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Denne brochure indeholder vigtige oplysninger om den foreslåede 

overførsel fra Hiscox Insurance Company Limited 

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DIN ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED 

Denne brochure er kun en vejledning og skal ikke opfattes som en definitiv erklæring om dine 

rettigheder. Andre personer kan have en interesse i din forsikring (hvis du er medforsikringstager). Vi 

vil bede dig sørge for, at de også får mulighed for at læse brochurens indhold. 

Hvis du har spørgsmål, der ikke er dækket i denne brochure, så kontakt os ved hjælp af 

kontaktoplysningerne på forsiden af det brev, der er vedlagt denne brochure. Bemærk venligst, at det 

er ulovligt for vores Hiscox-teams at yde finansiel rådgivning, men vi kan besvare generelle 

spørgsmål om konsekvenserne af den foreslåede overførsel. 

Information om den foreslåede overførsel kan også findes på vores hjemmeside 

www.hiscoxgroup.com/partvii 
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DEL A: Indledning 

En sammenfatning af, hvad der sker 

 
Efter Storbritanniens beslutning om at forlade EU (alment kendt som Brexit) foreslår Hiscox Insurance 

Company Limited (HIC) nogle nødvendige ændringer af sine forretningsgange, så selskabet fortsat 

kan servicere sine forsikringstagere og skadeslidte i Storbritannien og resten af Europa efter Brexit. 

HIC foreslår at overføre visse forsikringer fra HIC (en virksomhed registreret i Storbritannien) til 
Hiscox  S.A. (HSA) (en filial af Hiscox Ltd i Luxembourg) via en proces for forsikringsoverførsel kendt 
som en Kapitel VII-overførsel.  
 
Vores kunder er vigtige for os, og vi foretager de foreslåede ændringer for fortsat at kunne servicere 
vores forsikringstagere og skadeslidte i Storbritannien og resten af Europa efter Brexit.  
 
Den foreslåede overførsel vil blive udført som en forsikringsoverførsel i henhold til Kapitel VII i Loven 

om finansielle serviceydelser og markeder 2000 (The Financial Services and Markets Act 2000 - 

FSMA) En Kapitel VII-overførsel er en proces, hvor forsikringsvirksomhed overføres fra et 

forsikringsselskab til et andet, som kulminerer i en retslig undersøgelse. En uafhængig ekspert (den 

uafhængige ekspert), hvis udnævnelse er blevet godkendt af branchereguleringsorganerne, den 

lovpligtige reguleringsmyndighed (the Prudential Regulation Authority - PRA) og den finansielle 

adfærdsmyndighed (the Financial Conduct Authority - FCA), skal rapportere til domstolen om 

konsekvenserne for forsikringstagerne. 

Ud over den foreslåede overførsel vil vi anmode Den Kongelige Domstol i Jersey (Domstolen i 
Jersey) om at acceptere en overførselsordning i henhold til Loven om forsikringsvirksomhed i Jersey 
1996 (Jersey ordningen). 
 
Formålet med Jersey-ordningen er at overføre visse forsikringer, som fortsat administreres af HIC i 
Jersey, på samme vilkår som den foreslåede ordning. Den foreslåede ordnings vilkår er inkorporeret i 
Jersey-ordningen som en tidsplan. 
 
Dette dokument indeholder en komplet beskrivelse af den foreslåede overførsel af HIC’s 
forsikringsvirksomhed og omfatter: 

 Spørgsmål og svar 

 En sammenfatning af overførselsdokumentet 

 En sammenfatning af den uafhængige eksperts rapport 

 Meddelelse om overførsel 

 Oplysninger om, hvordan du kan kontakte os. 
 

Forventet tidsplan 

 Høring i Den Kongelige Domstol, Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 
1NL, om den foreslåede overførsel d. 14. december 2018. 

 Høring i Jerseys Kongelige Domstol, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 
1JG om den foreslåede Jersey ordning, d. 17. december 2018. 

 Foreslået dato for overførslens ikrafttrædelsesdato (ikrafttrædelsesdato) d. 1. januar 2019 kl. 
00.01 (britisk sommertid). 
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DEL B: Spørgsmål og svar 

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

overførsel? 

Vilkårene i nogle forsikringer udstedt af HIC kan gøre det muligt at søge erstatning adskillige år 

efter, at den oprindelige forsikring udløb. Afhængigt af vilkårene i din forsikring, har du muligvis 

stadig ret til at søge erstatning - derfor orienterer vi dig om den foreslåede overførsel. 

2. Skal jeg gøre noget? 

Du behøver ikke gøre noget - medmindre du har spørgsmål eller mener, du kan blive negativt 
påvirket af den foreslåede overførsel.  
 
Hvis du deler en fælles forsikring med andre eller er en del af en gruppe forsikringstagere, bedes 
du fortælle de andre forsikringstagere om den foreslåede overførsel.  
 
Vi vil opfordre dig til at læse oplysningerne i brevet, Brochuren om forsikringsordningen og 
oplysningerne om den dedikerede overførselshjemmeside grundigt 
(www.hiscoxgroup.com/partvii), så du kan vurdere konsekvenserne af den foreslåede overførsel. 
Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål. Oplysninger om, hvordan du kan kontakte os 
er angivet på bagsiden af Brochuren om forsikringsordningen. 
 
Selv om PRA og FCA giver overblik over Kapitel VII-processen og begge forsyner Højesteret i 
England og Wales (Højesteret) med en rapport om deres respektive vurderinger af den 
foreslåede overførsel, bør dette ikke være en erstatning for hver kundes overvejelser om, 
hvordan den foreslåede overførsel kan påvirke dem. 

3. Hvordan ved jeg, om min forsikring bliver overført under den foreslåede overførsel? 

 Det foreslås at overføre HIC-forsikringer til Hiscox SA, hvis de blev udstedt af: 

 En HIC-filial i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (dvs. Belgien, 

Frankrig, Tyskland, Holland, Portugal, Spanien og Irland) 

 En engelsk filial af HIC og  

o Forsikringstageren er bosat i EØS (med undtagelse af Storbritannien) 

o Forsikringen kun dækker risici i EØS 

o Forsikringen dækker risici i Storbritannien, et EØS-land (med undtagelse af 

Storbritannien) og/eller lande uden for EØS. Disse forsikringer bliver 

"Kombinerede forsikringer", hvor risici i Storbritannien og risici for lande uden for 

EØS fortsat dækkes af HIC, og EØS-risici overføres til Hiscox under den 

foreslåede overførsel. Vilkår og betingelser (herunder gældende 

forsikringsbegrænsninger) er de samme for begge dele af den "kombinerede 

forsikring". 

For forsikringer, der overføres, vil HSA være det ansvarlige forsikringsselskab og erstatte HIC i 

retsprocedurer (hvad enten disse er nuværende, fremtidige, igangværende, truede eller andet). 

Det foreslås, at forsikringspolicer bliver hos HIC, hvis de blev udstedt af HIC-filialen i 

Storbritannien, og forsikringstageren er bosat i Storbritannien eller lande uden for EU.  
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4. Hvem er Hiscox S.A. (HSA)? 

HSA er et reguleret forsikringsselskab i Hiscox Gruppen HSA er inkorporeret i Luxembourg og 

ledes fra hovedkvarteret beliggende på 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. HSA 

er autoriseret af Luxembourgs finansminister og overvåges af Commissariat Aux Assurances 

(Luxembourgs reguleringsorgan). Hiscox S.A. modtog sin tilladelse fra Luxembourgs 

reguleringsorgan i januar 2018 og har en A-rating fra S&P. HSA's kompetente handelsregister i 

Luxembourg er “Registre du Commerce et des Sociétiés” (RCS) i Storhertugdømmet 

Luxembourg, og registreringsnummeret er B217018. 

5. Hvorfor blev Luxembourg valgt som europæisk hovedkvarter for HSA? 

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

6. Kan jeg annullere min forsikring, hvis jeg ikke er tryg ved den foreslåede overførsel? 

Dine nuværende rettigheder i forbindelse med annullering af din forsikring påvirkes ikke af den 
foreslåede overførsel. Du kan udøve dine ret, i henhold til lovgivningen i visse europæiske 
stater, til at annullere din forsikring i en periode på 3 uger fra datoen for overførslen eller den 
periode, der angives i landets lovgivningen (den længste af de to). 

7. Vil de samme personer fortsat være ansvarlige for min forsikring? 

Ja, alle kontaktoplysninger og kundeservicetelefonnumre vil forblive uændrede. 

8. Påvirker den foreslåede overførsel min direkte debitering? 

Nej, din direkte debitering påvirkes ikke af den foreslåede overførsel. Vi kontakter dig, hvis din 

direkte debitering skal ændres af andre årsager. 

9. Jeg har en uafsluttet skadesanmeldelse. Hvad sker der nu? 

Den foreslåede overførsel vil ikke påvirke processen for håndteringen af din skadesanmeldelse 
eller udbetalingen af erstatning. 

10. Jeg har en skadesanmeldelse, som ikke er blevet godkendt eller er genstand for en 

retstvist - hvad sker der med den? 

Efter den foreslåede overførsel vil nuværende og fremtidige retsprocedurer af eller mod HIC i 
forbindelse med forsikringer, der skal overføres, i stedet blive ført mod HSA. Skadesanmeldelser 
i forbindelse med forsikringer, der ikke overføres, vil fortsat behandles af HIC. 

11.  Hvad er kompensationsordningen for finansielle serviceydelser (Financial Services 

Compensation Scheme - FSCS)? 

FSCS er en ordning underlagt den britiske lovgivning og finansieret af medlemmer af den 

britiske finanssektor. Ordningen giver finansiel kompensation til berettigede forsikringstagere 

(generelt forbrugere og små virksomheder i tilfælde af, at et forsikringsselskab autoriseret af 

PRA og FCA går konkurs. 

12. Vil den foreslåede overførsel påvirke min adgang til FSCS? 

Forsikringer, der bliver hos HIC, vil fortsat beholde eksisterende FSCS-beskyttelse før og efter 

den foreslåede overførsel, også hvis du vælger at forny forsikringen på næste fornyelsesdato.  
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Europæisk forsikring - Hvis din forsikring overføres til HSA ved den foreslåede overførsel, vil du 

fortsat være berettiget til adgang til FSCS i England efter den foreslåede overførsel. Hvis du 

vælger at forny din forsikring under HSA, vil din forsikringspolice blive udstedt af HSA, og 

fremover vil du ikke have adgang til FSCS i England i forbindelse med den forsikringspolice. I 

stedet vil du have adgang til Luxembourgs beskyttelsesordning. 

Kombineret forsikring - hvis du har en kombineret forsikring (som defineret ovenfor), vil FSCS 

fortsat dække skadesanmeldelser under din forsikring foretaget både før og efter den foreslåede 

overførsel, også hvis du vælger at forny forsikringen. Den del af din forsikring, der hører under 

HSA vil også have adgang til Luxembourgs beskyttelsesordning efter den foreslåede overførsel. 

Beskyttelsesordningen i Luxembourg tilbyder ingen garantifond til forsikringstagere, men udgør 

en strengt lovpligtig ordning, så dets aktiver vil blive distribueret med absolut præference for at 

betale skadeserstatning, hvis et forsikringsselskab i Luxembourg går konkurs. Formålet med 

disse regler er at begrænse behovet for, at forsikringstagere søger kompensation fra en ordning, 

der ligner FSCS. 

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

have adgang til nationale forsikringskompensationsordninger i det pågældende land.  

Den uafhængige ekspert har konkluderet, at forsikringstagere ikke vil blive negativt påvirket af 

den foreslåede overførsel materielt set. Desuden har den uafhængige ekspert noteret i sin 

rapport, at risikoen for, at HSA går konkurs efter den foreslåede overførsel, er meget lille. For 

yderligere oplysninger om forsikringstagernes sikkerhed efter den foreslåede overførsel, bedes 

du se den uafhængige eksperts rapport på vores hjemmeside (www.hiscoxgroup.com/partvii) 

eller læse spørgsmål 18 for at finde ud af, hvordan du kan få en kopi af den uafhængige 

eksperts rapport.  

13. Hvad er Englands finansielle ombudsmandsservice (Englands ombudsmand)? 

Englands Ombudsmand giver enkeltpersoner en gratis og uafhængig service for at løse 

konflikter eller håndtere klager med forsikringsselskaber autoriseret at PRA og FCA. HIC’s 

forsikringstagere, der opfylder de gældende reglers berettigelseskriterier (generelt, forbrugere og 

små virksomheder), har adgang til den engelske ombudsmand på nuværende tidspunkt. Den 

engelske ombudsmand kan udstede afgørelser om forsikringsselskaber, som er bindende.  

14. Vil den foreslåede overførsel påvirke min adgang til Englands ombudsmand? 

Forsikringer, der bliver hos HIC, vil fortsat bibeholde den eksisterende beskyttelse fra den 

engelske ombudsmand, både før og efter den foreslåede overførsel, også hvis du vælger at 

forny din forsikring hos HIC efter den næste fornyelsesdato.  

 

Europæisk forsikring - hvis du har en europæisk forsikring, vil du fortsat have samme adgang til 

den engelske ombudsmand, som du har på nuværende tidspunkt, i forbindelse med HIC’s 

aktiviteter og serviceydelser udført for den foreslåede overførsel. Efter den foreslåede overførsel 

har fundet sted, vil din forsikring understøttes af HSA i stedet for HIC. Derfor vil du ikke længere 

have adgang til den engelske ombudsmand. Til gengæld vil du som forbruger have adgang til 

Luxembourgs ombudsmandsordning (som defineret nedenfor).  
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Den uafhængige ekspert har konkluderet, at forsikringstagere ikke vil blive negativt påvirket af 

den foreslåede overførsel materielt set. Desuden har den uafhængige ekspert noteret i sin 

rapport, at risikoen for, at HSA går konkurs efter den foreslåede overførsel, er meget lille. For 

yderligere oplysninger om forsikringstagernes sikkerhed efter den foreslåede overførsel, bedes 

du se den uafhængige eksperts rapport på vores hjemmeside (www.hiscoxgroup.com/partvii) 

eller læse spørgsmål 18 for at finde ud af, hvordan du kan få en kopi af den uafhængige 

eksperts rapport.  

15. Hvornår vil den foreslåede overførsel finde sted? 

Hvis overførslen godkendes af Højesteret i England og Wales, forventes den at træde i kraft d. 
1. januar 2019 kl. 00.01 (britisk sommertid) Det er ikrafttrædelsesdatoen.  
Forsikringer tegnet i Jersey vil blive hos HIC, indtil den foreslåede Jersey-ordning er godkendt af 
Den Kongelige Domstol i Jersey. 

16. Hvordan ved jeg, at den foreslåede overførsel har fundet sted, og at min forsikring er 

blevet overført? 

Hvis den foreslåede overførsel godkendes af Højesteret, forventes ikrafttrædelsesdatoen at 
være d. 1. januar 2019.  

 
Vi vil offentliggøre en meddelelse på vores dedikerede overførselshjemmeside 
www.hiscoxgroup.com/partvii kort efter høringen i Højesteret i England og Wales, som forventes 
at finde sted d. 14. december 2018 og høringen i Den Kongelige Domstol i Jersey d. 17. 
december 2018. 
 
En meddelelse vil også blive offentliggjort i aviser i hele Europa for at informere forsikringstagere 
om, at den foreslåede overførsel er blevet godkendt. 
 
Vi opfordrer dig til at holde øje med vores dedikerede overførselshjemmeside 
www.hiscoxgroup.com/partvii 
 regelmæssigt for at tjekke, om tidsplanen har ændret sig, herunder ikrafttrædelsesdatoen. 

17. Hvad sker der, hvis den foreslåede overførsel ikke godkendes? 

Hvis den foreslåede overførsel ikke godkendes af Højesteret, vil ingen forsikringer blive overført. 
Vi vil opdatere vores dedikerede overførselshjemmeside (www.hiscoxgroup.com/partvii) med 
yderligere oplysninger, så vi vil opfordre dig til at tjekke forsikringsordningens hjemmeside 
regelmæssigt. 
 

18. Hvor kan jeg finde yderligere informationer? 
Kopier af alle dokumenter i forbindelse med den foreslåede overførsel, herunder hele den 
uafhængige eksperts rapport, hele dokumentet om forsikringsordningen samt den uafhængige 
eksperts supplerende rapport (når den bliver tilgængelig) kan downloades fra vores dedikerede 
overførselshjemmeside www.hiscoxgroup.com/partvii.  
Opdateringer om den foreslåede overførsel vil blive angivet på den dedikerede 
overførselshjemmeside fra tid til anden, herunder eventuelle ændringer af datoerne for 
høringerne i Højesteret i England og Wales og i den Kongelige Domstol i Jersey samt 
ikrafttrædelsesdatoen. 
Alternativt, hvis du vil have yderligere oplysninger og kopier af de foreslåede 

overførselsdokumenter tilsendt gratis eller har andre forespørgsler i forbindelse med den 

foreslåede overførsel, bedes du kontakte os på et af de angivne landenumre på bagsiden af 

denne brochure. Vi har åbent fra kl. 9 til kl. 17 fra mandag til fredag (med undtagelse af 

helligdage). 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Del C: Sammenfatning af den uafhængige eksperts rapport 
Følgende er udarbejdet af den uafhængige ekspert og er en sammenfatning af hans hovedrapport. 

Hvis du vil læse hele rapporten, så besøg vores dedikerede hjemmeside 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

Indledning 

Jeg, Philip Tippin, er partner i KPMG LLP's aktuarpraksis (‘KPMG’). Jeg har været Fellow på Institute and 

Faculty of Actuaries i 19 år. Jeg er blevet udnævnt af Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’) til 

uafhængig ekspert i forbindelse med den foreslåede overførsel beskrevet nedenfor ("overførslen") mellem 

HIC og Hiscox SA (‘HSA’) (tilsammen ‘overførselsselskaberne’). Min udnævnelse er godkendt af den 

lovpligtige regulerende myndighed (Prudential Regulation Authority - ‘PRA’) i samråd med den finansielle 

adfærdsmyndighed (Financial Conduct Authority - ‘FCA’) d. 21. december 2017. 

Den foreslåede ikrafttrædelsesdato (‘ikrafttrædelsesdatoen’) for gennemførslen af overførslen er d. 1. januar 

2019. 

Denne sammenfattende rapport dækker hovedkonklusionerne i den uafhængige eksperts rapport. Som 

angivet i den uafhængige eksperts rapport har jeg ikke overvejet alternative ordninger til dem, der 

redegøres for i de overførselsdokumenter, der er indleveret til Højesteret i England og Wales (Højesteret). 

Jeg har taget udgangspunkt i oplysninger, som jeg har fået stillet til rådighed af overførselsselskaberne. Jeg 

har modtaget skriftlig bekræftelse fra overførselsselskaberne om, at disse oplysninger er korrekte, men jeg 

har ikke selv søgt at verificere dem, og min opgave er ikke at udføre en kontrol af de finansielle oplysninger 

og andre informationer, jeg har modtaget.  

Denne sammenfatning skal ses i sammenhæng med den uafhængige eksperts rapport. Indholdet kan ikke 

stå alene. Både denne sammenfatning og den uafhængige eksperts rapport skal læses som helhed, 

herunder begrænsningerne ved deres anvendelse, som forklaret i den uafhængige eksperts rapport. Hvis 

der opstår en reel eller opfattet konflikt mellem denne sammenfatning og den uafhængige eksperts rapport, 

gælder sidstnævnte.  

 

Den foreslåede overførsel 

23. juni 2016 stemte de engelske vælgere for at forlade Den Europæiske Union (EU). Konsekvenserne af 

denne beslutning - alment kaldet "Brexit" - forbliver uvisse. Storbritannien har formelt givet varsel under 

artikel 50 af Lissabon-traktakten d. 29. marts 2017 og har indledt en to-års forhandlingsperiode om vilkårene 

for at forlade EU.  

En potentiel konsekvens af Brexit for britiske forsikringsselskaber er, at de kan miste deres 

forsikringspasrettigheder (muligheden for at drive virksomhed på grundlag af fri udveksling af 

tjenesteydelser og etableringsfrihed).  

Hiscox Gruppen (‘Hiscox’) er involveret i omfattende forsikrings- og genforsikringsvirksomhed gennem sine 

datterselskaber. Hiscox Ltd er det ultimative Hiscox-moderselskab med hovedkvarter i Bermuda. 

På nuværende tidspunkt driver Hiscox virksomhed i forbindelse med risici i EU underlagt ordninger om 

etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser gennem HIC, et forsikringsselskab, som er et fuldt ejet 

datterselskab af Hiscox Insurance Holdings Limited. HIC er et forsikringsselskab beliggende i 

Storbritannien, som driver forsikringsvirksomhed, der ikke er livsrelateret, særligt personlige og 

kommercielle produktlinjer. Personlige produktlinjer omfatter husholdningsgenstande af høj værdi, kunst og 

samlerobjekter samt luksusmotorkøretøjer. Kommercielle produktlinjer er fokuseret på små og mellemstore 

virksomheder, særligt erhvervserstatning og andre ansvarsforsikringer, herunder for erhvervsskader og 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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ejendomsrisiko. Forsikringsselskabet fører virksomhed i Storbritannien og i det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde.  

HSA er et datterselskab af Hiscox Ltd og et nyligt integreret ikke-livsrelateret forsikringsselskab beliggende i 

Luxembourg, som vil drive virksomhed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, med undtagelse 

af Storbritannien (‘EØS’) fra d. 1. januar 2019. Bemærk venligst, at henvisninger til EØS i hele denne 

rapport betyder EØS med undtagelse af Storbritannien.  

Det er hensigten, at HSA skal overtage EU-fornyelser fra HIC-porteføljen samt nye forretninger fra og med 

overførslens ikrafttrædelsesdato. 

HIC vil anvende tre hovedfaktorer til at afgøre, hvilke forsikringer der skal overføres til HIC fra HSA: det 

sted, forsikringen er tegnet, den primære forsikringstagers risikoområde (hvad enten personen er en 

enkeltperson eller en virksomhed) og risikoens placering. Hvis forsikringen blev tegnet i EØS, eller kunden 

befinder sig i EØS, eller risikoområdet befandt sig i EØS, skal forsikringen overføres. Hvad angår andre 

forsikringer, der udelukkende er tegnet i Storbritannien, skal de dele af forsikringen, der dækker EØS, 

overføres, således at der oprettes en kombineret forsikring ved at tilføje forsikringsselskabet HSA, 

udelukkende med henblik på dækning af EØS-risici. 

Ud over den overførsel, der er beskrevet ovenfor, som finder sted under jurisdiktionen i England and Wales, 

og derfor skal dømmes af retten, foreslås en paralleloverførsel af Jerseys EØS-risici inden for HIC til HSA i 

Jersey. Overførslen af forsikringsvirksomhed, som fortsætter i eller fra Jersey, skal godkendes af Den 

Kongelige Domstol i Jersey. I det usandsynlige tilfælde, at overførslen ikke godkendes, vil de pågældende 

forsikringer blive hos HIC, til en anden løsning er fundet. For at udelukke enhver tvivl har jeg specifikt 

vurderet situationen for forsikringstagere i Jersey, og mine konklusioner gælder også for forsikringstagere 

påvirket af Jersey-overførslen. Jeg vil kommentere den seneste udvikling i forbindelse med disse 

forsikringer i en supplerende rapport.  

De følgende relaterede transaktioner forventes også at finde sted:  

En fusion på tværs af grænser vil finde sted mellem Hiscox Vertrieb AG (‘HAG’) og Hiscox Europe 

Underwriting Limited (‘HEUL’). HAG er et tidligere formidlingsselskab i Hiscox Gruppen og HEUL er et 

etableret formidlingsselskab i Hiscox Gruppen, der skaber forretningsmuligheder for HIC. Denne fusion er 

motiveret af målet om at skabe en mere effektiv juridisk struktur for Hiscox. Den er også en del af en større 

omstrukturering af Hiscox, som delvist skyldes, at Storbritannien snart forlader Den Europæiske Union. Den 

forventes at finde sted, før overførslen træder i kraft.  

En fusion på tværs af grænser vil finde sted mellem HEUL og HSA. Størstedelen af de EØS-risici, der 

dækkes af HIC er introduceret af HEUL, og størstedelen af operationerne er i kontorer i EØS, så i denne 

fusion på tværs af grænser overføres alle fornyelsesrettigheder, personalekontrakter, 

mæglerarrangementer, DAA'er og personale fra HEUL til HSA (selv om nogle af disse rettigheder og 

arrangementer vil flytte fra HEUL før overførslen, hvor de befinder sig, i forbindelse med 

forretningstransaktioner hos Lloyd’s). Fusionen forventes at træde i kraft et minut efter overførslen.  

Så vidt jeg ved og tror, har jeg ingen interessekonflikter i forbindelse med de involverede parter i den 

foreslåede overførsel. hverken gennem mit arbejde, mine personlige eller finansielle relationer. Derfor er jeg 

i stand til at handle som uafhængig ekspert under denne transaktion. Når jeg rapporterer til domstolen om 

den foreslåede overførsel, er jeg først og fremmest forpligtet over for domstolen. Denne pligt gælder 

uafhængigt af enhver person eller ethvert firma, der har instrueret eller betalt mig.  

Kopier af den uafhængige eksperts rapport er tilgængelige via følgende links: www.hiscoxgroup.com/partvii 

 

Oversigt over min analyse 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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I min vurdering af konsekvenserne af den foreslåede overførsel for forsikringstagernes sikkerhed, har jeg 

vurderet både konsekvenserne af overførslen på de tilgængelige finansielle ressourcer til at bistå 

forsikringstagerne og også flere ikke-finansielle konsekvenser for, hvordan en kundes opfattelse kan 

ændres som følge af overførslen.  

Min tilgang til at vurdere den foreslåede overførsels konsekvenser for forsikringstagernes opfattelse af 

serviceniveauet har været at afgøre, om serviceordningerne ville ændre sig, hvis overførslen blev 

gennemført, og sammenligne disse ændringer med de ordninger, der ville eksistere, hvis overførslen ikke 

skulle finde sted. 

Jeg har identificeret følgende grupper forsikringstagere og har overvejet hver gruppes interesser separat: 

i. overførende HIC-forsikringstagere, der på nuværende tidspunkt er beskyttet af 

kompensationsordningen for finansielle serviceydelser (Financial Services Compensation 

Scheme - FSCS) (de udgør en del af de overførende detailhandlere og små kommercielle 

forsikringstagere); 

ii. overførende HIC-forsikringstagere, der ikke er beskyttes af FSCS (dvs. alle overførende 

forsikringstagere, der ikke er omfattet af i) ovenfor; og 

iii. HIC-forsikringstagere, der ikke overfører deres forsikringer. 

Jeg bemærker, at der ikke vil være forsikringstagere i HSA før ikrafttrædelsesdatoen. 

 

Hvad er de ikke-finansielle konsekvenser af overførslen? 

 I den uafhængige eksperts rapport har jeg taget højde for konsekvenserne af ændringer som følge af 

overførslen til hver af:  

  FCA's principper om retfærdig behandling af kunderne;  

  hvor nemt det er at præsentere en ny skadesanmeldelse; 

  beskyttelse af kundeoplysninger; 

  konsekvenserne af Brexit; og  

 andre overvejelser, herunder retsgrundlaget samt ledelsen og bestyrelsen. 

Retfærdig behandling af kunderne  

Administration af anmeldelser og forsikringspolicer  

Der vil ikke være afgørende ændringer i den servicestandard, som forsikringstagere fra de overførende 

forsikringsselskaber vil modtage som en konsekvens af overførslen. Så vidt muligt har 

overførselsselskaberne designet overførslerne og relaterede transaktioner for at bevare alle systemer, 

personer og processer, som kunder er i kontakt med, uden materielle ændringer. 

Forsikringstageres ret til at præsentere nye skadesanmeldelser og beskyttelsen af kundeoplysninger vil ikke 

blive påvirket af overførslen.  

Derfor forventes det heller ikke, at overførslen vil påvirke grupper af forsikringstagere, hvad angår 

erstatningskrav og forsikringsadministration. 

 

Adfærdsrisiko 

De primære områder, hvor adfærdsrisiko kan blive en realitet for HIC og HSA er forsikringspolicens 

oprindelse, forsikringstegningen og håndtering af erstatningskrav. Hensigten er, at ændringer holdes på et 

minimum på hvert af disse områder, som angivet ovenfor. Bestyrelserne for HIC og HSA er i sidste ende 

ansvarlige for adfærdsrisikoen. Overholdelsen af lovgivningen vil blive overvåget af forskellige personer før 
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og efter overførslen for forsikringstagere, der overfører deres forsikringer. HSA's overholdelsesfunktion er 

en af de nøglefunktioner, der er blevet etableret i Luxembourg. De processer, der følges for at overvåge 

adfærdsrisikoen, vil ikke ændre sig fra HIC til HSA.  

 

 

Beskyttelse af kundeoplysninger 

Cybersikkerhedsrisikoen er en relativt ny og stigende trussel mod virksomheder. Cyberangreb på 

virksomheder bliver hyppigere. Disse angreb kan tage former som at få adgang til og sælge og offentliggøre 

kundeoplysninger, eller forhindre virksomheders almindelige drift. Derfor er cybersikkerheden efterhånden 

altafgørende. Det forventes med rimelighed af kunder, at deres forsikringsselskab tager de nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte deres fortrolige data. 

Det forventes ikke, at beskyttelsen af kundeoplysninger vil formindskes efter overførslen. Jeg konkluderer, 

at der ikke er risiko for negative materielle konsekvenser for forsikringstagere i forbindelse med datatab som 

følge af overførslen, da HSA forventes at følge samme forretningsmodel som HIC. Cyberangreb foretages 

ofte mod virksomheder, så der er altid en risiko for, at et angreb lykkes, men overførslen ser ikke ud til at 

øge denne risiko på nogen måde. Derfor identificerer jeg ingen påvirkning af kundeoplysningernes 

beskyttelse blandt grupperne af forsikringstagerne som følge af overførslen. 

Konsekvenserne af "Brexit" 

Hele formålet med den foreslåede overførsel er at begrænse de risici, der vil opstå med Brexit. Ved at 

overføre forsikringer fra HIC til HSA garanterer de overførende selskaber, at de vil kunne fortsætte med at 

understøtte disse forsikringer i fremtiden. For overførende forsikringstagere vil risikoen for, at valide 

erstatningskrav ikke kan betales af juridiske grunde, blive fjernet, når overførslen har fundet sted. Hvis 

overførslen ikke finder sted, kan det blive ulovligt for HIC at servicere kontrakter eller betale 

skadeserstatning til EØS-forsikringstagere, fordi der ikke dags dato foreligger nogen aftale om, hvorvidt 

pasrettighederne fortsat vil gælde.   

Rettighederne hos de HIC-forsikringstagere, der ikke overfører deres forsikringer, vil ikke påvirkes af Brexit. 

Der vil ikke være nogle HSA-forsikringstagere på ikrafttrædelsesdatoen. Derfor påvirkes ingen 

forsikringstagere negativt, hvad angår usikkerheden om Brexit som følge af overførslen. Situationen vil 

faktisk forbedres for de overførende forsikringstagere, for uden overførslen kan det blive ulovligt for HIC at 

understøtte disse forsikringer og betale skadeserstatning efter Brexit. 

Andre overvejelser 

De lovgivningsmæssige rammer 

HIC’s primære reguleringsmyndigheder er PRA og FCA. Det vil ikke ændres for forsikringstagere, hvis 

forsikringer ikke overføres som en del af overførslen. EØS-forsikringstagere, som har tegnet deres 

forsikringer gennem HIC's EØS-filialer, er allerede underlagt adfærdsordningen i deres land, og det vil ikke 

ændre sig.  

Efter overførslen vil der ske ændringer i de lovmæssige rammer for forsikringstagere, der overfører deres 

forsikringer, eftersom HSA's primære regulerende myndighed er CAA, den regulerende myndighed i 

Luxembourg. Desuden vil HSA have en filial i Storbritannien, som vil blive oprettet ved udøvelsen af 

pasrettigheder. Mens forsikringstagere, hvis forsikringer overføres, som ikke er tegnet gennem den britiske 

filial af HSA, ikke længere vil være underlagt de overordnede principper, som FCA kræver, at de regulerede 

virksomheder følger. Den britiske filial af HSA vil skulle følge disse principper, og HSA vil derfor fortsat følge 

de adfærdsretningslinjer, som HIC følger på nuværende tidspunkt, så længe de ikke er i modstrid med 

systemet i Luxembourg. 
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På nuværende tidspunkt er både Luxembourg og Storbritannien medlemmer af EU og følger Solvency II-

ordningen for lovpligtig regulering. 

Jeg har ikke identificeret negative konsekvenser af de ændrede lovmæssige rammer.  

Yderligere forsikringstagerbeskyttelse  

FSCS er en lovbestemt ordning finansieret af medlemmer af Storbritanniens finanssektor. Den giver 

kompensation til de enkelte forsikringstagere med forsikringspolicer udstedt af britiske forsikringsselskaber i 

Storbritannien eller andre EØS-lande, som er berettiget til kompensation under FSCS, hvis 

forsikringsselskabet går konkurs. 

HIC’s forsikringstagere, som er berettiget til beskyttelse under FSCS, vil bevare denne beskyttelse, hvis 

erstatningskrav ikke kan betales fra forsikringsselskabets reserver, kapital og genforsikring.   FSCS-

beskyttelsen vil fortsat gælde for erstatningskrav dækket af forsikringer, der overføres og var berettiget til 

beskyttelse, som er opstået før eller efter overførslens ikrafttrædelsesdato. FSCS-beskyttelsen vil ophøre, 

når overførte forsikringer i fremtiden fornyes hos HSA. I stedet vil disse forsikringstagere være beskyttet af 

Luxembourgs beskyttelsessystem for forsikringstagere, som anvender juridisk beskyttet kapital ifølge en 

trepartsaftale mellem forsikringsselskabet, en depotbank og CAA, for at beskytte forsikringstagernes 

sikkerhed.  

Forsikringstagere, hvis forsikringer overføres, som ikke var berettiget til beskyttelse under FSCS, vil også 

være berettiget under Luxembourgs system.  

Den finansielle ombudsmand er et uafhængigt offentligt organ, der har til formål at løse konflikter mellem 

enkeltpersoner og virksomheder i Storbritanniens finanssektor. Kompensation kan gives til 

forsikringstagere. Kun forsikringstagere, der driver forretninger i Storbritannien, har ret til at klage til den 

finansielle ombudsmand. 

Efter overførslen vil forsikringstagere, hvis forsikringer ikke overføres, fortsat have adgang til den finansielle 

ombudsmand, hvis de havde adgang til ombudsmanden før overførslen. HIC's overførende 

forsikringstagere, som har adgang til den finansielle ombudsmand på nuværende tidspunkt, vil fortsat kunne 

klage til denne om regulerede aktiviteter, der udføres i Storbritannien af HIC eller den britiske filial af HSA. 

Hvad angår andre klager, vil de også have adgang til en forsikringsombudsmand, som drives af 

sammenslutningen af forsikringsselskaber og Luxembourgs forbrugerorganisation, og kan desuden sende 

klager direkte til CAA. Den forsikringsombudsmand, der beskrives her, er Luxembourgs version af den 

finansielle ombudsmand i Storbritannien, hvad angår forsikringsselskaber.  

Så vidt jeg ved, vil der ikke være andre ændringer af HIC's og HSA's omstændigheder i forbindelse med 

overførslen. 

Mens det er muligt for de overførende forsikringstagere at ændre deres beskyttelse, hvis de er beskyttet af 

FCSC på nuværende tidspunkt, vil det først kunne ske ved fornyelsen af forsikringerne. Desuden vurderer 

jeg ikke, at der er en væsentlig forskel på beskyttelsessikkerheden hos FSCS og systemet i Luxembourg. 

Eftersom FSCS-beskyttelsen fortsætter for berettigede forsikringer, der overføres, vil eventuelle forskelle 

ikke få konsekvenser for disse forsikringer.  

De vil bevare deres adgang til den finansielle ombudsmand, hvis de er berettiget til den på nuværende 

tidspunkt, i forbindelse med aktiviteter hos HIC og HSA's britiske filial og opnå adgang til CAA i forbindelse 

med alle andre klager. Beskyttelsen for denne gruppe forsikringstagere forbliver derfor uændret til 

fornyelsen af deres forsikringer. Ved fornyelse har forsikringstagere ret til at søge alternativ dækning, hvis 

de ønsker det. 

Forsikringstagere, der overfører deres forsikringer, og ikke på nuværende tidspunkt er berettiget til 

beskyttelse fra FSCS, vil ikke miste nogen beskyttelse. De vil tværtimod drage fordel af, at Luxembourgs 

beskyttelsessystem for forsikringstagere vil gælde for dem efter overførslen.  Hvis de har adgang til den 
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finansielle ombudsmand på nuværende tidspunkt, vil de bevare den i forbindelse med aktiviteter hos HIC og 

HSA's britiske filial og opnå adgang til CAA i forbindelse med alle andre klager. Beskyttelsen af denne 

gruppe forsikringstagere forøges derfor ved overførslen. 

Forsikringstagere, hvis forsikringer ikke overføres, vil ikke opleve nogen ændringer.  

Derfor har jeg ikke identificeret negative konsekvenser af overførslen for nogle af de relevante grupper af 

forsikringstagere som følge af ændringer i forsikringstagernes beskyttelse. 

Vil overførslen påvirke forsikringstagernes sikkerhed? 

Jeg har ikke identificeret væsentlige, negative ændringer af de økonomiske omstændigheder for relevante 

grupper af forsikringstagere. 

Før overførslen d. 1. januar 2019 og under forudsætning af, at HIC fortsat kan drive europæisk 

forsikringsvirksomhed i 2019, vil kapitaldækningen (antal tilgængelige aktiver til at opfylde de regulerende 

kapitalkrav proportionelt) ligge på 113 %. HIC's kapitaldækning ligger på mellem 120 % og 125 % under 

normale forretningsbetingelser: Det er lavere end målet, men afspejler den kendsgerning, at det forventes, 

at HIC ikke vil kunne fortsætte med sin europæiske forsikringsvirksomhed efter d. 29. marts 2019. Derfor er 

en dividende blevet betalt af HIC, som delvist skal anvendes til at kapitalisere HSA. 

Efter overførslen forventes kapitaldækningen at ligge på mellem 120 % og 123 % for HIC og HSA, hvilket er 

i overensstemmelse med ledelsens mål på over 120 %. Delingen af forsikringsvirksomheden medfører en 

reducering af diversifikationen, som må forventes (alt andet lige) at reducere den samlede kapitaldækning, 

selv om dette modvirkes af den ekstra genforsikringsbeskyttelse (som jeg beskriver nedenfor). 

Derfor forbliver kapitaldækningen uændret efter overførslen, og forventes at ligge inden for et interval fra 

120 % til 125 %, over 100 % og inden for HIC's og HSA's angivne interval efter overførslen.  

Genforsikringsbeskyttelse efter overførslen 

De fleste genforsikringsordninger dækker HIC og HSA på nuværende tidspunkt, og 2018-

forsikringspolicerne er blevet udtrykkeligt formuleret, så de dækker både HIC og HSA. For traditionelle 

placeringer, som kun dækker HIC på nuværende tidspunkt, vil HSA blive tilføjet som en påtegning på den 

eksisterende genforsikringskontakt, som en del af overførslen, for at muliggøre genforsikring. 

Genforsikringsaktiver samt passiver i forbindelse med dem vil blive overført under overførslen for den 

genforsikrede parts navn, der ændres fra HIC til HSA.  

Alle de eksterne genforsikringsordninger, som er relevante for denne overførsel, er underlagt engelsk lov, 

så der vil ikke være kontrakter, hvor anerkendelsen af overførslen kan bestrides under en anden 

jurisdiktions lovgivning. 

Ud over ændringerne af den eksisterende beskyttelse til at omfatte HSA, vil Hiscox Insurance Company 

(Bermuda) Ltd (‘HIB’) yde supplerende genforsikring.  HIB genforsikrer på nuværende tidspunkt 70 % af 

HIC's portefølje af passiver, men efter overførslen vil en ny politik blive oprettet for at beskytte HSA, som vil 

genforsikre 90 % af al forsikringsvirksomhed samt 90 % af de nuværende reserver. Det bidrager til at 

opretholde kapitaldækningsniveauet i HIC og HSA på samme niveau som før overførslen og beskytter 

samtidig mod risikoaggregering i HSA efter overførslen. 

Jeg konkluderer, at ingen grupper af forsikringstagere påvirkes negativt af overførslen i væsentlig grad, 

hvad angår deres sikkerhed. 

 

Pensionsordningsforpligtelser 

Den lovbestemte arbejdsgiver i forbindelse med den definerede pensionsydelsesordning for personer, der 

udfører serviceydelser for de overførende forsikringsselskaber, er hverken HIC eller HSA, men derimod 
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serviceselskabet Hiscox Underwriting Group Services Limited (‘HUGS’). Den lovbestemte arbejdsgiver 

sponsorerer ordningen og er juridisk ansvarlig for dens finansiering.   Hiscox’ ledelse har oplyst, at HIC ikke 

har ansat personale berettiget til pensionsordningen siden d. 1. april 2001, og at HSA aldrig har gjort det. 

Ordningen har været lukket for nye medlemmer siden d. 31. december 2000 og for fremtidig optjening af 

ydelser siden d. 31. december 2006.  

Hiscox PLC, moderselskabet for HUGS, har givet HUGS en garanti, som betyder, at hvis HUGS ikke kan 

opfylde sine forpligtelser inden for ordningen, vil Hiscox PLC dække de første GBP 50 millioner af eventuel 

skadeserstatning. 

Jeg er blevet rådgivet af pensionsspecialisterne i mit team om, at det pensionsregulerende organ har 

omfattende beføjelser, i tilfælde af misligholdelse af forpligtelser, og vil kunne indsamle midler fra andre 

medlemmer af Hiscox Gruppen, så jeg har vurderet konsekvenserne af en ekstrem begivenhed for 

pensionsordningen på dette grundlag.  Sandsynligheden for en sådan begivenhed er meget lille, og risikoen 

vil være tilstede både før og efter overførslen, så efter at have vurderet konsekvenserne af en ekstrem 

begivenhed for pensionsordningen, vurderer jeg, at pensionsordningsforpligtelserne ikke vil indebære, at 

grupper af forsikringstagere vil blive negativt påvirket af overførslen i væsentlig grad. 

 

Overordnet konklusion  

Jeg har vurderet overførslen og sandsynligheden for, at den vil få konsekvenser for hver af de relevante 

grupper af forsikringstagere. Jeg har konkluderet, at risikoen for, at forsikringstagere bliver negativt påvirket 

af den foreslåede overførsel, er lille nok til, at det er passende at gennemføre den foreslåede overførsel, 

som beskrevet i min rapport. 

Jeg vil udstede en supplerende rapport med de nyeste finansielle oplysninger før den endelige høring, hvor 

en anmodning om domstolens godkendelse af overførslen vil blive fremsat.  Denne rapport vil også 

behandle markedsudviklingen, opdateringer om Brexit samt forsikringstageres svar på kommunikation 

vedrørende overførslen (som angivet i min uafhængige ekspertiserapport). 

 

 

 

Philip Tippin  

Fellow hos Institute and Faculty of Actuaries  

Partner hos KPMG LLP  

27 Juli 2018 
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Del D: Sammenfatning af forsikringsordningen 
 

SAMMENFATNING AF ORDNINGEN 

SAMMENFATNING AF VILKÅRENE FOR OVERFØRSLEN AF 

FORSIKRINGSVIRKSOMHED FRA HISCOX INSURANCE COMPANY 

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

INDLEDNING - HVORFOR INDFØRER VI ÆNDRINGER? 

Efter Storbritanniens beslutning om at forlade Den Europæiske Union, alment kendt som "Brexit", kan 

Hiscox Insurance Company Limited (HIC) miste sin ret til at drive virksomhed i EU på grundlag af den 

fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsfriheden. Hiscox Gruppen tager tiltag før Brexit for at 

sikre, at Hiscox Gruppen fortsat kan bistå forsikringstagere i England og resten af Europa med 

europæiske skadesanmeldelser efter Brexit. 

Derfor har Hiscox Gruppen oprettet et nyt forsikringsselskab i Luxembourg, Hiscox S.A. (HSA), som 

hører under Hiscox Gruppen, til at drive forsikringsvirksomhed i EØS og forvalte de 

skadesanmeldelser, som HIC måske ikke vil kunne betale erstatning for efter Brexit. 

Derfor overføres dele af HIC's forsikringsvirksomhed til HSA. Dette gøres inden for en ordning om 

overførsel af forsikringsvirksomhed, der afhænger af domstolsgodkendelse i henhold til Kapitel VII af 

Loven om finansielle serviceydelser og markeder fra 2000 (Ordningen). Dette dokument indeholder 

en sammenfatning af nøgletermerne i den foreslåede overførsel (overførslen), som det fremgår af 

ordningen, samt yderligere oplysninger om ændringerne. Det bør læses grundigt. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du finde flere detaljer i det fuldstændige dokument om 

forsikringsoverførselsordningen og rapporten fra den uafhængige ekspert, som bekræfter, at 

overførslen ikke vil have negative, materielle konsekvenser for den sikkerhed, ydelserne giver, 

forventningerne til ydelserne, samt servicestandarder og forvaltning, blandt HIC's forsikringstagere.  

Begge dokumenter er tilgængelige på vores hjemmeside, www.hiscoxgroup.com/partvii.  

HVILKE FORSIKRINGER OVERFØRES? 

Kun visse forsikringer overføres til HSA som en del af overførslen. Størstedelen af forsikringerne 

overføres ikke og vil fortsat være forsikret hos HIC. De forsikringer, der overføres, er: 

 Alle forsikringspolicer udstedt af en HIC-filial i EØS;
1
 

 Alle forsikringspolicer udstedt til forsikringstagere bosat i EØS; 

                                                                 
1  Når vi henviser til EØS, mener vi de 31 stater, som udgør EØS, med undtagelse af 

Storbritannien. 
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 Alle forsikringspolicer udstedt udelukkende for at dække EØS risici (europæiske 

forsikringspolicer). 

Hvis en forsikringspolice (som ikke er en europæisk forsikringspolice) er blevet skrevet i forbindelse 

med: (i) EØS-risici og (ii) Risici i Storbritannien og/eller risici i lande uden for EØS (en kombineret 

forsikring), vil HSA blive det ansvarlige forsikringsselskab, hvad angår EØS-risici og vil behandle 

skadesanmeldelser forårsaget af EØS-risici. HIC vil fortsat behandle erstatningssager vedrørende 

skader forårsaget af risici i Storbritannien og/eller risici i lande uden for EØS, så du bliver 

forsikringstager både hos HIC og HSA. 

De forsikringer, der henvises til i afsnit (a) til (c), samt den del af den kombinerede forsikring, der er 

udstedt for at dække risici inden for EØS, vil blive overført til HSA (forsikringer, der overføres).  

OVERFØRSLENS KONSEKVENSER FOR FORSIKRINGER, DER OVERFØRES TIL HSA. 

Din ret til adgang til Storbritanniens kompensationsordning for finansielle serviceydelser (Financial 

Services Compensation Scheme - FSCS) og den finansielle ombudsmand kan ændre sig, da et andet 

lovbestemt system vil gælde for HSA efter overførslen. Yderligere oplysninger om dette findes i 

dokumentet Hyppigt stillede spørgsmål vedlagt dette brev. 

Hvis overførslen gennemføres: 

Hvis du har tegnet din HIC-forsikring gennem en formidler, vil formidleren fortsat være ansvarlig for at 

administrere og foretage betalinger i forbindelse med din forsikring. 

 for forsikringstagere bosat i Europa vil HSA blive din forsikringsserviceudbyder og være 

ansvarlig for at administrere din forsikring via en formidler, for at opkræve din forsikringspræmie 

og foretage betalinger dækket af forsikringen. Du skal ikke foretage dig andet i forbindelse med 

betalinger til HSA (for eksempel behøver du ikke informere din bank).  

 for forsikringstagere bosat i Storbritannien vil HSA eller HIC og HSA være dine 

serviceudbydere i forbindelse med din forsikring. Hiscox Underwriting Limited (HUL) vil fortsat 

være ansvarlig for at administrere din forsikring, for at opkræve din forsikringspræmie, og vil 

være din første kontakt og din formidlers første kontakt i forbindelse med alle 

skadesanmeldelser og erstatningskrav.  

Hvis du har tegnet din forsikring direkte, dvs. ikke via en formidler: 

 for forsikringstagere bosat i Europa vil HSA blive din forsikringsserviceudbyder og være 

ansvarlig for at administrere din forsikring, for at opkræve din forsikringspræmie og foretage 

betalinger dækket af forsikringen. Du skal ikke foretage dig andet i forbindelse med betalinger til 

HSA (for eksempel behøver du ikke informere din bank).  

 For forsikringstagere i Storbritannien vil HSA eller HIC og HSA være dine serviceudbydere i 

forbindelse med din forsikring. Hiscox Underwriting Limited (HUL) vil fortsat være ansvarlig for at 
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administrere din forsikring, for at opkræve din forsikringspræmie, og vil være din første kontakt i 

forbindelse med alle skadesanmeldelser og erstatningskrav.  

Overførslen vil ikke påvirke din forsikrings vilkår og betingelser, med undtagelse af kombinerede 

forsikringer, som vil blive ændret, så HSA bliver det tilknyttede forsikringsselskab i forbindelse med 

risici inden for EØS. Hvis din forsikring overføres, vil du have ret til samme forsikringsdækning med 

HSA, som du havde med HIC. 

SÅDAN VIL OVERFØRSLEN BLIVE GENNEMFØRT 

Den foreslåede flytning af den overførte forsikringsvirksomhed til HSA skal foretages i henhold til 

Kapitel 111(1) af Loven om finansielle serviceydelser og markeder af 2000. Overførslen vil ikke finde 

sted, medmindre en retskendelse fra Højesteret i England og Wales (Højesteret) godkender 

ordningen. 

DOMSTOLSGODKENDELSE AF OVERFØRSLEN 

Hvis domstolen godkender ordningen, vil overførselsvirksomheden blive overført fra HIC til HSA. 

Det forventes, at overførslen vil træde i kraft kl. 00.01 (britisk sommertid) d. 1. januar 2019 

(overførselsdatoen). Denne dato kan ændres med domstolens samtykke.  

OVERFØRSELSVIRKSOMHEDEN  

På overførselsdatoen vil alle HIC's aktiver, rettigheder, ydelser, forpligtelser og ansvarsområder i 

forbindelse med de forsikringer, der overføres (medmindre de specifikt er udelukket) blive overført til 

HSA (overførselsvirksomheden).  

Alle dokumenter, sager og andre registrerede oplysninger opbevaret af eller på vegne af HIC i 

forbindelse med overførselsvirksomheden, vil blive overført på overførselsdatoen,  

UDELUKKEDE FORSIKRINGER OG ANSVARSOMRÅDER 

Hvis vi, af en eller anden grund, er ude af stand til at overføre en forsikring eller en gruppe 

forsikringer, som skulle overføres på overførselsdatoen, vil de af praktiske årsager blive behandlet på 

samme måde, som hvis de var blevet overført, ved hjælp af en genforsikringsordning, der vil blive 

etableret mellem HIC og HSA (således at HSA accepterer det finansielle ansvar for disse forsikringer, 

selv om ansvaret for at forvalte dem bliver hos HIC). Visse aktiver og passiver i forbindelse med 

overførselsvirksomheden er udelukket fra overførslen (såsom HIC's skattelettelser og ansvar for 

svindel) og vil derfor ikke blive overført til HSA i forbindelse med ordningen.  

 

RETSPROCEDURERS KONTINUITET 

Retsprocedurer påbegyndt af eller mod HIC i forbindelse med overførselsvirksomheden (herunder 

fremtidige procedurer, der endnu ikke er påbegyndt) vil blive fortsat af eller mod HSA efter 
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overførselsdatoen. HSA vil være berettiget til samme forsvar, erstatningskrav, modkrav, ret til 

modregning og alle andre rettigheder, som HIC ville have haft. 

 

DATABESKYTTELSE 

Fra overførselsdatoen vil HSA blive den dataansvarlige i stedet for HIC i forbindelse med 

overførselsvirksomheden, med undtagelse af ansvar for personlige oplysninger i kombinerede 

forsikringer, som HIC fortsat vil behandle efter overførselsdatoen med henblik på at opfylde sine 

forpligtelser i relation til de kombinerede forsikringer, hvor HSA og HIC skal være uafhængige (ikke 

fælles) dataansvarlige, og samtykker og oplysninger givet til HIC vil blive anset for at være givet til 

HSA. 

 

MANDATER OG ANDRE INSTRUKTIONER 

Fra overførselsdatoen vil alle mandater, herunder direkte debitering, stående ordrer eller andre 

instruktioner eller bemyndigelser, som betales til eller af HIC i forbindelse med 

overførselsvirksomheden, i stedet skulle betales til HSA.  

 

ÆNDRINGER AF ORDNINGEN 

Af ordningen fremgår det, at den kan ændres ved at ansøge om det i retten, under forudsætning af, at 

den lovpligtige reguleringsmyndighed (Prudential Regulation Authority - PRA) og den finansielle 

adfærdsmyndighed (Financial Conduct Authority - FCA) er blevet informeret om ansøgningen, og et 

certifikat er opnået fra en uafhængig ekspert (hvis udnævnelse skal godkendes af PRA), som 

bekræfter, at han ikke vurderer (med højdetagen for passende forpligtelser til at behandle kunder 

retfærdigt), at den foreslåede ændring vil have negative, materielle konsekvenser for: (i) eller (ii) 

standarden af den service, der ydes til forsikringstagerne, og den måde, disse forsikringstageres 

forsikringspolicer forvaltes på. Af ordningen fremgår det også, at den kan ændres uden at ansøge om 

det i retten, hvis ændringen anses for at være ubetydelig eller teknisk, eller hvis ændringen er 

nødvendig for, for eksempel, at afspejle en ændring i den gældende lovgivning, under forudsætning 

af, at PRA og FCA er blevet informeret om ændringen uden at gøre indsigelse.  

 

INDSIGELSER  

Hvis du mener, du vil blive negativt påvirket af den foreslåede overførsel, har du ret til at gøre 

indsigelse og præsentere dine synspunkter for retten. Du kan også vælge at blive repræsenteret i 

retten, hvis du foretrækker det.  

Hvis du vil gøre indsigelse, kan du kontakte HIC pr. telefon, e-mail eller post ved hjælp af 

nedenstående kontaktoplysninger: HIC vil skriftligt anerkende alle de indsigelser, de modtager. HIC 

vil også indsende oplysninger om alle modtagne indsigelser til retten, som vil vurdere ordningen og 

alle indsigelser fra forsikringstagere d. 14. december 2018.  

Hvis du mener, du vil blive negativt påvirket af den foreslåede overførsel, beder vi dig informere os 

skriftligt om dine bekymringer, selv om du ikke er forpligtet til det, så vi får mulighed for at forstå dem 
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og diskutere dem med dig. Derfor bedes du informere os skriftligt hurtigst muligt og helst mindst 5 

hverdage før d. 14. december 2018.  

 
Land 

/Afdeling 
Handelsregister Afdelingens 

registre-
ringsnummer 

(HIC) 

Afdelingens 
registre-

ringsnummer 
(HSA) 

Kontaktadresse Telefonnummer Email-adresse 

Det 
Forenede 
Kongerige  

Companies 
House of 
England and 
Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
  

Belgien  Kruispuntbank 
van 
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 Brussels 

 
Fransk: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

France  Trade and 
Companies 
Register 

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

12 quai des 
Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Tyskland  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(Commercial 
Register of 
the Local 
Court of 
Munich) 

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

Germany 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Irland Companies 
Registration 
Office 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

transfer@hiscox.co.uk 

Netherlands  Netherlands 
Chamber of 
Commerce 
(KvK) 

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

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugal  Commercial 
Registry 
Office of 
Lisbon 
(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 
  

Spanien Registro 
Mercantil 
Central 
(Central 
Mercantile 
Register) 

W0067406I Udgives på 
hjemmesiden 
på et endnu 

ukendt 
tidspunkt 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

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 meddelelse før overførsel 
CR-2018-001740 

I HØJESTERET 

ERHVERVSRETTEN OG EJENDOMSRETTEN 

I ENGLAND OG WALES  

VIRKSOMHEDSRETTEN (ChD) 

VEDRØRENDE SAGEN OM HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED 

-og- 

VEDRØRENDE SAGEN OM HISCOX S.A. 

-og- 

VEDRØRENDE SAGEN OM KAPITEL VII AF 

LOVEN OM FINANSIELLE SERVICEYDELSER OG MARKEDER 2000 

 
HERMED MEDDELES DET, at Hiscox Insurance Company Limited (“HIC”) (“Overføreren af 

forsikringsvirksomheden”) og Hiscox S.A. (“HSA”) ("Modtageren af den overførte 

forsikringsvirksomhed”) har indgivet en ansøgning til Højesteret i England og Wales (“Højesteret”), 

i henhold til kapitel 107(1) af Loven om finansielle serviceydelser og markeder af 2000 (“Loven”) om 

en retskendelse under kapitel 111(1) af Loven, som godkender en forsikringsoverførselsordning 

(“Ordningen”) for overførslen til HSA af visse dele af den generelle forsikringsvirksomhed, der drives 

af HIC (“Overføreren af forsikringsvirksomheden””) og om yderligere retskendelser i forbindelse med 

gennemførslen af ordningen under Lovens kapitel 112. 

Hvis ordningen godkendes af domstolen, vil det føre til overførslen til HSA af alle kontrakter, 

ejendomme, aktiver og passiver i forbindelse med den overførte forsikringsvirksomhed, og 

medmindre andet udtrykkeligt er angivet i ordningen, vil betalinger i forbindelse med forsikringer 

omfattet af den overførte forsikringsvirksomhed derefter blive administreret af HSA. 

Kopier af den uafhængige ekspertiserapport om vilkårene for forsikringsoverførselsordningen, som er 

udarbejdet i henhold til afsnit 109 af loven (den uafhængige ekspertiserapport), kopier af breve sendt 
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til forsikringstagerne, en erklæring, der opridser vilkårene for ordningen og en sammenfatning af den 

uafhængige ekspertiserapport, samt kopier af dokumentet om forsikringsoverførselsordningen kan 

downloades fra www.hiscoxgroup.com/partvii. Gratis kopier kan rekvireres ved at kontakte HIC eller 

HSA på telefonnummeret eller adressen angivet nedenfor fra datoen for offentliggørelsen af denne 

meddelelse til den dag, hvor ansøgningen behandles i retten. Disse dokumenter, andre dokumenter i 

forbindelse med ordningen (herunder andre aktuarrapporter samt et dokument med spørgsmål og 

svar) og andre nyheder om ordningen vil blive offentliggjort på hjemmesiden, som kan tjekkes 

løbende for opdateringer.  

Land/Afdeling Handelsregister Afdelingens 
registre-

ringsnummer 
(HIC) 

Afdelingens 
registre-

ringsnummer 
(HSA) 

Kontaktadresse Telefonnummer Email-adresse 

Det 
Forenede 
Kongerige  

Companies 
House of 
England and 
Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
  

Belgien  Kruispuntbank 
van 
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 Brussels 

 
Fransk: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

France  Trade and 
Companies 
Register 

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

12 quai des 
Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

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

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

Germany 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Irland Companies 
Registration 
Office 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

transfer@hiscox.co.uk 

Netherlands  Netherlands 
Chamber of 
Commerce 
(KvK) 

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

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugal  Commercial 
Registry 

980350131 980 595 185 Hiscox Portugal, 
Atrium Saldanha,  

0800780071  transfer@hiscox.pt 
  

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
mailto:transfer@hiscox.nl
mailto:transfer@hiscox.pt
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Office of 
Lisbon 
(Conservatóri
a do Registo 
Comercial de 
Lisboa) 

Praça Duque de 
Saldanha no1,  

Piso 5, 1050-094 
Lisboa 

Spain Registro 
Mercantil 
Central 
(Central 
Mercantile 
Register) 

W0067406I Udgives på 
hjemmesiden 
på et endnu 

ukendt 
tidspunkt 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Ansøgningen vil blive behandlet i The Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL d. 14. 

december 2018. Hvis den godkendes af domstolen, foreslås det på nuværende tidspunkt, at 

ordningen vil træde i kraft kl. 00.01 (britisk sommertid) d. 1. januar 2019. 

Enhver person, der påstår, at han eller hun vil blive negativt påvirket af ordningens 

gennemførsel har ret til at deltage i høringen og udtrykke sine synspunkter, enten personligt 

eller gennem en juridisk repræsentant.  

Enhver person, som vil deltage, bedes (men er ikke forpligtet til at) informere os om sin hensigt 

hurtigst muligt, helst mindst fem hverdage før høringen d. 14. december 2018, og begrunde deres 

indsigelse til HIC eller HSA ved at ringe til nummeret ovenfor eller ved at skrive til kontaktadressen. 

Enhver person, der påstår, at han eller hun vil blive negativt påvirket af ordningens gennemførsel, 

men ikke ønsker at møde op til høringen, kan også bidrage med synspunkter om ordningen ved at 

informere os hurtigst muligt, helst mindst fem hverdage før høringen d. 14. december 2018, ved at 

ringe til nummeret ovenfor eller ved at skrive til kontaktadressen. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:transfer@hiscox.es
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DENNE SIDE ER TOM MED FULDT OVERLÆG 


