polis), maar voor een weigering door het 

Hooggerechtshof om de overdracht naar de Overnemende partij over te dragen onder 

paragraaf 112 van de FSMA op de Overdrachtsdatum;   

(b) enig ander eigendom van de Overdragende partij die zou zijn opgenomen in de 

Overgedragen activiteiten (met inbegrip van enig(e) recht, uitkering of bevoegdheid onder 

een Overgedragen polis), echter voor een eventuele overeenkomst tussen de Overdragende 

partij en de Overnemende partij voorafgaande aan de Overdrachtsdatum dat diens overdracht 

dient te worden uitgesteld of in het geheel niet te worden overgedragen;  

(c) enig eigendom van de Overdragende partij die zou zijn opgenomen in de Overgedragen 

activiteiten, maar vanwege het feit dat het zich buiten de jurisdictie van het Hooggerechtshof 

bevindt, of met betrekking tot welke de overdracht conform een bevel van het 

Hooggerechtshof niet wordt erkend door de wetten in de jurisdictie waarin het eigendom 

zich bevindt, of met betrekking tot welke verdere stappen noodzakelijk zijn om de 

overdracht uit te voeren conform de wetten van de jurisdictie waarin in dergelijk eigendom 

zich bevindt;  
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(d) eventueel eigendom van de Overdragende partij dat zou zijn opgenomen in de Overgedragen 

activiteiten, maar dat niet kan worden overgedragen of verleend aan de Overnemende partij 

op de Overdrachtsdatum om eventuele andere reden; of 

(e) eventuele opbrengsten uit verkopen of inkomen of andere willekeurige voorziening of 

opbrengst, ongeacht of deze in de vorm van liquiditeiten zijn, of enig ander eigendom of 

rechten die in voorkomende gevallen na de Overdrachtsdatum zijn verkregen, echter 

voorafgaande aan een eventuele relevante volgende Overdrachtsdatum met betrekking tot 

enig eigendom waaraan in paragrafen (a) aan (d) deze definitie wordt gerefereerd; 

Resterende aansprakelijkheid betekent een eventuele aansprakelijkheid van de Overdragende 

partij:  

(a) die toe te schrijven is aan of verbonden is met Resterende activa en op enig moment 

voorkomt voor de volgende Overdrachtsdatum die toepasselijk is voor de Resterende activa;  

(b) diet zou zijn opgenomen in de Overgedragen activiteiten, maar voor de weigering door het 

Hooggerechtshof om de overdracht naar de Overnemende partij te bevelen onder paragraaf 

112 van de FSMA op de Overdrachtsdatum;  

(c) die zou zijn opgenomen in de Overgedragen activiteiten, maar die niet kan worden 

overgedragen of verleend aan de Overnemende partij op de Overdrachtsdatum om eventuele 

andere redenen; of 

(d) die zou zijn opgenomen  in de Overgedragen activiteiten (met inbegrip van enig(e) recht, 

uitkering of bevoegdheid onder een Overgedragen polis), echter voor een eventuele 

overeenkomst tussen de Overdragende partij en de Overnemende partij voorafgaande aan de 

Overdrachtsdatum dat diens overdracht dient te worden uitgesteld;  

Gehouden polis betekent een eventuele Polis die is verzekerd door de Overdragende partij die niet 

een:  

(a) EER-verzekerde polis is; 

(b) EER-polishouderpolis is;  

(c) EER-polis is; of  

(d) Gemengde EER-polis is; 

Regeling betekent   deze regeling die is opgesteld conform Part VII van de FSMA in zijn originele 

vorm of met of onderworpen aan eventuele verandering, aanvulling of voorwaarde die kan worden 

goedgekeurd of opgelegd in overeenstemming met paragraaf 13; 

Solvency II betekent Richtlijn 2009/138/EC van het Europese Parlement en van de Raad d.d. 25 

november 2009 over het benutten en vervolgen van de verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten;  

Volgende Overdrachtsdatum betekent: 

(a) met betrekking tot enige Resterende activa of Resterende aansprakelijkheid, de datum (en 

iedere datum) na de Overdrachtsdatum waarop dergelijke Resterende activa of Resterende 

aansprakelijkheid wordt overgedragen aan de Overnemende partij, namelijk: 
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(i) met betrekking tot enige Resterende activa die binnen paragraaf (a), (c) of (d) valt 

van de definitie van Resterende activa, en van een eventuele Resterende 

aansprakelijkheid die is toe te schrijven aan of verbonden is met die Resterende 

activa, of die binnen paragraaf (b) of (c) valt van de definitie van Resterende 

aansprakelijkheid, de datum waarop enig beletsel voor zijn overdracht is verwijderd 

of ondervangen;  

(ii) met betrekking tot enige Resterende activa die binnen paragraaf (b) van de definitie 

van Resterende activa valt en van een eventuele Resterende aansprakelijkheid die 

binnen paragraaf (d) van de definitie van Resterende aansprakelijkheid valt die is toe 

te schrijven aan of verbonden met die Resterende activa, de datum waarop de 

betreffende Overdragende partij en Overnemende partij overeenkomen dat de 

overdracht van kracht dient te worden; en 

(iii) met betrekking tot enige Resterende activa die binnen paragraaf (e) van de definitie 

van Resterende activa valt, de werkdag na de datum waarop dergelijke Resterende 

activa wordt ontvangen door de Overnemende partij in overeenstemming met 

paragraaf 8.3; en 

(b) met betrekking tot een eventuele Uitgesloten polis die binnen paragraaf (a) valt van de 

betreffende definitie, (in voorkomende gevallen) de Jersey-overdrachtsdatum; 

Belasting of Belastingheffing betekent elk type belasting, accijns of heffing of eventueel 

vergelijkbare kosten, ongeacht of deze vergelijkbaar zijn met enige die van kracht zijn op de 

Overdrachtsdatum en of deze van het Verenigd Koninkrijk of van elders zijn, en elke gerelateerde 

boete, straf, rente of andere kosten met betrekking daartoe; 

Derdeland betekent een grondgebied of land dat geen EER-staat is; 

Overdrachtsdatum betekent de datum waarop de Regeling van kracht wordt in overeenstemming 

met paragraaf 12; 

Overnemende partij heeft de betekenis zoals is verwoord in paragraaf 2.3; 

Overdragende partij heeft de betekenis zoals is verwoord in paragraaf 2.1; 

Overgedragen activa betekent:  

(a) de rechten, uitkeringen en eigendom van de Overdragende partij onder of krachtens of 

anderszins voorkomend in verband met de Overgedragen polissen;  

(b) de Records, met inbegrip van alle rechten, eigendomsrecht en belang van de Overdragende 

partij in de Documentatie;  

(c) de rechten, uitkeringen en eigendom van de Overdragende partij onder of krachtens of 

anderszins voorkomend in verband met de Uitgaande herverzekeringscontracten, echter 

alleen in de mate die verband houdt met herverzekering met betrekking tot de 

aansprakelijkheid van de Overdragende partij onder of in verband met (a) EER-verzekerde 

polissen; (b) EER-polishouderpolissen; (c) EER-polissen; of (d) Gemengde EER-polissen; 

(d) eventuele andere activa die de Partijen overeenkomen, worden onder deze Regeling 

overgedragen; en 
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(e) de rechten van de Overdragende partij op eventueel verweer, vorderingen, tegenvorderingen, 

verweer op tegenvorderingen, vereffeningen en rechten op verrekening en eventuele andere 

rechten die beschikbaar zouden zijn voor de Overdragende partij met betrekking tot de 

Overgedragen aansprakelijkheden, Overgedragen activa, zoals uiteengezet in (a) tot (c) 

hierboven, en Overgedragen polissen,  

echter met uitzondering van de Uitgesloten activa en, voorafgaande aan de toepasselijke Volgende 

overdrachtsdatum, de Resterende activa en eventuele rechten, uitkeringen en eigendom onder of met 

betrekking tot de Uitgesloten polissen; 

Overgedragen activiteiten betekent: 

(a) de Overgedragen polissen;  

(b) de Overgedragen activa;  

(c) de Overgedragen aansprakelijkheden; en 

(d) na iedere Volgende Overdrachtsdatum, de relevante Resterende activa of de Resterende 

aansprakelijkheid; 

Overgedragen aansprakelijkheden betekent: 

(a) alle passiva en rechten en verplichtingen van enige soort en beschrijving van de 

Overdragende partij die toe te schrijven zijn aan of verband houden met de Overgedragen 

polissen; 

(b) alle passiva en rechten en verplichtingen van enige soort en beschrijving van de 

Overdragende partij die toe te schrijven zijn aan of verband houden met de Overgedragen 

Uitgaande herverzekeringscontracten, echter alleen in die mate die verband houdt met 

herverzekering met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Overdragende partij onder of 

in verband met (a) EER-verzekerde polissen; (b) EER-polishouderpolissen; (c) EER-

polissen; of (d) Gemengde EER-polissen. 

(c) alle passiva en rechten en verplichtingen van enige soort om bedragen te betalen die na 1 

januari 2019 opeisbaar worden als gevolg van een wijziging in het Toepasselijk recht die 

geen wijziging van de contractvoorwaarden van de Overgedragen polissen tot gevolg zou 

hebben, 

echter met uitzondering van de Uitgesloten aansprakelijkheden en, voorafgaande aan iedere 

Volgende Overdrachtsdatum, de relevante Resterende aansprakelijkheden en met inbegrip van, om 

iedere twijfel weg te nemen, en onverminderd enige van de rechten die de Overnemende partij in 

voorkomende gevallen mogelijk jegens de Overdragende partij heeft, eventuele aansprakelijkheden 

ten aanzien van misleidende verkoop met betrekking tot de Overgedragen polissen of Overgedragen 

activa;  

Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten betekent de herverzekeringspolissen met 

externe herverzekeraars (die optreden als herverzekeraar) waarin de Overdragende partij een partij is 

(als cedent) (met uitzondering van enig deel dat een Uitgesloten polis dekt) die: 

(a) uiteen zijn gezet op de Lijst betreffende Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten; 

of 
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(b) de Overgedragen polissen herverzekeren, met uitzondering van die uitgaande 

herverzekeringspolissen waarnaar in paragraaf (a) wordt verwezen; 

Lijst Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten betekent de lijst met uitgaande 

herverzekeringspolissen waarin de Overdragende partij een partij is (optredend als cedent), 

geïdentificeerd als de "Lijst Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten" verstrekt aan het 

Hooggerechtshof voor de doeleinden van deze Regeling en uiteengezet in de dvd. 

Overgedragen persoonsgegevens heeft de betekenis zoals is verwoord in paragraaf 3.6(b); 

Overgedragen polissen betekent: 

(a) de algemene verzekeringspolissen die zijn opgenomen in een bestand in de vorm van een 

database met de bestandsnaam "HIC aan HSA Overgedragen polissen", zoals verstrekt door 

de Overdragende partij aan de Overnemende partij op of voor de Overdrachtsdatum en 

opgenomen op de dvd; 

(b) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Aon Belgium BVBA namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2017 en die eindigt 

om 23.59 BST op 11 december 2018;  

(c) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Aon Versicherungsmakler Deutschland 

GmbH namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 

2014 en die eindigt om 23.59 BST op zondag 31 december 2017; 

(d) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door One Underwriting Agency GmbH 

namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2018 en 

die eindigt om 23.59 BST op 11 december 2018; 

(e) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Lampe & Schwartze KG namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2009 en die 

eindigde om 23.59 BST op 31 december 2011; 

(f) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door SRC Special Risk Consortium GmbH 

namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2001 en 

die eindigde om 23.59 BST op 31 december 2006; 

(g) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door SRC Special Risk Consortium GmbH 

namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2008 en 

die eindigde om 23.59 BST op 31 december 2008; 

(h) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Willis GmbH & Co. KG namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2001 en die 

eindigde om 23.59 BST op 31 december 2001; 

(i) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Willis GmbH & Co. KG namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2006 en die 

eindigde om 23.59 BST op 31 december 2006; 

(j) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door BSC Business Support Company GmbH 

namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2002 en 

die eindigde om 23.59 BST op 31 december 2004; 
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(k) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Lübcke & Co. GmbH namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2002 en die 

eindigde om 23.59 BST op 31 december 2003; 

(l) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door MLP Service GmbH namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2000 en die 

eindigde om 23.59 BST op 31 december 2003; 

(m) de algemene verzekeringspolissen, ondertekend door ASC Assekuranz-Service Center 

GmbH namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 

2000 en die eindigde om 23.59 BST op 31 december 2002; 

(n) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door AXA Versicherung AG namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2002 en die 

eindigde om 23.59 BST op 31 december 2002; 

(o) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door ASC Assekuranz Service Center GmbH 

namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 1997 en 

die eindigde om 23.59 BST op 31 december 2002; 

(p) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Jacobs & Brom B.V. namens de 

Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2018 en die eindigt 

om 23.59 BST op 11 december 2018; 

(q) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de 

Seguros namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 

2018 en die eindigt om 23.59 BST op 11 december 2018; 

(r) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A. 

namens de Overdragende partij in de periode die begon om 00.01 BST op 1 januari 2018 en 

die eindigt om 23.59 BST op 11 december 2018; 

(s) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door of namens de Overdragende partij in de 

periode die begint om 00.01 BST op 12 december 2018 en die eindigt om 23.59 BST op de 

dag die onmiddellijk vooraf gaat aan de Overdrachtsdatum; 

(t) de algemene verzekeringspolissen, verzekerd door of namens de Overdragende partij in de 

periode die begon om 00.01 BST op 2 juli 1996 en die eindigt om 23.59 BST op 11 

december 2018, met uitzondering van die polissen waarnaar wordt verwezen in paragrafen 

(a) tot (r), 

die de EER-verzekerde polissen, EER-polishouderpolissen, EER-polissen of Gemengde EER-

polissen zijn, echter met uitzondering van eventuele Economische polissen, eventuele Gehouden 

polissen en eventuele Uitgesloten polissen, anders dan een Uitgesloten polis die binnen paragraaf (a) 

van de definitie van Uitgesloten polissen valt met betrekking tot welke de Volgende 

overdrachtsdatum heeft plaatsgevonden; en 

Verenigd Koninkrijk betekent het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

1.1 In deze Regeling: 

(a) omvat een eventuele verwijzing naar een persoon een rechtspersoon, bedrijf, vereniging van 

personen zonder rechtspersoonlijkheid (met inbegrip van een partnership, joint venture of 
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consortium), overheid, staat, agentschap, lokale autoriteit of gemeente, overheidslichaam, 

organisatie en eventuele andere entiteit ongeacht of deze een aparte rechtspersoonlijkheid 

heeft en een individu, zijn bezit en persoonlijke vertegenwoordigers; 

(b) een eventuele verwijzing naar een partij bij deze Regeling omvat de opvolgers en 

toegewezenen (rechtstreeks of anderszins) van die partij; 

(c) de woorden met inbegrip van en omvatten betekenen respectievelijk met inbegrip van 

echter niet uitsluitend en omvatten echter niet uitsluitend; 

(d) een eventuele verwijzing naar aansprakelijkheden bevat rechten en plichten van iedere 

beschrijving (ongeacht of dit nu of in de toekomst, werkelijk of voorwaardelijk is); 

(e) een eventuele verwijzing naar eigendom of activa omvat eigendom (met inbegrip van 

vastgoed en lasten geregistreerd bij het kadaster in Engeland en Wales en bij de Registers 

van Schotland in Schotland en elders en niet-geregistreerd vastgoed en lasten), activa, 

liquiditeiten, lasten, gronden, rechten (met inbegrip van voorwaardelijke rechten voor de 

terugbetaling van belasting) en bevoegdheden van iedere beschrijving (ongeacht of dit nu of 

in de toekomst, werkelijk of voorwaardelijk is) en omvat eigendom dat wordt gehouden in 

een trust en in effecten, uitkeringen, inkomsten of rente, echter niet betaald, bevoegdheden 

van een eventuele beschrijving en enig belang in enig van het voornoemde; 

(f) een eventuele verwijzing naar overdracht omvat (zoals de context dat mogelijk vereist) 

“toewijzen”, “overdracht” of “cessie”, “beschikking” of “verkoop”, of “overdragen” of 

“overdracht”; 

(g) een eventuele verwijzing naar variatie omvat enig(e) amendement, modificatie, variatie, 

supplement, doorhaling, vervanging of beëindiging, hoe dit ook wordt uitgevoerd; 

(h) een eventuele verwijzing naar het enkelvoud omvat een verwijzing naar het meervoud en 

vice versa en een eventuele verwijzing naar de mannelijke vorm omvat een verwijzing naar 

de vrouwelijke vorm en neutrum en vice versa;  

(i) een eventuele verwijzing in deze Regeling naar een statuut, een statutaire voorziening of 

eventuele ondergeschikte wetgeving wordt verondersteld een verwijzing te omvatten naar 

dat statuut, de statutaire voorziening of ondergeschikte wetgeving zoals geamendeerd, 

vervangen of weer ingesteld op of voor de Overdrachtsdatum en een eventuele verwijzing 

naar een statuut of statutaire voorziening wordt geacht een verwijzing te omvatten naar een 

eventueel gerelateerde ondergeschikte wetgeving (zoals geamendeerd, vervangen of weer 

ingesteld op of voor de Overdrachtsdatum);  

(j) uitdrukkingen die in deze Regeling worden gebruikt die betekenissen hebben onder de 

FSMA, blijven die betekenissen behouden (tenzij de context anderszins vereist); 

(k) eventuele verwijzingen naar paragrafen of Delen zijn naar paragrafen of Delen van deze 

Regeling (tenzij de context anderszins vereist); 

(l) kopteksten zijn alleen voor het gemak ingevoegd en zijn niet van invloed op de constructie 

van deze Regeling; 

(m) indien een tijdsperiode wordt gespecificeerd vanaf een bepaalde dag of datum of vanaf de 

dag of datum van een werkelijke gebeurtenis, wordt deze berekend met uitzondering van die 

dag of datum; 
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(n) een eventuele verwijzing naar schrijven omvat alle manieren om woorden in een leesbare en 

niet-voorbijgaande vorm te reproduceren; 

(o) een eventuele verwijzing naar een bedrag is exclusief eventuele toepasselijke btw of andere 

Belasting (tenzij de context anderszins vereist); en 

(p) de woorden "in de mate dat/die" worden gebruikt om een element aan te geven zonder graad 

en zijn niet synoniem met het woord "indien".  
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DEEL B  INLEIDING 

2. ACHTERGROND 

2.1 Hiscox Insurance Company Limited (de Overdragende partij), een vennootschap die is gevestigd 

in Engeland en Wales, is in het Verenigd Koninkrijk onder de FSMA bevoegd tot het sluiten en 

uitvoeren van contracten betreffende Algemene verzekeringsactiviteiten onder alle klassen van 

Algemene verzekeringsactiviteiten zoals uiteengezet in Deel 1 van Bijlage 1 van de RAO en is 

bevoegd tot het voortzetten van bepaalde klassen Algemene verzekeringsactiviteit op vestigingsbasis 

in 10 EER-staten en op servicebasis in 31 EER-staten (met inbegrip van Gibraltar) (de EU27-

staten). 

2.2 Volgend op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (dat naar verwachting 

plaatsvindt op 29 maart 2019) houdt het recht van de Overdragende partij op het uitvoeren van 

zakelijke activiteiten op basis van vrijheid van services en vrijheid van vestiging in de EU27-staten 

mogelijk op te bestaan. Dat kan de Overdragende partij dientengevolge blootstellen aan het risico 

van aanvechting waarbij, onder de wet van een betreffende EU27-staat, de Overdragende partij niet 

beschikt over de regelgevende toestemming die is vereist onder de wet van die EU27-staat om zijn 

verplichtingen aan polishouders in die EU27-staat na te komen.  

2.3 Om die reden werd Hiscox S.A. (de Overnemende partij) opgericht, een Luxemburgse niet-

levensverzekeringsonderneming die is onderworpen aan het toezicht van de CAA. Deze is onder de 

Wet betreffende de verzekeringssector bevoegd tot het uitvoeren van de Toepasselijke klassen van 

verzekeringsactiviteiten in Luxemburg. De Overnemende partij bevindt zich in het proces van het in 

kennis stellen van de CAA over zijn voornemen voor bevoegdheid tot het voortzetten van de 

Toepasselijke klassen verzekeringsactiviteiten op een vestigingsbasis in 8 EER-staten en op een 

servicebasis in 31 EER-staten (met inbegrip van Gibraltar). 

2.4 Dientengevolge is het doel van deze Regeling het uitvoeren van de overdracht aan de Overnemende 

partij, onderworpen aan de voorwaarden van deze Regeling van bepaalde Algemene 

verzekeringsactiviteiten die door de Overdragende partij worden voortgezet, zodat de Overdragende 

partij verplichtingen aan polishouders in de EU27-staten kan nakomen. 
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DEEL C  OVERDRACHT VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN 

3. OVERDRACHT VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, ACTIVA EN PASSIVA 

3.1 Elk deel van de Overgedragen zakelijke activiteiten (met inbegrip van, voor het vermijden van 

twijfel, de Overgedragen zakelijke activiteiten die de Jersey-polissen vormen), de Resterende activa 

en de Resterende passiva worden overgedragen aan en verleend aan de Overnemende partij in 

overeenstemming met deze Regeling, zodat:  

(a) op en met ingang van de Overdrachtsdatum, alle Overgedragen activa en alle belangen en 

eigendom van de Overdragende partij hierin door het Bevel en zonder eventuele andere wet 

of instrument, overgedragen worden aan en verleend aan de Overnemende partij, afhankelijk 

van alle lasten (indien aanwezig) die van invloed zijn op dergelijk activa in 

overeenstemming met deze Regeling;  

(b) op en met ingang van iedere Volgende overdrachtsdatum, alle Resterende activa waarop een 

dergelijke Volgende overdrachtsdatum van toepassing is en alle belangen en eigendom van 

de Overdragende partij hierin door het Bevel en zonder eventuele andere wet of instrument, 

overgedragen worden aan en verleend aan de Overnemende partij, afhankelijk van alle lasten 

(indien aanwezig) die van invloed zijn op dergelijk activa in overeenstemming met deze 

Regeling;  

(c) op en met ingang van de Overdrachtsdatum alle Overgedragen passiva door het Bevel en 

zonder eventuele andere wet of instrument, overgedragen worden aan de Overnemende partij 

die daarvoor aansprakelijk wordt, in overeenstemming met deze Regeling en houdt op een 

aansprakelijkheid te zijn van de Overdragende partij; en  

(d) op en met ingang van iedere Volgende overdrachtsdatum iedere Resterende 

aansprakelijkheid voor welke een dergelijke Volgende Overdrachtsdatum van toepassing is 

door het Bevel en zonder eventuele andere wet of instrument, in overeenstemming met deze 

Regeling overgedragen wordt aan de Overnemende partij die daarvoor aansprakelijk wordt, 

en houdt op een aansprakelijkheid te zijn van de Overdragende partij.   

3.2 Daarnaast vindt de overdracht van de Jersey-polissen aan de Overnemende partij alleen plaats in de 

mate dat de overdracht van dergelijke Polissen aan de Overnemende partij door een 

overdrachtsregeling conform de (Jersey) Wet betreffende verzekeringsactiviteiten van 1996 is 

goedgekeurd door de Koninklijke Rechtbank van Jersey en van kracht is geworden. 

3.3 In deze Regeling wordt niets geïnterpreteerd als effect van het overdragen van: 

(a) de Uitgesloten passiva; of 

(b) de Uitgesloten activa. 

3.4 Ter voorkoming van twijfel wordt niets in deze Regeling geïnterpreteerd als effect van het 

overdragen van eventuele rechten of verplichtingen die de Polishouder heeft onder een 

Overgedragen polis met betrekking tot een verzekeraar anders dan de Overdragende partij. 

3.5 De Overnemende partij accepteert een dergelijk eigendomsrecht zonder onderzoek of eis, die de 

Overdragende partij op de Overdrachtsdatum heeft op de Overgedragen activa en, op een eventuele 

Volgende overdrachtsdatum, op alle Resterende activa die dan wordt overgedragen.   
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3.6 Gegevensbescherming 

(a) In deze paragraaf 3.6 worden begrippen geïnterpreteerd in overeenstemming met de 

definities in de Wetten betreffende gegevensbescherming. 

(b) Op en met ingang van de Overdrachtsdatum en zoals tussen de Overdragende partij en de 

Overnemende partij, met betrekking tot alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in de 

Overgedragen zakelijke activiteiten met betrekking waartoe de Overdragende partij de 

verwerkingsverantwoordelijke was onmiddellijk voor de Overdrachtsdatum (de 

Overgedragen persoonsgegevens): 

(i) de Overnemende partij wordt de verwerkingsverantwoordelijke in plaats van de 

Overdragende partij, behalve met betrekking tot persoonsgegevens die zijn 

opgenomen in de Gemengde polissen, die de Overdragende partij blijft verwerken 

na de Overdrachtsdatum ten behoeve van het nakomen van zijn verplichtingen met 

betrekking tot de Gemengde polissen, in welk geval de Overnemende partij en de 

Overdragende partij elk onafhankelijke (en niet gezamenlijke) 

verwerkingsverantwoordelijken zijn; 

(ii) eventuele informatie die beschikbaar wordt gesteld aan, of toestemming of verzoek 

verkregen van of andere kennisgeving ontvangen van eventuele betrokkene door of 

namens de Overdragende partij wordt geacht beschikbaar te zijn gesteld aan, 

verkregen of ontvangen door de Overnemende partij; en 

(iii) eventuele verwijzing naar de Overdragende partij in dergelijke informatie, 

toestemming, verzoek of andere kennisgeving wordt geacht een verwijzing te 

bevatten naar de Overnemende partij en eventuele verwijzing naar de Groep van de 

Overdragende partij wordt geacht een verwijzing te omvatten naar de Groep van de 

Overnemende partij. 

(c) Wanneer, voorafgaande aan de Overdrachtsdatum, een betrokkene van Overgedragen 

persoonsgegevens marketingvoorkeuren heeft verstrekt aan zowel de Overdragende partij als 

de Overnemende partij, wordt de documentatie voor marketingvoorkeuren van de 

Overnemende partij geacht van toepassing te zijn met betrekking tot de relevante 

Overgedragen polis op en met ingang van de Overdrachtsdatum, ongeacht of deze dezelfde 

zijn als een eventuele marketingvoorkeur die de betrokkene aan de Overdragende partij heeft 

verstrekt.  

(d) Zoals tussen de Overdragende partij en de Overnemende partij waarbij een betrokkene van 

Overgedragen persoonsgegevens een Betrokkeneverzoek heeft ingediend bij de 

Overdragende partij voor de Overdrachtsdatum en de Overdragende partij niet heeft 

gereageerd met een exemplaar van de Overgedragen persoonsgegevens die deze in bezit 

heeft in overeenstemming met de Wetten betreffende gegevensbescherming voor de 

Overdrachtsdatum, kan de Overnemende partij reageren op het verzoek in overeenstemming 

met de Wetten betreffende gegevensbescherming, met inbegrip van het verstrekken van 

exemplaren van de Overgedragen persoonsgegevens die de Overdragende partij bezit, 

onmiddellijk voor de Overdrachtsdatum. 

(e) Zoals tussen de Overdragende partij en de Overnemende partij, wanneer een betrokkene van 

Overgedragen persoonsgegevens een Betrokkeneverzoek heeft ingediend bij de 

Overnemende partij voor de Overdrachtsdatum en de Overnemende partij niet heeft 

gereageerd in overeenstemming met de Wetten betreffende gegevensbescherming voor de 
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Overdrachtsdatum kan de Overnemende partij de Overgedragen persoonsgegevens uitsluiten 

die werden overgedragen als gevolg van de Regeling van zijn reactie daarna. 

(f) Niets in deze paragraaf 3.6 wordt geacht enig recht voor het verwerken van Overgedragen 

persoonsgegevens over te dragen of eventuele direct marketinguitingen te verzenden in de 

mate waarin dat onwettig zou zijn of inconsequent met de Wetten betreffende 

gegevensbescherming.  

3.7 De Overdragende partij behoudt de Uitgesloten activa en de Uitgesloten passiva en er worden geen 

Uitgesloten activa of Uitgesloten passiva overgedragen of verleend aan de Overnemende partij onder 

of krachtens deze Regeling. 

3.8 Noch de overdracht van de Overgedragen zakelijke activiteiten noch deze Regeling noch iets dat 

wordt uitgevoerd of wordt nagelaten om uit te voeren in verband met de overdracht van de 

Overgedragen zakelijke activiteiten of deze Regeling, met betrekking tot de Overgedragen zakelijke 

activiteiten of eventuele Overgedragen polissen, Overgedragen activa, Overgedragen passiva, 

Resterende activa, Resterende passiva of enige andere activa, eigendom, aansprakelijkheid of 

zakelijke activiteit van enig lid van de Groep van de Overnemende partij, ongeacht of dit voor of na 

de Overdrachtsdatum is (of, waar van toepassing, de Volgende overdrachtsdatum die van toepassing 

is op Resterende activa of Resterende passiva): 

(a) maakt enig(e) Polis, overeenkomst, instrument, trustakte, schriftelijke overeenkomst, last, 

recht, belang, uitkering, bevoegdheid, verplichting of titel ongeldig, ontslaat deze of 

resulteert in beëindiging; 

(b) vormt een overtreding of wanprestatie van, gebeurtenis van wanprestatie, potentiële 

gebeurtenis van wanprestatie, beëindigingsgebeurtenis, verplichte 

vooruitbetalingsgebeurtenis, handhavingsgebeurtenis, perfectiegebeurtenis of vergelijkbare 

gebeurtenis of voorwaarde (ongeacht hoe dit is beschreven) onder, of een eventuele persoon 

toestaat enig(e) Polis, overeenkomst, instrument, trustakte, schriftelijke overeenkomst, last, 

recht, belang, uitkering, bevoegdheid, verplichting of titel te beëindigen; 

(c) vereist een eventuele registratie, herregistratie of het indienen van een eventuele amendering 

van de bestaande registratie of het indienen met betrekking tot enig(e) Polis, overeenkomst, 

instrument, trustakte, schriftelijke overeenkomst, last, recht, belang, uitkering, bevoegdheid, 

verplichting of titel; 

(d) vereisen van enige persoon om een eventuele nieuwe of aanvullende verplichting uit te 

voeren, of een eventuele nieuwe of aanvullende stap te zetten of maatregel te nemen, met 

inbegrip van het geven van een eventuele kennisgeving, het verkrijgen van een eventuele 

toestemming, goedkeuring of vaststelling, de toelating tot een eventuele overeenkomst, de 

betaling van enig tarief, kosten, uitgave, rente of ander bedrag, het verlenen van een 

eventuele nieuwe of aanvullende last of de overdracht van enig activum of eigendom; 

(e) geven een eventuele persoon het recht op of vereisen van hem om enig recht uit te oefenen 

of zijn rechten of verplichtingen te corrigeren, verminderen, op te schorten, vertragen, 

veranderen of hem ervan te ontslaan, om de uitoefening van eventuele rechten of 

verplichtingen te versnellen, beëindigen, op te schorten, te vertragen, te veranderen of hem 

ervan te ontslaan, of anderszins een eventuele Polis, overeenkomst, instrument of last te 

variëren, amenderen, af te wijzen, te verwerpen of te beëindigen; of 

(f) is van invloed op de handhaving, prioriteit of classificatie van een eventuele last. 
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4. CONTINUÏTEIT VAN RECHTSZAKEN  

4.1 Op en met ingang van de Overdrachtsdatum worden eventuele gerechtelijke stappen (of een relevant 

gedeelte daarvan) die werden gezet, behandeld, in behandeling zijn, dreigend zijn, zijn begonnen of 

voortgezet door of namens de Overdragende partij (met inbegrip van toekomstige Gerechtelijke 

stappen (of een relevant gedeelte daarvan) die in de toekomst aanhangig kunnen worden gemaakt), 

met inbegrip van degene die nog niet worden overwogen in verband met de Overgedragen polissen, 

Overgedragen activa of de Overgedragen passiva waarbij de Overdragende partij een partij is 

(waaronder als aanklager, eiser, inschrijver, verdediger, respondent, verdediger of petitionaris), en 

met inbegrip van dergelijke gerechtelijke stappen (of een relevant deel daarvan) die abusievelijk 

tegen de Overdragende partij zijn begonnen op of na de Overdrachtsdatum, worden voortgezet of 

begonnen door of tegen de Overnemende partij en de Overnemende partij heeft het recht op alle 

verweer, vergoedingen, tegenvergoedingen, verweer tegen tegenvergoedingen, vereffeningen, 

rechten en verrekeningen en op eventuele andere rechten die beschikbaar zouden zijn geweest voor 

de Overdragende partij met betrekking tot de Overgedragen polissen, Overgedragen passiva en 

dergelijke Gerechtelijk stappen (of een relevant deel daarvan).   

4.2 Op en met ingang van de Volgende overdrachtsdatum die van toepassing is, worden eventuele 

gerechtelijke stappen (of een relevant gedeelte daarvan) die werden gezet, behandeld, in behandeling 

zijn, dreigend zijn, zijn begonnen of voortgezet door of namens de Overdragende partij in verband 

met de Resterende activa of de Resterende passiva die dienen te worden overgedragen op een 

dergelijk Volgende overdrachtsdatum, waarbij de Overdragende partij een partij is (met inbegrip van 

als aanklager, eiser, inschrijver, verdediger, respondent,  verdediger of petitionaris), en met inbegrip 

van dergelijke gerechtelijke stappen (of een relevant deel daarvan) die abusievelijk tegen de 

Overdragende partij zijn begonnen op of na de Volgende overdrachtsdatum, worden voortgezet of 

begonnen door of tegen de Overnemende partij en de Overnemende partij heeft het recht op alle 

verweer, vergoedingen, tegenvergoedingen, verweer tegen tegenvergoedingen, vereffeningen, 

rechten en verrekeningen en op eventuele andere rechten die beschikbaar zouden zijn geweest voor 

de Overdragende partij met betrekking tot de resterende activa en de Resterende passiva en 

dergelijke Gerechtelijk stappen (of een relevant deel daarvan). Tot aan een dergelijke Volgende 

overdrachtsdatum worden de relevante gerechtelijke stappen of een relevant deel daarvan) 

voortgezet door of tegen de Overdragende partij, mits dergelijke Gerechtelijke stappen (of een 

relevant deel daarvan) wordt uitgevoerd door de Overdragende partij in overeenstemming met de 

instructies van (en voor rekening van) de Overnemende partij met betrekking tot dergelijke 

Gerechtelijke stappen (of een relevant deel daarvan).  

4.3 Om iedere twijfel weg te nemen, worden alle Gerechtelijke stappen (of een relevant deel daarvan) in 

de mate die werd gezet of behandeld die niet worden voortgezet door of tegen de Overnemende 

partij conform paragraaf 4.1 of 4.2, voortgezet door of tegen de Overdragende partij en blijft de 

Overdragende partij het recht behouden op alle verweer, vorderingen, tegenvorderingen, 

vereffeningen, rechten op verrekening en eventuele andere rechten die beschikbaar waren of zouden 

zijn geweest in relatie met die Gerechtelijke stappen (of een relevant deel daarvan). 

4.4 Met betrekking tot de Overgedragen polissen verbindt de Overnemende partij zich het volgende na 

te leven: 

(a) De relevante bepalingen van de Geschillenoplossingsregels (‘DISP’) van het FCA-handboek 

die van toepassing zouden zijn op de afhandeling van klachten: 

(i) die voortvloeien uit een eventuele handeling of nalatigheid van de Overdragende 

partij in het Verenigd Koninkrijk voorafgaande aan de Overdrachtsdatum; en 
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(ii) die zijn ingediend bij de Britse Financiële Ombudsmanservice en die onder zijn 

jurisdictie vallen; en 

(b) enig geldig(e) oordeel, vereffening, bevel of toekenning (of een relevant deel daarvan) van 

de Britse Financiële Ombudsmanservice die onder zijn jurisdictie werd opgesteld, zoals 

uiteengezet in DISP 2 van het FCA-handboek, 

in de mate dat een dergelijke naleving compatibel is met een eventuele regel of regelgeving die werd 

uitgegeven door de CAA die van toepassing zijn voor de Overnemende partij. 

4.5 Ongeacht paragraaf 14 kunnen Polishouders van de Overgedragen polissen de bepalingen van 

paragraaf 4.4(b) handhaven tegen de Overnemende partij. 

5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE OVERGEDRAGEN 

ZAKELIJKE ACTIVITEITEN 

5.1 Op en met ingang van de Overdrachtsdatum krijgt de Overnemende partij het recht op alle rechten, 

uitkeringen en eigendom van de Overdragende partij die bestaan op de Overdrachtsdatum onder de 

Overgedragen polissen.   

5.2 Onverminderd de algemene aard van paragraaf 5.1 hierboven, waar de uitkeringen van een eventuele 

Overgedragen polis worden gehouden onder de voorwaarden van een trust, werken dergelijke 

voorwaarden samen met eventuele regels die van toepassing zijn op enig pensioenplan in geval van 

enig pensioenplan onder welk uitkeringen kunnen worden verwezen naar een Overgedragen polis, 

dan worden deze geïnterpreteerd op en met ingang van de Overdrachtsdatum volgens een principe 

dat consequent is met de overdracht van een dergelijke Overgedragen polis in overeenstemming met 

de bepalingen van deze Regeling.  Om iedere twijfel weg te nemen:  

(a) waarbij de toestemming van de Overdragende partij is vereist onder dergelijke voorwaarden, 

wordt de toestemming van de Overnemende partij vanaf de Overdrachtsdatum in plaats 

daarvan behandeld zoals is vereist; en  

(b) wanneer een bevoegdheid om trustees te benoemen onder dergelijke voorwaarden is 

verleend aan de Overdragende partij, wordt die bevoegdheid vanaf de Overdrachtsdatum in 

plaats daarvan worden behandeld als zijnde verleend aan de Overnemende partij.   

5.3 Iedere persoon die houder is van eventuele Overgedragen polissen of een partij is in, of het voordeel 

heeft van een eventuele andere overeenkomst met de Overdragende partij, die een onderdeel vormt 

van de Overgedragen zakelijke activiteiten, krijgt op en met ingang van de Overdrachtsdatum het 

recht, als opvolging van en met uitsluiting van eventuele rechten die deze mogelijk had gehad jegens 

de Overdragende partij onder eventuele Overgedragen polissen, of een eventuele andere 

overeenkomst met betrekking tot de Overgedragen zakelijke activiteiten, op dezelfde rechten jegens 

de Overnemende partij (onderworpen aan de voorwaarden van deze Regeling), zoals voor hem onder 

dergelijke Overgedragen polissen beschikbaar waren jegens de Overdragende partij, of een 

dergelijke andere overeenkomst die een onderdeel vormt van de Overgedragen zakelijke activiteiten. 

5.4 Alle verwijzingen die betrekking hebben op de Overgedragen zakelijke activiteiten in een eventuele 

Overgedragen polis of enig(e) ander(e) overeenkomst of document die het recht op, of het voordeel 

van, of de last van de Overgedragen zakelijke activiteiten bewijzen (met inbegrip van in een contract 

waarin de Overdragende partij partij is, een contract waarin de Overdragende partij geen partij is of 

anders en ongeacht of dit schriftelijk is of niet) aan de Overdragende partij, zijn Bestuur of eventuele 

andere functionarissen, werknemers of agenten van de Overdragende partij wordt vanaf en na de 

Overdrachtsdatum respectievelijk gelezen als verwijzingen naar de Overnemende partij, het Bestuur 
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van de Overnemende partij of eventuele andere functionarissen, werknemers of agenten van de 

Overnemende partij, zoals van toepassing is.  Met name, maar niet uitsluitend, zullen alle rechten en 

plichten die kunnen worden uitgeoefend of uitdrukkelijk kunnen worden ingesteld voor uitoefening 

of verantwoordelijkheden die door de Overdragende partij, zijn Bestuur of eventuele andere 

functionarissen, werknemers of agenten van de Overdragende partij met betrekking tot een eventuele 

Overgedragen polis of ander(e) overeenkomst of document die het recht op, of het voordeel van, of 

de last van de Overgedragen zakelijke activiteiten in elk geval bewijzen (met inbegrip van in een 

contract waarin de Overdragende partij, partij is, een contract waarin de Overdragende partij geen 

partij is of anders en ongeacht of dit schriftelijk is of niet), vanaf en na de Overdrachtsdatum 

uitoefenbaar zijn of zijn vereist om te worden uitgeoefend door respectievelijk de Overnemende 

partij, het Bestuur van de Overnemende partij of eventuele andere functionarissen, werknemers of 

agenten van de Overnemende partij, zoals van toepassing is.   

5.5 De overdracht van eventuele rechten, uitkeringen, aansprakelijkheden en verplichtingen onder of in 

verband met een eventuele Overgedragen polis, Overgedragen activa, Resterende activa, 

Overgedragen aansprakelijkheid of Resterende aansprakelijkheid conform deze Regeling wordt van 

kracht en is geldig en bindend voor alle Partijen die er een belang in hebben, ongeacht eventuele 

beperking op overdracht, toewijzing of anderszins afhandeling van dezelfde, en een dergelijke 

overdracht wordt geacht van kracht te worden op basis dat deze niet tegenstrijdig is met eventuele 

beperking en geen aanleiding geeft voor enig recht op beëindigen, modificeren, aankopen of 

vorderen van een belang of recht, of om een belang of recht te behandelen als beëindigd of 

gemodificeerd.    

6. UITGESLOTEN POLISSEN 

6.1 Afhankelijk van paragraaf 6.2 hieronder worden Uitgesloten polissen die binnen lid (b) van de 

definitie van Uitgesloten polissen vallen, door deze Regeling niet overgedragen naar de 

Overnemende partij en blijven alle passiva die zijn toe te wijzen aan dergelijke Uitgesloten polissen 

en Uitgesloten polissen die binnen lid (a) van de definitie van Uitgesloten polissen vallen, zo lang 

deze niet zijn overgedragen in overeenstemming met de Jersey-regeling passiva van de 

Overdragende partij en worden volledig herverzekerd door de Overnemende partij zonder tijdslimiet 

of limiet in tijd met ingang van de Overdrachtsdatum onder de voorwaarden die uiteen zijn gezet in 

een Herverzekeringsovereenkomst voor Uitgesloten polissen die de volgende voorwaarden zal 

bevatten (het Uitgesloten polissen herverzekeringsakkoord):  

(a) alle aansprakelijkheden van de Overdragende partij die zijn toe te schrijven aan de 

Uitgesloten polissen die binnen lid (b) van de definitie van Uitgesloten polissen vallen, die 

Overgedragen aansprakelijkheden zouden zijn geweest, indien het relevante certificaat onder 

Deel I van Schema 12 van de FSMA zou zijn voorzien of het andere beletsel voor overdracht 

niet zijn toegepast, worden herverzekerd door de Overnemende partij op en met ingang van 

de Overdrachtsdatum;  

(b) alle aansprakelijkheden van de Overdragende partij die zijn toe te schrijven aan de 

Uitgesloten polissen die binnen lid (a) van de definitie van Uitgesloten polissen vallen, die 

Overgedragen aansprakelijkheden zouden zijn geweest, indien de Jersey-regeling van kracht 

zou zijn geworden in overeenstemming met zijn voorwaarden, worden herverzekerd door de 

Overnemende partij op en met ingang van de Overdrachtsdatum; 

(c) de aansprakelijkheid van de Overnemende partij op de Overdrachtsdatum is dat deze de 

volledige aansprakelijkheid van de Overdragende partij dekt met betrekking tot de rechten, 

uitkeringen en bevoegdheden die worden verstrekt aan houders van Uitgesloten polissen die 

vallen binnen lid (b) van de definitie van Uitgesloten polissen die Overgedragen 

aansprakelijkheden zouden zijn geweest indien er zou zijn voorzien in het relevante 
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certificaat onder Deel I van de FSMA of het andere beletsel voor overdracht niet zijn 

toegepast;  

(d) de aansprakelijkheid van de Overnemende partij op de Overdrachtsdatum is dat deze de 

volledige aansprakelijkheid van de Overdragende partij dekt met betrekking tot de rechten, 

uitkeringen en bevoegdheden die worden verstrekt aan houders van Uitgesloten polissen die 

vallen binnen lid (a) van de definitie van Uitgesloten polissen die Overgedragen 

aansprakelijkheden zouden zijn geweest indien de Jersey-regeling van kracht zou zijn 

geworden in overeenstemming met zijn voorwaarden; 

(e) de door de Overdragende partij aan de Overnemende partij te betalen premies in verband 

met de voorziening van de herverzekering die is beschreven in deze paragraaf 6.1 worden 

geacht te zijn voldaan door de overdracht aan de Overnemende partij van het passende deel 

van de Overgedragen activa; en de activa die onder de betreffende 

Herverzekeringsovereenkomst worden overgedragen tussen de Overdragende partij en de 

Overnemende partij voorafgaande aan de  Overdrachtsdatum; en 

(f) de Overnemende partij is verantwoordelijk voor het beheer van de Uitgesloten polissen en 

doet dat alsof het Overgedragen polissen zouden zijn afhankelijk van samenwerking van de 

Overdragende partij. 

6.2 Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen om de voorwaarden van het Uitgesloten polissen 

herverzekeringsakkoord te amenderen in welk geval de bepalingen van deze paragraaf 6.2 worden 

geacht dienovereenkomstig te zijn geamendeerd. 

6.3 Indien alle toestemmingen, bevelen goedkeuringen of overige vereisten voor de overdracht of 

novatie van een Uitgesloten polis van de Overdragende partij aan de Overnemende partij zijn 

verkregen, wordt een dergelijke Uitgesloten polis overgedragen aan de Overnemende partij en wordt 

daarna in alle opzichten behandeld, alsof deze een Overgedragen polis was onder de voorwaarden 

van deze Regeling en geen Uitgesloten polis. 

7. MANDATEN EN OVERIGE BETALINGEN  

7.1 Alle op en na de Overdrachtsdatum te betalen premies (of, indien relevant, de Volgende 

Overdrachtsdatum) met betrekking tot de Overgedragen polissen, indien aanwezig, dienen te worden 

betaald aan de Overnemende partij. 

7.2 Enig mandaat betreffende automatische afschrijving, ingediende order of andere op de 

Overdrachtsdatum van kracht zijnde instructie of bevoegdheid (of, indien relevant, de Volgende 

Overdrachtsdatum) (met inbegrip van, echter niet uitsluitend eventuele instructies die de klant aan 

een bank heeft gegeven in de vorm van automatische afschrijving of ingediende order) dat voorziet 

in de betaling door een bank of andere tussenpersoon voor premies of andere opeisbare bedragen aan 

de Overdragende partij onder een eventuele Overgedragen polis of Overgedragen activa, wordt 

daarna van kracht, alsof deze was bepaald en opdracht gegeven had voor een dergelijke betaling aan 

de Overnemende partij. 

7.3 Enig mandaat of andere op de Overdrachtsdatum van kracht zijnde instructie (of, indien relevant, de 

Volgende Overdrachtsdatum) betreffende de wijze van betaling van een eventuele som die de 

Overdragende partij dient te betalen onder eventuele Overgedragen polissen blijft op en vanaf de 

Overdrachtsdatum van kracht als een effectief recht voor de Overnemende partij.   
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8. VERKLARING VAN TRUST DOOR DE OVERDRAGENDE PARTIJ 

8.1 De Overdragende partij houdt met betrekking tot eventuele en alle Resterende activa die het 

eigendom zijn van de Overdragende partij, vanaf de Overdrachtsdatum (echter behoudens de mate 

dat het ten uitvoer brengen van een dergelijke trust een toestemming of verklaring van afstand zou 

vereisen die niet is verkregen, of dat een dergelijke trust niet zou zijn erkend door enig Toepasselijk 

recht, of dat de Overdragende partij en de Overnemende partij overeenkomen om vanwege een 

eventuele reden een dergelijke trust niet ten uitvoer te brengen) enige Resterende activa, samen met 

eventuele opbrengsten uit verkopen of inkomen of een ander(e) verworven recht of winst dat (die) 

daaruit voortvloeit, als trustee voor de Overnemende partij.   

8.2 De Overdragende partij is vanaf de Overdrachtsdatum onderworpen aan de instructies van de 

Overnemende partij met betrekking tot enig eigendom waaraan in paragraaf 8.1 hierboven wordt 

gerefereerd, totdat het relevante eigendom is overgedragen of anderszins is verleend aan de 

Overnemende partij, of is verkocht (waarna de Overdragende partij rekenschap aflegt aan de 

Overnemende partij voor de opbrengsten van de verkoop ervan), en de Overnemende partij bevoegd 

is om op te treden als de advocaat van de Overdragende partij met betrekking tot een dergelijk 

eigendom voor alle dergelijke doeleinden.   

8.3 In het geval dat na de Overdrachtsdatum eventuele betaling wordt gedaan aan, eigendom wordt 

ontvangen door, of recht wordt verleend aan de Overdragende partij met betrekking tot de 

Overgedragen activiteiten, enige Overgedragen activa, enige Resterende activa of enige activa 

waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8.1 hierboven, betaalt de Overdragende partij, zodra 

redelijkerwijs uitvoerbaar is na de ontvangst, over het volledige bedrag van een dergelijke betaling, 

of (in de mate waarin deze in staat is om dat te doen) draagt een dergelijk eigendom of recht over 

aan, of in overeenstemming met de instructies van, de Overnemende partij en vergoedt de 

Overnemende partij de Overdragende partij de kosten die redelijkerwijs werden gemaakt voor het 

uitvoeren van een dergelijke betaling of overdracht bij ontvangst van redelijk ondersteunend bewijs 

daarvan.   

9. VRIJWARINGEN TEN GUNSTE VAN DE OVERDRAGENDE PARTIJ EN DE 

OVERNEMENDE PARTIJ  

9.1 Op en vanaf de Overdrachtsdatum vrijwaart de Overnemende partij met betrekking tot de 

Overgedragen aansprakelijkheden en alle Resterende aansprakelijkheden, de Overdragende partij 

tegen enige  en alle Verliezen die de Overdragende partij heeft geleden die voortvloeien uit:  

(a) de Resterende aansprakelijkheden totdat de relevante aansprakelijkheid is overgedragen aan 

de Overnemende partij of zijn aansprakelijkheid wordt, behoudens in de mate dat een 

dergelijke Resterende aansprakelijkheid voortvloeide uit of toenam als gevolg van een 

onvermogen van de Overdragende partij om eventuele instructies van de Overnemende partij 

onder paragraaf 8.2 na te leven; en 

(b) de Overgedragen aansprakelijkheden, mits de Overdragende partij overlegt met de 

Overnemende partij voorafgaande aan het nemen van maatregelen met betrekking tot 

eventuele Overgedragen aansprakelijkheden en niet instemt met of eventuele Overgedragen 

aansprakelijkheden schikt of een voornemen aangeeft om in te stemmen of te schikken 

zonder de schriftelijke toestemming van de Overnemende partij en met betrekking tot de 

Resterende aansprakelijkheden ten aanzien van Misleidende verkoop vanaf de afsluitdatum 

van de Misleidende verkoop, onverminderd het recht van de Overnemende partij om het 

optreden en/of het bedrag van de Resterende aansprakelijkheden ten aanzien van 

Misleidende verkoop vanaf de afsluitdatum van de Misleidende verkoop, indien de 

schriftelijke toestemming van de Overnemende partij niet wordt verleend binnen een periode 
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van 15 werkdagen vanaf de datum waarop de relevante Polishouder een vordering indient, 

kan de Overdragende partij (rekening houdend met de verplichtingen van de Overdragende 

partij jegens de relevante polishouder onder het regelgevende systeem) de Resterende 

aansprakelijkheid ten aanzien van Misleidende verkoop schikken met een dergelijke 

Polishouder ongeacht of de schriftelijke toestemming werd verkregen). 

9.2 Op en vanaf de Overdrachtsdatum vrijwaart de Overdragende partij de Overnemende partij met 

betrekking tot alle Uitgesloten activa en Uitgesloten passiva tegen enige en alle Verliezen die 

voortvloeien uit alle Uitgesloten activa en Uitgesloten passiva, mits de Overnemende partij overlegt 

met de Overdragende partij voor het nemen van enige maatregel met betrekking tot enige 

Uitgesloten activa en Uitgesloten passiva en niet instemt met, of enige potentieel Uitgesloten passiva 

schikt, of een voornemen aangeeft om in te stemmen of te schikken, zonder de schriftelijke 

toestemming van de Overdragende partij. Om iedere twijfel weg te nemen, zijn de voorwaarden van 

het Uitgesloten polissen herverzekeringsakkoord van toepassing met betrekking tot de 

aansprakelijkheden onder de Uitgesloten polissen. 

10. INHOUDINGEN EN AFTREKKINGEN 

10.1 Een eventuele betaling die wordt uitgevoerd of die opeisbaar is van de Overnemende partij aan de 

Overdragende partij of vice versa conform paragraaf 8.3 of 9, wordt vrij en onbezwaard uitgevoerd 

van alle willekeurige aftrekkingen en inhoudingen, behoudens eventuele aftrekkingen of 

inhoudingen die bij wet zijn vereist.  Indien eventuele verminderingen of inhoudingen van een 

betaling bij wet zijn vereist conform paragraaf 8.3 of 9, is de betaler aansprakelijk om de ontvanger 

dergelijke verdere sommen te betalen, zoals is vereist, om te verzekeren dat het nettobedrag dat de 

ontvanger ontvangt, gelijk is aan het volledige bedrag dat zou zijn ontvangen onder de relevante 

bepalingen van paragraaf 8.3 of 9. Indien dergelijke verminderingen of inhoudingen niet aanwezig 

zijn en indien de ontvanger een belastingvermindering verkrijgt en gebruikt, of een 

belastingteruggave ontvangt, die de ontvanger (te goeder trouw) als toe te schrijven aan eventuele 

verhoogde betaling beschouwt, die werd uitgevoerd conform deze paragraaf 10.1, betaalt de 

ontvanger een bedrag aan de betaler dat de ontvanger (te goeder trouw) beschouwt als het bedrag dat 

de ontvanger zou hebben ontvangen onder de relevante bepalingen van paragraaf 8.3 of 9 in de 

afwezigheid van eventuele verminderingen of inhoudingen. 

11. AMENDEREN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEMENGDE 

POLISSEN EN DE OVERGEDRAGEN UITGAANDE 

HERVERZEKERINGSCONTRACTEN 

11.1 Op en met ingang vanaf de Overdrachtsdatum worden de bepalingen zoals uiteengezet in Schedule 1 

geacht te zijn opgenomen in de Gemengde polissen.  

11.2 De variaties in de algemene voorwaarden van de Gemengde polissen waarnaar in paragraaf 11.1 

hierboven wordt verwezen, worden uitgevoerd conform de Regeling en niet onder en ongeacht enig 

recht of vermeend recht binnen dergelijke algemene voorwaarden, of eventuele andere gerelateerde 

plannen, regels of regeling om dergelijke variaties door te voeren. Onverminderd de rechten van de 

Polishouder, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Gemengde polissen, komt er 

geen recht op annulering bij de overdracht voor als gevolg van de implementatie van de Regeling. 

Noch de Overnemende partij noch de Overdragende partij, noch een eventuele directeur, 

functionaris, werknemer of andere persoon voor of namens de Overdragende partij of de 

Overnemende partij is verplicht tot het uitgeven van een certificaat, goedkeuring, kennisgeving, 

vaststelling of enig ander document met betrekking tot dergelijke variaties, ongeacht een eventuele 

vermeende verplichting in de algemene voorwaarden van de Gemengde polissen of eventuele andere 

verwante plannen, regels of regelingen.  



 

Error! Unknown document property name. 

Error! Unknown document property 

name. 

26  

 

11.3 Op en met ingang van de Overdrachtsdatum worden de bepalingen, zoals uiteengezet in Schedule 2, 

geacht te zijn opgenomen in die Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten onder welke de 

aansprakelijkheid van de Overdragende partij onder een Gemengde polis werd herverzekerd.  

11.4 De variaties in de algemene voorwaarden van de Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten 

waarnaar in paragraaf 11.3 wordt verwezen, worden uitgevoerd conform de Regeling en niet onder 

en ongeacht enig recht of vermeend recht binnen dergelijke algemene voorwaarden, of eventuele 

andere gerelateerde plannen, regels of regeling om dergelijke variaties door te voeren. Onverminderd 

de rechten van de herverzekeraar, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van 

Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten, komt er geen recht op annulering bij de 

overdracht voor als gevolg van de implementatie van de Regeling. Noch de Overnemende partij 

noch de Overdragende partij, noch een eventuele directeur, functionaris, werknemer of andere 

persoon voor of namens de Overdragende partij of de Overnemende partij is verplicht tot het 

uitgeven van een certificaat, goedkeuring, kennisgeving, vaststelling of enig ander document met 

betrekking tot dergelijke variaties, ongeacht een eventuele vermeende verplichting in de algemene 

voorwaarden van de Overgedragen Uitgaande herverzekeringscontracten of eventuele andere 

verwante plannen, regels of regelingen.  

 



 

Error! Unknown document property name. 

Error! Unknown document property 

name. 

27  

 

DEEL D – DIVERSEN 

12. OVERDRACHTSDATUM 

12.1 Deze Regeling wordt van kracht om 00.01 uur (BST) op 1 januari 2019 of een dergelijke andere tijd 

en datum zoals mogelijk is overeengekomen door de Partijen en is gespecificeerd in het Bevel dat de 

Regeling goedkeurt.  

12.2 Indien de Overdragende partij en de Overnemende partij overeenkomen dat de overdracht van de 

Overgedragen activiteiten aan de Overnemende partij van kracht dient te worden na 00.01 BST op 1 

januari 2019, dienen de Overdragende partij en de Overnemende partij zich te wenden tot het 

Hooggerechtshof voor een verder bevel, met de specificatie van een eventuele tijd en datum na 00.01 

BST op 1 januari 2019 die, afhankelijk van de toestemming van het Hooggerechtshof, dan de 

Overdrachtsdatum wordt voor de doeleinden van deze Regeling waarna deze Regeling operationeel 

wordt op en vanaf de tijd en datum aldus gespecificeerd, mits: 

(a) de Overdragende partij en de Overnemende partij overwegen hoe de Polishouders van de 

Overgedragen polissen; worden geïnformeerd over de nieuwe Overdrachtsdatum, met 

inbegrip van of kennisgevingen aan individuele polishouders toepasselijk zijn; 

(b) de PRA en FCA van te voren in kennis worden gesteld en zodra dat redelijkerwijs 

uitvoerbaar is, en het recht hebben om te worden gehoord op een eventuele hoorzitting van 

het Hooggerechtshof waar een dergelijke toepassing wordt behandeld; 

(c) een dergelijke toepassing vergezeld gaat van een certificaat van de Onafhankelijke 

deskundige met als doel dat het voorgestelde amendement geen wezenlijk nadelige invloed 

heeft op de houders van de Overgedragen polissen of bestaande polishouders van de 

Overdragende partij of de Overnemende partij, met inbegrip van hun 

uitkeringsverwachtingen; 

(d) de Onafhankelijke deskundige de meest recente financiële informatie (gecontroleerd en/of 

niet gecontroleerd, zoals van toepassing is) ontvangt die beschikbaar is voor de 

Overdragende partij en de Overnemende partij met betrekking tot die partij; en 

(e) een kennisgeving van de opstelling van een dergelijk bevel binnen 5 dagen na de opstelling 

van een dergelijk verder bevel wordt gepubliceerd op de website van de Overdragende partij. 

13. MODIFICATIE OF AANVULLINGEN 

13.1 De Overdragende partij en de Overnemende partij kunnen instemmen voor en namens alle andere 

betrokken personen (anders dan de PRA en FCA) met een eventuele modificatie van of aanvulling 

op deze Regeling of met een eventuele andere voorwaarde of bepaling die van invloed is op 

dezelfde, die het Hooggerechtshof kan goedkeuren of opleggen, voorafgaande aan zijn goedkeuring 

van deze Regeling.   

13.2 Onderhevig aan paragraaf 13.4, ten tijde na de goedkeuring van deze Regeling, staat het de 

Overdragende partij en de Overnemende partij vrij om zich gezamenlijk tot het Hooggerechtshof te 

wenden voor toestemming om de voorwaarden te amenderen, mits in een dergelijk geval: 

(a) de PRA en FCA ten minste zes weken van tevoren in kennis worden gesteld over en het 

recht hebben om te worden gehoord op een eventuele hoorzitting van het Hooggerechtshof 

waar een dergelijke aanvraag wordt behandeld;  



 

Error! Unknown document property name. 

Error! Unknown document property 

name. 

28  

 

(b) een dergelijke aanvraag vergezeld gaat van een certificaat van de Onafhankelijke 

deskundige, goedgekeurd voor het doel door de PRA (na overleg met de FCA), met als doel 

dat naar zijn mening (na overweging van alle mogelijke gevolgen van de voorgestelde 

amendementen) de voorgestelde amendementen van de Regeling geen wezenlijk nadelige 

invloed hebben op de Polishouders van de Overnemende partij, met inbegrip van, onder 

verwijzing naar:  

(i) het effect van de voorgestelde amendementen op de Regeling over de veiligheid van 

de contractuele rechten van die Polishouders, met inbegrip van de waarschijnlijkheid 

en potentiële effecten van de insolventie van de Overnemende partij; 

(ii) de waarschijnlijke effecten van de voorgestelde amendementen van de Regeling 

over activiteiten zoals beleggingsbeheer, nieuwe businessstrategie, beheer, 

governance, uitgavenniveaus en waarderingsgrondslagen voor zover deze van 

invloed zijn op (x) de veiligheid van de contractuele rechten van die Polishouders; 

(y) serviceniveau dat wordt geleverd aan die polishouders; of (z) de redelijke 

uitkeringsverwachtingen van die Polishouders; en 

(iii) de kosten en belastingeffecten van de voorgestelde amendementen van de Regeling, 

met inbegrip van, voor zover deze mogelijk van invloed zijn op de contractuele 

rechten van die Polishouders of op hun redelijke uitkeringsverwachtingen. 

13.3 Indien een dergelijke toestemming wordt verleend, kunnen de Overnemende partij en de 

Overdragende partij de voorwaarden van deze Regeling amenderen in overeenstemming met een 

dergelijke toestemming.   

13.4 De toestemming van het Hooggerechtshof of de PRA en de FCA zijn niet vereist met betrekking tot 

het amendement of de beëindiging van het Uitgesloten polissen herverzekeringsakkoord. 

13.5 Niettegenstaande paragraaf 13.2 is voor enig amendement van deze Regeling de goedkeuring van het 

Hooggerechtshof vereist, wanneer een dergelijk amendement:  

(a) een klein en/of technisch amendement van de voorwaarden is (met inbegrip van 

amendementen om manifeste fouten te corrigeren) die kunnen zijn overeengekomen door de 

Overnemende partij en de Overdragende partij; 

(b) is vereist om een eventuele wijziging in het Toepasselijk recht te reflecteren die eventuele 

gevolgen voor de Overdragende partij of de Overnemende partij heeft of zal hebben met 

betrekking tot de voorwaarden of werking van deze Regeling;  

(c) noodzakelijk is voor het reflecteren van eventuele wijzigingen in de actuariële principes met 

betrekking tot, of technieken voor het beheer van, de Overgedragen polissen; of 

(d) is vereist ter bescherming van de rechten en de redelijke verwachtingen van de Polishouders 

van de Overgedragen polissen, 

mits de PRA en de FCA ten minste 28 dagen voorafgaande in kennis zijn gesteld (vanaf de datum 

dat de PRA en de FCA de kennisgeving erkenden) over het amendement en hebben aangegeven dat 

deze geen bezwaar daartegen maken voorafgaande aan die datum. 

13.6 Wanneer een onbedoeld gevolg dat mogelijk van invloed is op de Polishouders van de Overgedragen 

polissen, (beoordeeld aan de hand van referentie naar wat aan de Polishouders van de Overgedragen 

polissen in het Polishouderpakket werd gecommuniceerd) wordt geïdentificeerd door de 
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Overnemende partij, beoordeelt de Hoofdactuaris de invloed van het onbedoelde gevolg en overlegt 

met de PRA en de FCA.  

13.7 Indien, na overleg met de PRA en de FCA, de Hoofdactuaris een amendement van deze Regeling als 

gepast beschouwt als gevolg van de invloed van het onbedoelde gevolg op de Polishouders van de 

Overgedragen polissen, amenderen de Overnemende partij en de Overdragende partij deze Regeling 

conform paragraaf 13.5(d), in de mate die is vereist ter bescherming van de rechten en de redelijke 

verwachtingen van de Polishouders van de Overgedragen polissen. 

14. RECHTEN VAN DERDEN  

Geen persoon die geen partij is in deze Regeling, kan eventuele voorwaarden afdwingen, ongeacht of 

dit krachtens de Wet betreffende Contracten 1999 is (Rechten van derden) of anderszins.   

15. TOEPASSELIJK RECHT 

Deze Regeling en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met 

deze Regeling, worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engels recht.  
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SCHEDULE 1 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GEMENGDE POLISSEN 

1. Definities 

In deze Regeling, tenzij het voorwerp van de context anderszins vereist, hebben de volgende 

woorden en zinnen de volgende betreffende betekenissen: 

EER-verlies is een verlies dat wordt gederfd met betrekking tot een EER-risico, dat is verzekerd 

onder de voorwaarden van deze Polis;  

EER-risico is enig risico met betrekking waartoe een EER-staat anders dan het Verenigd Koninkrijk 

de Lidstaat is, waarin het risico zich bevindt; 

Hiscox-entiteit zijn respectievelijk Hiscox S.A, en Hiscox Insurance Company Limited; 

Niet EER-verlies is enig verlies dat is verzekerd onder de voorwaarden van deze Polis dat geen 

EER-verlies is; 

2. EER-risico's 

2.1 Met ingang vanaf de Overdrachtsdatum, waarbij de verzekeringsmaatschappij die in het schema bij 

de Polis wordt genoemd, Hiscox Insurance Company Limited is:  

(a) Hiscox S.A: 

(i) is enkel en uitsluitend aansprakelijk als en verantwoordelijk voor de prestaties van 

eventuele verplichtingen van Hiscox Insurance Company Limited onder deze Polis 

met betrekking tot EER-verlies; en 

(ii) is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk met betrekking tot 

eventueel Niet-EER-verlies; 

(b) Hiscox Insurance Company Limited:  

(i) is enkel en uitsluitend aansprakelijk als en verantwoordelijk voor de prestaties van 

enige verplichtingen van Hiscox Insurance Company Limited onder deze Polis met 

betrekking tot eventueel Niet-EER-verlies; en 

(ii) is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk met betrekking tot enig 

EER-verlies. 

(c) Om iedere twijfel weg te nemen is de definitie van 'Wij' iedere entiteit die een verzekeraar is 

onder de Polis. 

2.2 De betreffende aansprakelijkheid onder deze Polis van Hiscox S.A. en Hiscox Insurance Company 

Limited is hoofdelijk en niet gezamenlijk. 
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3. Geen partnership 

3.1 Niets in deze Polis wordt geacht een partnership te vormen tussen enige Hiscox-entiteit noch, tenzij 

anderszins verklaard, is enige Hiscox-entiteit de agent van enige andere Hiscox-entiteit voor enig 

doel. 

4. Continuïteit 

4.1 De bepalingen van deze Polis blijven, behoudens geamendeerd in dit schema, volledig van kracht en 

in werking en worden gelezen en geïnterpreteerd als één document met dit schema. 
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SCHEDULE 2 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGEDRAGEN UITGAANDE 

HERVERZEKERINGSCONTRACTEN 

1. Definities 

In dit Contract, tenzij het voorwerp van de context anderszins vereist, hebben de volgende woorden 

en zinnen de volgende betekenissen: 

EER-risico is enig risico met betrekking tot welk een EER-staat anders dan het Verenigd Koninkrijk 

de Lidstaat is, waarin het risico zich bevindt; 

2. EER-risico's 

2.1 Met ingang vanaf de Overdrachtsdatum is Hiscox S.A. herverzekerd met betrekking tot de EER-

risico's onder de algemene voorwaarden van het Contract.  

3. Continuïteit 

3.1 De bepalingen van dit Contract blijven, behoudens geamendeerd in dit schema, volledig van kracht 

en in werking en worden gelezen en geïnterpreteerd als één document met dit schema. 
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