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Deze brochure bevat belangrijke informatie over de Voorgestelde 

Overdracht door Hiscox Insurance Company Limited 

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VERDIENT UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. 

Deze brochure is slechts bedoeld als richtlijn en is geen definitieve verklaring van uw rechten. Andere 

personen kunnen belang hebben bij uw polis (bijvoorbeeld als u medepolishouder bent). Wij 

verzoeken u ervoor te zorgen dat zij ook de gelegenheid hebben om de inhoud van deze brochure te 

bekijken. 

Contacteer ons via de contactgegevens, die vermeld staan op de voorkant van de brief die bij deze 

brochure is ingesloten, als u vragen heeft die niet in deze brochure worden behandeld. Houd er 

rekening mee dat onze Hiscox-teams wettelijk gezien geen financieel advies mogen geven, maar dat 

zij algemene vragen zullen beantwoorden over de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht. 

Informatie over de Voorgestelde Overdracht is ook te vinden op onze website 

www.hiscoxgroup.com/partvii 
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DEEL A: Inleiding 

Samenvatting van wat er gaat gebeuren 

 
Naar aanleiding van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten 

(algemeen bekend als de "Brexit"), stelt Hiscox Insurance Company Limited (HIC) voor om enkele 

noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in haar activiteiten, zodat zij na de Brexit haar polishouders 

en rechthebbenden in het Verenigd Koninkrijk en in heel Europa kan blijven bedienen. 

HIC stelt voor bepaalde polissen over te dragen van HIC (een in het Verenigd Koninkrijk 
geregistreerde maatschappij) naar Hiscox S.A. (HSA) (een dochteronderneming van Hiscox Ltd die in 
Luxemburg is gevestigd), via een overdracht van verzekeringsactiviteiten die bekend staat als een 
Deel VII overdracht.  
 
Onze klanten zijn belangrijk voor ons en we voeren deze voorgestelde wijzigingen door zodat we 
onze polishouders en rechthebbenden in het Verenigd Koninkrijk en in heel Europa ook na de Brexit 
kunnen blijven bedienen.  
 
De Voorgestelde Overdracht zal worden uitgevoerd als een overdracht van de 

verzekeringsactiviteiten zoals bepaald in Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000 

(FSMA). Een overdracht in het kader van Deel VII is een proces waarbij de verzekeringsactiviteiten 

van de ene verzekeraar aan de andere wordt overgedragen, hetgeen culmineert in een toezicht door 

de Rechtbank. Een onafhankelijke expert (de Onafhankelijke Expert), wiens benoeming is 

goedgekeurd door de regelgevende instanties voor de sector, de Prudential Regulation Authority (the 

PRA) (de autoriteit voor de prudentiële regelgeving) en the Financial Conduct Authority (the FCA) (de 

autoriteit voor financiële uitvoering), dient aan de Rechtbank verslag uit te brengen over de gevolgen 

voor de polishouders. 

Naast de voorgestelde overdracht zijn we van plan om bij de Koninklijke Rechtbank van Jersey (The 
Jersey Court) (de Rechtbank van Jersey) een aanvraag in te dienen voor de goedkeuring van een 
overdrachtsregeling op grond van de wet op het verzekeringsbedrijf (Jersey) van 1996 (de Jersey-
Regeling). 
 
De Jersey-Regeling is bedoeld om bepaalde activiteiten van HIC op of vanuit Jersey over te dragen 
onder dezelfde voorwaarden als die welke voor de Voorgestelde Regeling gelden. De voorwaarden 
van de Voorgestelde Regeling zijn in de Jersey-Regeling opgenomen als een schema voor de 
Jersey-Regeling. 
 
Dit document geeft u een volledige beschrijving van de Voorgestelde Overdracht van de activiteiten 
van HIC en omvat: 

 enkele vragen en antwoorden; 

 een samenvatting van het overdrachtdocument; 

 een samenvatting van het verslag van de Onafhankelijke Expert; 

 de Kennisgeving van Overdracht; 

 informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen. 
 

Verwacht Tijdschema 

 Hoorzitting van het Koninklijk Hof van Justitie, Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 
Londen, EC4A 1NL, om de Voorgestelde Overdracht te behandelen op 14 december 2018. 
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 Hoorzitting voor de Koninlijke Rechtbank van Jersey, Royal Court House, Royal Square, St 
Helier, Jersey, JE1 1JG om de Voorgestelde Regeling voor Jersey te onderzoeken, op 17 
december 2018. 

 Voorgestelde datum waarop de overdracht van kracht wordt (de datum van inwerkingtreding) 1 
januari 2019 00.01 BST. 

DEEL B: Vragen en antwoorden: 

1. Ik ben niet langer polishouder, waarom brengt u mij dan op de hoogte van de 

Voorgestelde Overdracht? 

Op grond van de voorwaarden van sommige polissen die door HIC zijn uitgegeven, kunnen een 

aantal jaren nadat de oorspronkelijke polis is verstreken nog claims worden ingediend. 

Afhankelijk van de voorwaarden van uw polis, kunt u nog steeds het recht hebben om een 

claim in te dienen met betrekking tot deze polis - daarom brengen we u op de hoogte van de 

Voorgestelde Overdracht. 

2. Moet ik iets doen? 

U hoeft geen actie te ondernemen - tenzij u vragen hebt of denkt dat de Voorgestelde 
Overdracht negatieve gevolgen voor u zou kunnen hebben.  
 
Heeft u een gezamenlijke polis of bent u groepspolishouder? Kunt u de andere polishouders dan 
op de hoogte stellen van de Voorgestelde Overdracht?  
 
Wij raden u aan de informatie in de brief en de Brochure over de Regeling en de details op de 
speciale overdrachtswebsite ( www.hiscoxgroup.com/partvii.) zorgvuldig te lezen, zodat u kunt 
nadenken over de implicaties van de Voorgestelde Overdracht. U kunt met ons contact 
opnemen, wanneer u vragen heeft. Hoe u contact met ons op kunt nemen, leest u op de 
achterzijde van de Brochure over de Regeling. 
 
Hoewel de PRA en de FCA toezicht houden op de Deel VII procedure en beide een verslag 
verstrekken aan de High Court of England and Wales ("de High Court") (het Hooggerechtshof 
van Engeland en Wales), waarin zij hun respectieve standpunten ten aanzien van de 
Voorgestelde Overdracht uiteenzetten, kan dit niet in de plaats komen van elke klant, die nagaat 
welke gevolgen de Voorgestelde Overdracht voor hem kan hebben. 

3. Hoe weet ik of mijn polis wordt overgedragen bij de Voorgestelde Overdracht? 

 Voorgesteld wordt dat de HIC-polissen aan Hiscox S.A. worden overgedragen indien zij zijn 

uitgegeven door: 

 een bijkantoor van HIC in de Europese Economische Ruimte (EER) (d.w.z. België, 

Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal, Spanje en de Republiek Ierland). 

 een Britse afdeling van HIC en  

o de polishouder is gevestigd in de EER (met uitzondering van het Verenigd 

Koninkrijk); 

o alleen dekking biedt voor EER-risico's; 

o dekking biedt voor risico's in het Verenigd Koninkrijk, een EER-land (met 

uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) en/of landen buiten de EER. Deze 

polissen zullen 'Gemengde Polissen' worden, waarbij de risico's in het Verenigd 

Koninkrijk en voor landen buiten de EER gedekt blijven door HIC en de EER-
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risico's overgedragen worden aan Hiscox S.A. in de Voorgestelde Overdracht. 

De voorwaarden (met inbegrip van de toepasselijke polisvoorwaarden) zouden 

voor beide delen van de"Gemengde Polis" dezelfde blijven. 

Voor polissen die worden overgedragen, zal HSA de verzekeraar zijn en zal zij in de plaats 

treden van HIC in om het even welke procedures (huidige, toekomstige, hangende, bedreigde of 

andere) waarbij HIC betrokken is. 

Voorgesteld wordt dat de polissen bij HIC blijven indien zij zijn uitgegeven door het Britse 

bijkantoor van HIC en de polishouder in het Verenigd Koninkrijk of in landen buiten de EER is 

gevestigd.  

4. Wie is Hiscox S.A. (HSA)? 

HSA is een gereguleerde verzekeringsmaatschappij binnen de Hiscox Group. HSA is een 
vennootschap naar Luxemburgs recht en opereert vanuit de hoofdzetel te 35F, 
J.F.Kennedylaan, L-1855, Luxembourg. HSA is erkend door de Luxemburgse minister van 
Financiën en staat onder toezicht van het Commissariat Aux Assurances (de Luxemburgse 
regelgevende instantie voor verzekeringen). Hiscox S.A. heeft in januari 2018 een vergunning 
gekregen van de Luxemburgse toezichthouder en heeft een A-rating van S&P. Het bevoegde 
handelsregister van HSA in Luxemburg is het "Registre du Commerce et des Sociétiés" (RCS) 
van het Groothertogdom Luxemburg en het registratienummer is B217018. 

5. Waarom is Luxemburg gekozen als Europees hoofdkantoor voor HSA? 

Na een grondig onderzoek van de mogelijke locaties is om verschillende redenen voor 
Luxemburg gekozen. Luxemburg is goed gepositioneerd in het centrum van onze bestaande 
Europese activiteiten, heeft een stabiele economie, een ervaren en gerespecteerde 
regelgevende instantie voor verzekeringen en is een draaischijf voor financiële diensten in het 
algemeen. 

6. Kan ik mijn polis opzeggen als ik me niet kan vinden in de Voorgestelde Overdracht? 

Rechten die u op dit moment heeft om uw polis te annuleren worden niet aangetast door de 
Voorgestelde Overdracht. U kunt elk recht dat u op grond van de wetgeving van bepaalde 
Europese landen hebt om uw polis op te zeggen, uitoefenen gedurende een periode van 3 
weken vanaf de datum van overdracht of de in de wetgeving van dat land voorgeschreven 
periode, indien deze langer is. 

7. Zullen dezelfde mensen zich met mijn polis blijven bezighouden? 

Ja, alle contactgegevens en telefoonnummers van de klantenservice blijven hetzelfde. 

8. Heeft de Voorgestelde Overdracht invloed op mijn domiciliëring? 

Nee, uw domiciliëring wijzigt niet als gevolg van de Voorgestelde Overdracht. Wij nemen 

contact met u op als uw domiciliëring om andere redenen moet veranderen. 

9. Ik heb op dit moment een openstaande claim, wat gebeurt er nu? 

De Voorgestelde Overdracht heeft geen invloed op de behandeling van uw claim of de 
procedure voor de betaling van de claims. 

10. Ik heb een claim die niet is aanvaard of waarover een juridisch geschil bestaat - wat 

gebeurt er hiermee? 

Na de Voorgestelde Overdracht zullen lopende, aanhangige of toekomstige procedures door of 
tegen HIC op grond van polissen die worden overgedragen, tegen HSA worden aangespannen. 
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Voor polissen die niet worden overdragen, zullen dergelijke vorderingen tegen HIC nog steeds 
worden ingesteld. 

11.  Wat is het Financial Services Compensation Scheme (FSCS)? 

Het FSCS is een Britse wettelijke regeling die wordt gefinancierd door leden van de financiële 

dienstensector in het Verenigd Koninkrijk. Zij voorziet in financiële compensatie voor in 

aanmerking komende polishouders (in het algemeen consumenten en kleine ondernemingen) in 

geval van insolventie van een verzekeringsmaatschappij die door de PRA en de FCA is erkend. 

12. Zal de Voorgestelde Overdracht mijn toegang tot de FSCS beïnvloeden? 

Polissen die bij HIC blijven, zullen de bestaande FSCS-bescherming voor en na de 

Voorgestelde Overdracht blijven behouden, ook indien u ervoor kiest deze na de volgende 

verlengingsdatum met HIC te verlengen.  

Europese Polis - Als uw polis in het kader van de Voorgestelde Overdracht wordt overgedragen 

aan HSA, blijft u in aanmerking komen voor toegang tot de FSCS van het Verenigd Koninkrijk na 

de Voorgestelde Overdracht. Als u ervoor kiest om uw polis onder HSA te verlengen, wordt uw 

verzekeringspolis afgegeven door HSA en hebt u in de toekomst geen toegang tot de Britse 

FSCS voor die polis, maar tot het Luxemburgse beschermingsregime. 

Gemengde Polis - Indien u een Gemengde Polis hebt (zoals hierboven gedefinieerd), zal de 

FSCS alle vorderingen onder uw polis voor en na de Voorgestelde Overdracht blijven dekken, 

ook indien u ervoor kiest deze te verlengen. Het deel van uw polis dat verzekerd is bij HSA zal 

na de Voorgestelde Overdracht ook toegang hebben tot het Luxemburgse beschermingsregime. 

Het Luxemburgse beschermingsstelsel biedt de polishouders geen garantiefonds, maar voorziet 

in een strikte regelgeving zodat, in geval van insolventie van een Luxemburgse 

verzekeringsonderneming, de activa ervan bij voorkeur zullen worden verdeeld boven de 

uitkering van claims. Deze regels zijn bedoeld om de noodzaak voor polishouders om claims te 

vorderen bij een regeling die vergelijkbaar is met de FSCS, te beperken. 

Bovendien kunnen polishouders met polissen die via plaatselijke bijkantoren in sommige EER-

landen zijn afgesloten, toegang krijgen tot het nationale verzekeringscompensatiestelsel in dat 

land.  

De Onafhankelijke Expert heeft vastgesteld dat de Voorgestelde Overdracht geen materiële 

nadelige gevolgen zal hebben voor de polishouders. Bovendien heeft de Onafhankelijke Expert 

in zijn verslag opgemerkt dat de kans op insolventie van HSA na de Voorgestelde Overdracht 

gering is. Meer informatie over de veiligheid van verzekerden na de Voorgestelde Overdracht 

vindt u in het verslag van de Onafhankelijke Expert op onze website 

www.hiscoxgroup.com/partvii of in vraag 18 over de wijze waarop u een afschrift van het verslag 

van de Onafhankelijke Expert kunt krijgen.  

13. Wat is de UK Financial Ombudsman Service (VK Ombudsman)? 

De VK Ombudsman biedt personen een gratis, onafhankelijke dienst aan voor het oplossen van 

geschillen of klachten met verzekeraars die zijn erkend door de PRA en de FCA. HIC-

polishouders die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor de toepasselijke 

regels (in het algemeen consumenten en kleine ondernemingen) hebben momenteel toegang tot 
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de VK Ombudsman. De VK Ombudsman kan besluiten nemen die bindend zijn voor 

verzekeringsmaatschappijen.  

14. Zal de Voorgestelde Overdracht mijn toegang tot de VK Ombudsman beïnvloeden? 

Polissen die bij HIC blijven, zullen de bestaande toegang tot de VK Ombudsman voor en na de 

Voorgestelde Overdracht blijven behouden, ook indien u ervoor kiest deze na de volgende 

verlengingsdatum met HIC te verlengen.  

 

Europese Polis - Als u een Europese Polis hebt, behoudt u dezelfde toegang tot de VK 

Ombudsman als u momenteel hebt met betrekking tot activiteiten of diensten van HIC die vóór 

de Voorgestelde Overdracht zijn uitgevoerd. Nadat de Voorgestelde Overdracht heeft 

plaatsgevonden, wordt uw polis door HSA afgewikkeld in plaats van door HIC. Daarom zal u niet 

langer toegang hebben tot de VK Ombudsman, maar als u een consument bent, tot de 

Luxemburgse ombudsman (zoals hieronder gedefinieerd).  

 

De Onafhankelijke Expert heeft vastgesteld dat de Voorgestelde Overdracht geen materiële 

nadelige gevolgen zal hebben voor de polishouders. Bovendien heeft de Onafhankelijke Expert 

in zijn verslag opgemerkt dat de kans op insolventie van HSA na de Voorgestelde Overdracht 

gering is. Meer informatie over de veiligheid van verzekerden na de Voorgestelde Overdracht 

vindt u in het verslag van de Onafhankelijke Expert op onze website 

www.hiscoxgroup.com/partvii of in vraag 18 over de wijze waarop u een afschrift van het verslag 

van de Onafhankelijke Expert kunt krijgen.  

15. Wanneer zou de Voorgestelde Overdracht plaatsvinden? 

Indien het High Court of England and Wales (het Hooggerechtshof van Engeland en Wales) de 
overdracht goedkeurt, zal deze naar verwachting op 1 januari 2019 in werking treden om 00.01 
BST. Dit staat bekend als de Ingangsdatum.  
Polissen in Jersey blijven in handen van HIC totdat de voorgestelde Jersey-regeling door het 
Koninklijk Hof van Jersey is goedgekeurd. 

16. Hoe weet ik of de Voorgestelde Overdracht is doorgegaan en mijn polis is overgedragen? 

Indien de Voorgestelde Overdracht door het Hooggerechtshof wordt goedgekeurd, is de 
ingangsdatum naar verwachting 1 januari 2019.  

 
Kort na de hoorzitting van het Hooggerechtshof van Engeland en Wales, die naar verwachting 
op 14 december 2018 zal plaatsvinden, en de Koninklijke Rechtbank van Jersey op 17 
december 2018, zullen we een aankondiging bekendmaken op onze speciale 
overdrachtswebsite www.hiscoxgroup.com/partvii  
 
Tevens zal een bericht worden gepubliceerd in Europese kranten om polishouders te informeren 
dat de Voorgestelde Overdracht is goedgekeurd. 
 
We raden u aan onze speciale overdrachtswebsite www.hiscoxgroup.com/partviite raadplegen 
 met regelmatige tussenpozen in geval van wijzigingen van het tijdschema, met inbegrip van de 
Ingangsdatum. 

17. Wat gebeurt er als de Voorgestelde Overdracht niet wordt goedgekeurd? 

Als de Voorgestelde Overdracht niet wordt goedgekeurd door het Hooggerechtshof, zullen er 
geen polissen worden overgedragen. We zullen onze speciale overdrachtdwebsite 
www.hiscoxgroup.com/partvii updaten met meer informatie, dus we raden u aan de Regeling-
website regelmatig te controleren. 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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18. Waar kan ik meer informatie vinden? 

Exemplaren van alle documenten die betrekking hebben op de Voorgestelde Overdracht, 
waaronder het volledige verslag van de Onafhankelijke Expert, het volledige Regelingdocument 
en het Aanvullend Verslag van de Onafhankelijke Expert (wanneer dit beschikbaar is), kunnen 
worden gedownload van onze specifieke overdrachtswebsite www.hiscoxgroup.com/partvii.  
Updates met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht zullen van tijd tot tijd worden 
gepubliceerd op de speciale overdrachtswebsite, met inbegrip van eventuele wijzigingen van de 
datum van de hoorzittingen van het Hooggerechtshof van England en Wales en de Koninklijke 
Rechtbank van Jersey en de Ingangsdatum. 
Als u anderzijds gratis meer informatie of kopieën van de Voorgestelde Overdrachtdocumenten 

wenst, of andere vragen hebt met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht, kunt u contact met 

ons opnemen via een van de landnummers die op de achterpagina van deze brochure zijn 

vermeld. Wij zijn geopend tussen 9.00 en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag (behalve op 

feestdagen). 

  

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Deel C: Een samenvatting van het verslag van de Onafhankelijke Expert 
Het volgende is opgesteld door de Onafhankelijke Expert en is een samenvatting van zijn 

hoofdverslag. Als u het volledige verslag wilt lezen, bezoek dan onze speciale overdrachtswebsite 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

Inleiding 

Ik, Philip Tippin, ben partner in de actuariële praktijk van KPMG LLP ("KPMG"). Ik ben 19 jaar lang 

medewerker geweest van het Instituut en de Faculteit voor Actuarissen. Ik ben door Hiscox Insurance 

Company Limited ("HIC") aangesteld om als onafhankelijk expert op te treden in verband met de 

hieronder beschreven Voorgestelde Overdracht (de "Overdracht") tussen HIC en Hiscox SA ("HSA") 

(samen "de Overdrachtsmaatschappijen"). Mijn aanstelling werd goedgekeurd door de Prudential 

Regulation Authority ("PRA") in overleg met de Financial Conduct Authority ("FCA") op 21 december 

2017. 

De voorgestelde ingangsdatum ("de Ingangsdatum") voor de voltooiing van de Overdracht is 1 januari 

2019. 

Dit samenvattend verslag bevat de belangrijkste conclusies van mijn Verslag als Onafhankelijke 

Expert. Zoals opgemerkt in het Onafhankelijke Expertenverslag, heb ik geen andere regelingen in 

overweging genomen dan die welke zijn uiteengezet in de Overdrachtsdocumenten die zijn 

voorgelegd aan het Hooggerechtshof van Engeland en Wales ("de Court") (de Rechtbank). Ik heb mij 

gebaseerd op gegevens en andere informatie die mij door de Overdrachtsvennootschappen ter 

beschikking zijn gesteld. Omdat ik van de Overdrachtsvennootschappen de schriftelijke bevestiging 

heb ontvangen dat de aan mij verstrekte informatie juist is, heb ik geen onafhankelijke verificatie 

gevraagd en vormt mijn werk geen controle van de aan mij verstrekte financiële of andere informatie. 

Deze samenvatting dient in samenhang met het Onafhankelijke Expertenverslag te worden 

beoordeeld en men mag zich niet uitsluitend op deze samenvatting verlaten. Zowel deze 

samenvatting als het Onafhankelijke Expertenverslag moeten in hun geheel in aanmerking worden 

genomen, met inbegrip van de in het Onafhankelijke Expertenverslag vastgestelde beperkingen van 

het gebruik ervan. In geval van een reëel of vermeend conflict tussen deze samenvatting en het 

Onafhankelijke Expertenverslag, is het Onafhankelijke Expertenverslag doorslaggevend. 

 

De Voorgestelde Overdracht 

Op 23 juni 2016 stemden de Britse kiezers voor uittreding uit de Europese Unie ("EU"). De gevolgen 

van deze beslissing - ook wel de 'Brexit' genoemd - blijven onzeker. Het Verenigd Koninkrijk heeft op 

29 maart 2017 formeel een aanmaning overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag van Lissabon 

gestuurd en is onderhandelingen over een termijn van twee jaar begonnen, over de voorwaarden 

voor de uittreding uit de EU.  

Een potentieel gevolg van de Brexit voor verzekeringsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk is 

het verlies van paspoortrechten voor verzekeringen (de mogelijkheid om zich te verzekeren op basis 

van de vrijheid van dienstverlening of de vrijheid van vestiging).  

De Hiscox-groep (hierna "Hiscox" genoemd) houdt zich via zijn dochterondernemingen bezig met een 

breed scala aan verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten. Hiscox Ltd is de moedermaatschappij 

van Hiscox en heeft haar hoofdkantoor in Bermuda. 

Hiscox sluit momenteel in de EU verzekeringen af met betrekking tot risico's in het kader van de 

vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van vestigingsregeling via HIC, een 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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verzekeringsmaatschappij die een volledige dochteronderneming is van Hiscox Insurance Holdings 

Limited. HIC is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verzekeringsmaatschappij die 

schadeverzekeringen afsluit en met name persoonlijke en commerciële risico’s verzekert. 

Risicoverzekeringen voor particulieren omvatten prestigieuze woningen en hun inboedel, kunst- en 

verzamelobjecten en luxe motorvoertuigen. Commerciële risico’s zijn gericht op kleine en middelgrote 

ondernemingen, met name op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en andere verplichtingen, 

waaronder ongevallenverzekeringen en vastgoedrisico’s. Zij verzekert activiteiten in het Verenigd 

Koninkrijk en in de Europese Economische Ruimte.  

HSA is een dochteronderneming van Hiscox Ltd en een nieuw opgerichte, in Luxemburg gevestigde 

schadeverzekeraar, die vanaf 1 januari 2019 activiteiten in de Europese Economische Ruimte met 

uitzondering van het Verenigd Koninkrijk ("EER") zal verzekeren. Gelieve er nota van te nemen dat 

verwijzingen in dit verslag naar de EER betekenen dat de EER het Verenigd Koninkrijk niet omvat.  

Het is de bedoeling dat de HSA vanaf de Ingangsdatum van de Overdracht de EU-vernieuwingen uit 

de HIC-portefeuille en de nieuwe contracten zal overnemen. 

HIC zal drie hoofdfactoren gebruiken om te bepalen welke polissen van HIC aan HSA worden 

overgedragen: de plaats waar de polis wordt afgesloten, de risicolocatie van de primaire polishouder 

(een persoon of een onderneming) en de locatie van het risico. Indien de polis werd onderschreven in 

de EER, of de klant zich in de EER bevindt, of de risicolocatie zich in de EER bevond, dan zal de 

polis worden overgedragen. Voor andere polissen die alleen in het Verenigd Koninkrijk zijn 

afgesloten, worden de EER-risico's binnen een dergelijke polis overgedragen, waardoor een 

gezamenlijke polis ontstaat doordat HSA wordt toegevoegd als aanvullende verzekeraar die alleen de 

EER-risico's dekt. 

Naast de hierboven beschreven overdracht, die plaatsvindt onder de jurisdictie van het recht van 

Engeland en Wales en als zodanig door de Rechtbank moet worden goedgekeurd, wordt op Jersey 

een parallelle overdracht van de EER Jersey risico’s binnen HIC aan HSA voorgesteld. De overdracht 

van verzekeringsactiviteiten uitgeoefend op of vanuit Jersey moet goedgekeurd worden door de 

Koninklijke Rechtbank van Jersey. In het onwaarschijnlijke geval dat deze overdracht niet is 

goedgekeurd, blijven de polissen in kwestie binnen HIC totdat een verdere oplossing is 

overeengekomen. Om alle twijfel te voorkomen, heb ik specifiek rekening gehouden met de positie 

van de polishouders van Jersey en mijn conclusies zijn evenzeer van toepassing op de polishouders 

die getroffen worden door de Jersey overdracht. Ik zal in een aanvullend verslag ingaan op de 

verdere ontwikkelingen met betrekking tot deze polissen. 

Naar verwachting zullen zich ook de volgende gerelateerde transacties voordoen: 

Er zal een grensoverschrijdende fusie plaatsvinden tussen Hiscox Vertrieb AG (hierna "HAG" 

genoemd) en Hiscox Europe Underwriting Limited (hierna "HEUL" genoemd). HAG is een voormalig 

agentuur binnen de Hiscox Groep en HEUL is een gevestigd agentuur binnen de Hiscox Groep dat 

zaken doet met HIC. Deze fusie is ingegeven door het doel een effectievere en efficiëntere juridische 

structuur voor Hiscox tot stand te brengen. Het maakt ook deel uit van een bredere herstructurering 

van Hiscox, die voor een deel is ingegeven door het naderende vertrek van het Verenigd Koninkrijk 

uit de Europese Unie. Verwacht wordt dat deze zich zullen voordoen voordat de Overdracht van 

kracht wordt.  

Er zal een grensoverschrijdende fusie plaatsvinden tussen HEUL en HSA. Het overgrote deel van de 

EER-risico's die door HIC zijn onderschreven, worden ingevoerd door HEUL en het grootste deel van 

haar activiteiten vindt plaats in kantoren in de EER, zodat deze grensoverschrijdende fusie alle 

vernieuwingsrechten, personeelscontracten, bemiddelingsregelingen, Delegated Authority 

Agreements's en personeel van HEUL naar HSA overbrengt (hoewel sommige van deze rechten en 
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regelingen vóór de overdracht van HEUL naar HSA zullen worden overgebracht, met betrekking tot 

zaken die bij Lloyd's worden verhandeld). Dit zal naar verwachting één minuut na de Overdracht 

plaatsvinden.  

Naar mijn beste weten, informatie en overtuiging heb ik geen belangenconflicten met de partijen die 

betrokken zijn bij de voorgestelde Overdracht, noch door mijn professionele werk, noch door mijn 

persoonlijke of financiële relaties. Ik ben dan ook van mening dat ik in staat ben om als Onafhankelijk 

Expert op te treden bij deze transactie. Als ik verslag uitbreng aan de Rechtbank over de 

Voorgestelde Overdracht, is mijn belangrijkste verplichting deze aan de Rechtbank. Deze verplichting 

geldt, ongeacht van wie ik instructies heb ontvangen of van wie mij betaalt.  

Exemplaren van het Onafhankelijke Expertenrapport zijn beschikbaar via de volgende links: 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

 

Overzicht van mijn analyse 

Bij het beoordelen van het effect van de voorgestelde Overdracht op de veiligheid van de 

polishouders heb ik zowel gekeken naar het effect van de Overdracht op de financiële middelen die 

beschikbaar zijn voor polishouders als naar een aantal niet-financiële effecten op de manier waarop 

de klantenervaring kan veranderen als gevolg van de Overdracht.  

Mijn benadering bij het beoordelen van het effect van de overdracht op het niveau van de 

dienstverlening van de polishouders was om vast te stellen of er zich een wijziging in de 

dienstverleningsovereenkomsten zou voordoen als de overdracht doorgang zou vinden, en om 

eventuele wijzigingen te vergelijken met de overeenkomsten die van kracht zouden zijn, indien de 

overdracht niet zou plaatsvinden. 

Ik heb de volgende groepen polishouders geïdentificeerd en de belangen van elke groep afzonderlijk 

in overweging genomen: 

i. HIC-polishouders die momenteel worden beschermd door het Financial Services 

Compensation Scheme ("FSCS") (dit is een subcategorie van overdragende polishouders 

voor particulieren en kleine ondernemingen); 

ii. overdragende HIC-polishouders die niet door de FSCS worden beschermd (d.w.z. alle 

overdragende polishouders die niet in i) hierboven zijn opgenomen); en  

 

iii. niet-overdraagbare HIC verzekeringnemers. 

Ik merk op dat er vóór de Ingangsdatum geen verzekerden bij HSA zullen zijn. 

 

Wat zijn de niet-financiële gevolgen van de overdracht? 

In het Onafhankelijke Expertenrapport heb ik het effect van eventuele veranderingen opgenomen als 

gevolg van de overdracht naar elk van:  

 de beginselen van de FCA inzake een eerlijke behandeling van klanten;  

 het gemak waarmee een nieuwe claim kan worden ingediend; 

 bescherming van de klantgegevens; 

 het effect van de "Brexit"; en  

 andere overwegingen, waaronder het regelgevend kader, het uitvoerend management en 

het bestuur. 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii


13 
 

Klanten eerlijk behandelen 

Claims en polisadministratie 

Er zal geen belangrijke wijziging zijn in het peil van de dienstverlening die de polishouders van de 

Overdrachtsvennootschappen zullen ontvangen als gevolg van de Overdracht. Voor zover zij dit 

mogelijk achten, hebben de Overdrachtsvennootschappen de Overdracht en de daarmee verband 

houdende transacties zo ontworpen dat alle systemen, mensen en processen waarmee klanten in 

wezenlijke mate zouden interageren, ongewijzigd blijven. 

De Overdracht heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid voor de polishouders om nieuwe claims in 

te dienen, noch voor de bescherming van klantgegevens. 

Daarom is er geen verwachte impact op gelijk welke groep van polishouders met betrekking tot 

claims en polisadministratie. 

 

Gedragsrisico 

De belangrijkste gebieden waarop gedragsrisico's voor HIC en HSA zich kunnen voordoen, zijn het 

proces voor het opstellen en afsluiten van polissen en de afhandeling van claims. Het is de bedoeling 

dat de wijzigingen voor elk van deze tot een minimum worden beperkt, zoals hierboven is 

aangegeven. Voor HIC en HSA zijn de raden van bestuur de eindverantwoordelijken voor het 

ondernemingsrisico. Het toezicht op de regelnaleving zal vóór en na de Overdracht voor 

polishouders, die worden overgedragen, door verschillende personen worden uitgevoerd, aangezien 

de nalevingsfunctie van HSA,die in Luxemburg is opgericht een van de belangrijkste functies i.,  Het 

is niet de bedoeling dat de processen die worden gevolgd voor de risicobewaking materieel 

veranderen tussen HIC en HSA. 

 

 

Bescherming van de klantgegevens 

Het risico van cyberbeveiliging is een relatief nieuwe en toenemende bedreiging voor bedrijven. 

Cyberaanvallen op bedrijven komen steeds vaker voor. Deze aanvallen kunnen de vorm aannemen 

van het verkrijgen van toegang tot en het verkopen of bekendmaken van de gegevens van klanten, of 

verhinderen dat het bedrijf blijft werken zoals gebruikelijk. Cyberveiligheid wordt daarom steeds 

belangrijker. Een klant mag dus redelijkerwijze verwachten dat zijn verzekeraar passende 

maatregelen neemt om vertrouwelijke gegevens te beschermen. 

Er is geen verwachting dat de bescherming van de klantgegevens zal afnemen als gevolg van de 

Overdracht en ik concludeer dat er geen risico is op een wezenlijk nadelig effect voor de polishouders 

met betrekking tot gegevensverlies als gevolg van de Overdracht, waarbij HSA naar verwachting 

hetzelfde operationele model zal volgen als HIC. Vaak worden er pogingen tot cyberaanvallen 

ondernomen, zodat er altijd het risico bestaat dat er een slaagt, maar de Overdracht lijkt dat risico op 

geen enkele wijze te vergroten. Ik stel derhalve vast dat de Overdracht voor geen enkele groep 

polishouders gevolgen heeft op gebied van klantgegevensbescherming. 

Het effect van de "Brexit" 

Het ultieme doel van de voorgestelde Overdracht is om de risico's die voortvloeien uit de Brexit te 

beperken. Door de overdracht van de polissen van HIC naar HSA, garanderen de 

Overdrachtsvennootschappen dat zij deze polissen ook in de toekomst zullen kunnen blijven 

bedienen Voor de polishouders, die worden overgedragen, zal dus het risico dat geldige claims niet 

wettelijk kunnen worden betaald na de Brexit, worden weggenomen, zodra de Overdracht heeft 
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plaatsgevonden. Indien de Overdracht niet plaatsvindt, zou, aangezien er op de datum waarop dit 

verslag wordt opgesteld geen overeenkomst bestaat over het al dan niet voortzetten van het 

paspoortrecht, het voor HIC onwettig kunnen worden om contracten af te sluiten of claims aan EER-

polishouderste betalen.  

De Brexit laat de rechten van niet-overdraagbare polishouders van HIC onverlet. Op de 

Ingangsdatum zullen er geen HSA-verzekerden zijn. Er is dus voor geen enkele polishouder een 

negatieve impact met betrekking tot Brexit-onzekerheden als gevolg van de Overdracht, en in feite 

verbetert de situatie voor de polishouders die worden overgedragen, aangezien het zonder de 

Overdracht onwettig zou kunnen zijn voor HIC om na de Brexit hun polissen na te komen of 

eventuele claims te betalen. 

Andere overwegingen 

Regelgevend kader 

De primaire regelgevers van HIC zijn momenteel de PRA en de FCA, en er zal geen wijziging zijn in 

het toezicht op de niet-overdraagbare polishouders als gevolg van de Overdracht. EER-polishouders 

die reeds door bijkantoren van HIC in de EER zijn verzekerd, zullen reeds onderworpen zijn aan het 

gedragsregime in hun land, en dit verandert niet.  

Na de Overdracht zal het regelgevingsklimaat voor de polishouders, die worden overgedragen, 

veranderen: de voornaamste regelgever van de HSA wordt de CAA, de Luxemburgse regelgever. 

Bovendien zal de HSA over een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk beschikken, dat zal worden 

opgericht door de uitoefening van het paspoortrecht. Hoewel polishouders, die worden overgedragen, 

niet worden beschouwd als verzekerd via het Britse bijkantoor van HSA, dat niet langer onderworpen 

zal zijn aan de overkoepelende beginselen die de FCA van haar gereguleerde activiteiten verlangt, 

betekent het feit dat het Britse bijkantoor van HSA deze beginselen moet volgen, dat HSA de thans 

door HIC gevolgde gedragsrichtlijnen zal blijven toepassen, voor zover deze niet in strijd zijn met het 

Luxemburgse stelsel. 

Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk zijn momenteel beide lid van de EU en volgen het Solvency II-

stelsel voor prudentiële regelgeving. 

Ik zie geen negatieve gevolgen van deze veranderingen in de regelgeving.  

Aanvullende bescherming van de polishouder 

Het FSCS is een Britse wettelijke regeling die wordt gefinancierd door leden van de financiële 

dienstensector in het Verenigd Koninkrijk. Het voorziet in compensatie voor individuele houders van 

polissen van Britse verzekeraars, in het Verenigd Koninkrijk of een andere EER-staat, die in 

aanmerking komen voor compensatie in het kader van de FSCS indien de verzekeraar in gebreke 

blijft. 

De niet-overdraagbare polishouders van HIC, die op grond van de FSCS voor bescherming in 

aanmerking komen, behouden deze bescherming voor het geval de claims niet volledig uit de 

lopende reserves, het lopende kapitaal en de lopende herverzekering kunnen worden uitbetaald.   De 

FSCS-bescherming blijft ook van toepassing op claims uit hoofde van polissen, die worden 

overgredragen en die in aanmerking kwamen voor een dergelijke bescherming, die voor of na de 

ingangsdatum van de Overdracht is ontstaan. De bescherming van de FSCS zal dan eindigen bij de 

verlenging, voor polissen die worden overgedragen en die in de toekomst worden verlengd bij HSA. 

Deze zullen in de plaats daarvan worden beschermd door het Luxemburgse systeem van 

bescherming van de polishouders, dat wettelijk beschermd kapitaal gebruikt dat wordt beheerd in het 

kader van een drieledige overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij, een bewaarnemende 

bank en de CAA om de veiligheid van de polishouder te beschermen.  
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Ook polishouders, die worden overgedragen en die niet in aanmerking kwamen voor bescherming in 

het kader van de FSCS, zullen in aanmerking komen in het kader van het Luxemburgse stelsel.  

De Financial Ombudsman Service (FOS) is een onafhankelijk overheidsorgaan dat geschillen tussen 

particulieren en Britse financiële dienstverleners wil oplossen. Zij kan de polishouders een 

schadevergoeding toekennen. Enkel houders van polissen, die zakelijke activiteiten behelzen die in 

het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd, kunnen klachten indienen bij de FOS. 

Na de overdracht zullen de niet-overdraagbare polishouders van HIC toegang tot de FOS blijven 

houden, indien zij toegang tot de FOS hadden vóór de overdracht. De HIC-polishouders, die worden 

overgedragen en die momenteel toegang hebben tot FOS, zullen bij de FOS een klacht kunnen 

blijven indienen over de gereglementeerde activiteiten van HIC of het bijkantoor van HSA in het 

Verenigd Koninkrijk, d.w.z. over de gereglementeerde activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk 

worden uitgeoefend. Voor andere klachten kunnen zij een ombudsman voor het verzekeringswezen 

aanspreken, die wordt geleid door de Vereniging van Verzekeringsmaatschappijen en de 

Luxemburgse Consumentenbond, en kunnen zij de klachten ook rechtstreeks tot de CAA richten. De 

ombudsman voor het verzekeringswezen die hier wordt beschreven, is het Luxemburgse equivalent 

van de FOS met betrekking tot verzekeringsmaatschappijen.  

Er zullen geen andere wijzigingen zijn in de omstandigheden van HIC of HSA als onderdeel van de 

Overdracht, waarvan ik op de hoogte ben. 

Hoewel er wijzigingen zijn in de bescherming die beschikbaar is voor polishouders, die worden 

overgedragen en die momenteel door de FSCS worden beschermd, zullen deze zich pas voordoen 

bij de verlenging van de polissen. Bovendien ben ik van mening dat er geen wezenlijk verschil is in de 

beveiliging van de bescherming tussen het FSCS-systeem en het Luxemburgse systeem, en 

niettegenstaande de bescherming van het FSCS-systeem blijft bestaan voor in aanmerking komende 

over te dragen polissen, zullen de verschillen geen effect hebben op deze polissen.  

Zij behouden toegang tot de FOS, indien zij daar momenteel over beschikken, met betrekking tot de 

activiteiten van het bijkantoor van HIC of HSA in het Verenigd Koninkrijk en krijgen toegang tot de 

CAA voor alle andere klachten. De bescherming van deze groep polishouders is derhalve tot aan de 

verlenging gelijk. Bij verlenging heeft de polishouder het recht om desgewenst een andere dekking te 

zoeken. 

Over te dragen polishouders, die momenteel geen bescherming van de FSCS genieten, hebben geen 

bescherming te verliezen. In feite zullen zij er baat bij hebben aangezien het Luxemburgse systeem 

ter bescherming van de polishouders na de Overdracht op hen van toepassing zal zijn. Indien zij 

momenteel toegang hebben tot de FOS, zullen zij deze ook behouden met betrekking tot de 

activiteiten van het bijkantoor van HIC en HSA in het Verenigd Koninkrijk, en zullen zij zich voor alle 

andere klachten tot de CAA kunnen wenden. De bescherming van deze groep polishouders wordt 

dus verhoogd door de Overdracht. 

Niet over te dragen polishouders zullen geen wijzigingen ondervinden. 

Ik zie derhalve geen nadelige gevolgen van de Overdracht voor geen enkele van de betrokken 

groepen polishouders als gevolg van veranderingen in de bescherming van de polishouders. 

Zal de Overdracht gevolgen hebben voor de veiligheid van de polishouders? 

Ik stel geen nadelige wijziging van betekenis vast in de economische omstandigheden voor geen 

enkele van de relevante groepen polishouders. 

Pre-Overdracht, op 1 januari 2019, en ervan uitgaande dat HIC in staat is om de Europese 

activiteiten tot 2019 voort te zetten, zou de Kapitaaldekkingsgraad (de hoeveelheid activa die 

beschikbaar is om te voldoen aan de wettelijke kapitaalvereisten in verhouding tot die wettelijke 
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vereisten) 113% bedragen. De beoogde HIC-dekkingsratio bedraagt 120% tot 125% in normale 

bedrijfsomstandigheden; dit is lager dan deze doelstelling, maar is een gevolg van het feit dat reeds 

wordt verwacht dat HIC na 29 maart 2019 geen Europese activiteiten meer zal kunnen ontwikkelen, 

en dat HIC derhalve een dividend heeft uitgekeerd, ten dele om HSA te kapitaliseren. 

Na de Overdracht zal de Kapitaaldekkingsgraad voor HIC en HSA naar verwachting tussen 120% en 

123% liggen, in lijn met de doelstelling van het management van meer dan 120%. De opsplitsing van 

het bedrijf leidt tot een vermindering van de diversificatie, waarvan ik zou verwachten (bij gebrek aan 

andere factoren) dat de totale kapitaaldekkingsratio erdoor zou dalen, hoewel de aanvullende 

herverzekeringsdekking (zoals ik hieronder beschrijf) dit compenseert. 

De kapitaaldekkingsratio na de Overdracht blijft dan ook substantieel ongewijzigd in de ordegrootte 

van 120%-125%, boven de 100% en binnen de door HIC en HSA na de Overdracht gestelde 

ordegrootte.  

Post-Overdracht herverzekeringsbeschermingen 

De meeste herverzekeringsovereenkomsten hebben momenteel betrekking op HIC en HSA en de 

polissen voor 2018 zijn expliciet voor zowel HIC als HSA opgesteld. Voor oudere plaatsingen die 

momenteel alleen HIC dekken, zal HSA worden toegevoegd als een bijvoegsel aan de bestaande 

herverzekeringsovereenkomst als onderdeel van de Overdracht om een herverzekerde te worden 

onder de polis. Herverzekeringsactiva en de daarmee samenhangende verplichtingen zullen onder 

de Overdracht worden overgedragen, waarbij de naam van de herverzekerde zal veranderen van HIC 

in HSA.  

Alle externe herverzekeringsovereenkomsten die relevant zijn voor deze Overdracht worden beheerd 

door het recht van het Verenigd Koninkrijk, zodat er geen contracten mogen bestaan, waarbij de 

erkenning van de Overdracht kan worden aangevochten krachtens de wetgeving van een ander 

rechtsgebied. 

Naast de wijzigingen in de bestaande bescherming om HSA op te nemen, zal Hiscox Insurance 

Company (Bermuda) Ltd (hierna "HIB" genoemd) aanvullende herverzekeringen aanbieden. HIB 

herverzekert momenteel 70% van de HIC-aansprakelijkheidsportefeuille, maar na de Overdracht zal 

een nieuw beleid worden opgezet ter bescherming van HSA dat 90% van alle activiteiten en 90% van 

de huidige reserves zal herverzekeren. Dit helpt om de kapitaaldekkingsniveaus in HIC en HSA op 

hetzelfde niveau te houden als vóór de Overdracht en beschermt ook tegen samenvoeging van 

risico's in HSA na de Overdracht. 

Ik concludeer dat geen enkele groep polishouders materieel nadeel ondervindt van de Overdracht in 

termen van polishouderbeveiliging. 

 

Pensioenplanverplichtingen 

De wettelijke werkgever van de toegezegde pensioenregeling voor de mensen die diensten 

verrichten voor de Overdrachtsondernemingen is de dienstverlenende onderneming Hiscox 

Underwriting Group Services Limited ("HUGS"), en niet HIC of HSA. De wettelijke werkgever 

financiert de regeling en is juridisch aansprakelijk voor de financiering ervan.   Het management van 

Hiscox heeft mij laten weten dat het HIC sinds 1 april 2001 geen personeel meer in dienst heeft dat in 

aanmerking komt voor de pensioenregeling en HSA heeft dit nooit gehad. De regeling is sinds 31 

december 2000 afgesloten voor nieuwe leden en de toekomstige toerekening van voordelen sinds 31 

december 2006. 
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Hiscox PLC, de moedermaatschappij van HUGS, heeft een garantie verstrekt aan HUGS, die bepaalt 

dat indien HUGS haar verplichtingen uit hoofde van de Regeling niet zou nakomen, Hiscox PLC de 

eerste £ 50 mln. van de daaruit voortvloeiende verplichting zou voldoen. 

Pensioenspecialisten in mijn team hebben mij geadviseerd dat The Pensions Regulator uitgebreide 

bevoegdheden heeft in het geval van een in gebreke blijven, en naar andere leden van Hiscox Group 

zou kunnen kijken om fondsen te werven, dus heb ik verder nagedacht over de impact van een 

extreme gebeurtenis op de pensioenregeling. De kans op een dergelijke gebeurtenis is klein, en het 

risico bestaat zowel voor als na de Overdracht, dus na het overwegen van de impact van de extreme 

gebeurtenis concludeer ik dat de verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling er niet toe leiden 

dat een groep polishouders materieel wordt benadeeld door de Overdracht. 

 

Algemene conclusie 

Ik heb de Overdracht en de mogelijke gevolgen ervan voor elk van de betrokken groepen 

polishouders onderzocht. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het risico dat een polishouder door de 

Voorgestelde Overdracht nadeel ondervindt, dermate klein is dat het opportuun is om over te gaan tot 

de in mijn verslag beschreven Voorgestelde Overdracht. 

Ik zal een aanvullend verslag uitbrengen met de meest recente financiële informatie vóór de laatste 

hoorzitting, waarbij de Rechtbank zal worden verzocht de Overdracht goed te keuren. In dit verslag 

zal ook worden ingegaan op de marktontwikkelingen, de actualiseringen van de Brexit en de 

antwoorden van de polishouders naar aanleiding van de communicatie met de polishouders met 

betrekking tot de Overdracht (zoals aangegeven in mijn Onafhankelijk Expertiseverslag). 

 

 

Philip Tippin  

Medewerker van het Instituut en de Faculteit Actuarissen  

Partner, KPMG LLP  

27 Juli 2018 
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Deel D: Samenvatting van de Regeling 
 

SAMENVATTING VAN DE REGELING 

SAMENVATTING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT 

VAN DE VERZEKERINGSACTIVITEITEN VAN HISCOX INSURANCE 

COMPANY LIMITED (HIC) TOT HISCOX S.A. (HSA) 

INLEIDING - WAAROM WE VERANDERINGEN DOORVOEREN? 

Als gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, algemeen 

bekend als de "Brexit", kan Hiscox Insurance Company Limited (HIC) ophouden het recht te hebben 

in de Europese Unie zaken te doen op basis van de vrijheid van dienstverlening en de vrijheid van 

vestiging. De Hiscox Group onderneemt stappen voor de Brexit om ervoor te zorgen dat de Hiscox 

Groep ook na de Brexit Europese claims van polishouders in het Verenigd Koninkrijk en in heel 

Europa kan blijven uitkeren. 

De Hiscox-groep heeft daarom in Luxemburg een nieuwe verzekeringsmaatschappij, Hiscox S.A. 

(HSA), binnen de Hiscox-groep opgericht om in de hele EER nieuwe verzekeringsactiviteiten te 

ontplooien en ook om de claims te behandelen die HIC na de Brexit wellicht niet meer zal kunnen 

afhandelen. 

Als gevolg daarvan wordt een deel van de verzekeringsactiviteiten van HIC overgedragen aan HSA. 

Dit gebeurt in het kader van een door de Rechtbank goedgekeurde regeling voor de overdracht van 

verzekeringsactiviteiten op grond van Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (de 

Regeling). Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden van de 

voorgestelde overdracht (de Overdracht), zoals uiteengezet in de Regeling, en geeft nadere 

informatie over de wijzigingen. Lees deze a.u.b. aandachtig door. 

Als u meer informatie nodig hebt, kunt u meer details vinden door het Regelingsdocument volledig te 

lezen en het verslag van een onafhankelijke expert, waarin wordt bevestigd dat de Overdracht naar 

zijn mening geen wezenlijke nadelige invloed zal hebben op de zekerheid van de uitkeringen, de 

uitkeringsverwachtingen of de dienstverleningsnormen en het bestuur, van de polishouders van HIC.  

Beide zijn beschikbaar op onze website www.hiscoxgroup.com/partvii.  

WELKE POLISSEN ZULLEN WORDEN OVERGEDRAGEN? 

Slechts bepaalde polissen worden overgedragen aan HSA onder de Overdracht, de meerderheid van 

de polissen zal niet worden overdragen en zal door HIC verder worden verzekerd. De polissen die 

worden overgedragen zijn: 
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 alle polissen van een bijkantoor van HIC in de EER;
1
 

 alle polissen onderschreven met betrekking tot in de EER gevestigde polishouders; 

 alle polissen die uitsluitend betrekking hebben op EER-risico's, (de Europese polissen). 

Daarnaast waar een polis (die geen Europese Polis is) onderschreven is in verband met: i) EER-

risico's en; ii) risico's in het Verenigd Koninkrijk en/of niet-EER-risico's (een "gemengde polis"), HSA 

wordt de verzekeraar in het kader van het beleid ten aanzien van EER-risico's en zal alle uit EER-

risico's voortvloeiende claims afhandelen. HIC zal alle claims die voortvloeien uit risico's in het 

Verenigd Koninkrijk en/of niet-EER risico's blijven afhandelen, zodat u polishouder wordt van zowel 

HIC als HSA. 

De onder a) tot en met c) bedoelde polissen, vermeerderd met het deel van de Gemengde Polis dat 

betrekking heeft op EER-risico's, worden overgedragen aan HSA (de Overdrachtspolissen).  

EFFECT VAN DE OVERDRACHT OP POLISSEN DIE AAN HSA WORDEN OVERGEDRAGEN 

Het feit dat u in aanmerking komt voor toegang tot het Financial Services Compensation Scheme en 

de Financial Ombudsman Service van het Verenigd Koninkrijk kan veranderen, aangezien na de 

overdracht een ander regelgevingsstelsel op HSA van toepassing zal zijn. Nadere informatie hierover 

is te vinden in het document met veelgestelde vragen(FAQ) dat bij deze brief is gevoegd. 

Als de Overdracht doorgaat: 

indien u uw polis bij HIC heeft verkregen via een tussenpersoon, blijft de tussenpersoon 

verantwoordelijk voor het beheer en het verrichten van betalingen uit hoofde van uw polis. 

 voor in Europa gevestigde polishouders wordt HSA de aanbieder van uw polis en is zij 

verantwoordelijk voor het beheer van uw polis via uw tussenpersoon, voor het innen van de 

premie op uw polis en voor het verrichten van betalingen uit hoofde van uw polis. U hoeft van uw 

kant geen aanvullende actie te ondernemen in verband met betalingen aan HSA (u hoeft 

bijvoorbeeld uw bank niet op de hoogte te stellen); 

 voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde polishouders zijn HSA of HIC en HSA de 

aanbieder van uw polis. Hiscox Underwriting Limited(HUL) blijft verantwoordelijk voor het beheer 

van uw polis via uw tussenpersoon, voor het innen van de premie op uw polis en blijft het eerste 

aanspreekpunt voor u en uw tussenpersoon voor alle claims.  

Als u uw polis rechtstreeks heeft gekocht, dus niet via een tussenpersoon: 

 voor in Europa gevestigde polishouders wordt HSA de aanbieder van uw polis en is zij 

verantwoordelijk voor het beheer van uw polis, voor het innen van de premie op uw polis en voor 

het verrichten van betalingen uit hoofde van uw polis. u hoeft van uw kant geen aanvullende 

                                                                 
1  Wanneer we naar de EER verwijzen, bedoelen we de 31 staten die samen de EER vormen 

met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. 
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actie te ondernemen in verband met betalingen aan HSA (u hoeft bijvoorbeeld uw bank niet op 

de hoogte te stellen); 

 voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde polishouders zijn HSA of HIC en HSA de 

aanbieder van uw polis. Hiscox Underwriting Limited (HUL) blijft verantwoordelijk voor het 

beheer van uw polis, voor het innen van de premie op uw polis en blijft het eerste aanspreekpunt 

voor u voor alle claims.  

De Overdracht is niet van invloed op de voorwaarden van uw polis, behalve dat Gemengde Polissen 

zullen worden gewijzigd zodat HSA de verzekeraar wordt met betrekking tot EER-risico's. Als u een 

Over te dragen Polis heeft, zal u op grond van uw polis recht hebben op dezelfde dekking bij HSA als 

bij HIC. 

HOE DE OVERDRACHT ZAL WORDEN UITGEVOERD 

De Voorgestelde Overdracht van de "Over te dragen Activiteiten" naar de HSA zal plaatsvinden op 

grond van artikel 111, lid 1 van de Financial Services and Markets Act 2000. De Overdracht zal niet 

doorgaan tenzij het Hooggerechtshof van Engeland en Wales een vonnis heeft betekend om de 

Regeling goed te keuren. 

GOEDKEURING VAN DE OVERDRACHT DOOR DE RECHTBANK 

Indien de Rechtbank de Regeling goedkeurt, gaat de over te dragen activiteiten over van HIC naar 

HSA. 

Verwacht wordt dat de Overdracht op 1 januari 2019 (de Overdrachtsdatum) om 00:01 BST in 

werking zal treden. Deze datum kan met instemming van de Rechtbank worden gewijzigd.  

HET OVERNEMENDE BEDRIJF  

Op de Overdrachtsdatum gaan alle activa, rechten, voordelen, verplichtingen of aansprakelijkheden 

van HIC met betrekking tot de Over te dragen Polissen (tenzij specifiek uitgesloten) over op HSA (het 

Overnemende Bedrijf).  

De documenten, bestanden en andere bescheiden die door of namens HIC met betrekking tot de 

Over te dragen Activiteiten worden bewaard, worden op de Overdrachtsdatum overgedragen.  

UITGESLOTEN POLISSEN EN UITGESLOTEN PASSIVA 

Indien wij om welke reden dan ook geen polissen of groepen polissen kunnen overdragen, die 

bedoeld zijn om te worden overgedragen op de Overdrachtsdatum, zullen deze voor alle praktische 

doeleinden worden behandeld alsof ze waren overgedragen, door middel van een 

herverzekeringsovereenkomst die zal worden gesloten tussen HIC en HSA (zodat HSA de financiële 

verantwoordelijkheid voor deze polissen op zich neemt, hoewel de verantwoordelijkheid voor het 

beheer ervan bij HIC blijft). Bepaalde activa en passiva met betrekking tot de Over te dragen 
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Activiteiten zijn uitgesloten van de Overdracht (zoals belastingverminderingen en aansprakelijkheid 

voor fraude van HIC) en zullen niet worden overgedragen aan HSA onder de Regeling.  

 

CONTINUÏTEIT VAN DE PROCEDURE 

Een procedure door of tegen HIC met betrekking tot de Over te Dragen Activiteiten (met inbegrip van 

elke toekomstige procedure die nog niet is aangevangen) zal door of tegen HSA worden voortgezet 

na de Overdrachtsdatum. HSA is gerechtigd tot alle verweren, vorderingen, tegenvorderingen, 

rechten van schuldvergelijking en alle andere rechten die HIC zou hebben gehad. 

 

GEGEVENSBESCHERMING 

Vanaf de Overdrachtsdatum wordt HSA de verantwoordelijke voor de verwerking in plaats van de 

HIC met betrekking tot de Over te dragen Activiteiten, behalve voor de persoonsgegevens die deel 

uitmaken van de Gemengde Polissen, die HIC na de Overdrachtsdatum zal blijven verwerken om 

haar verplichtingen met betrekking tot de Gemengde Polissen na te komen, in welk geval de HSA en 

de HIC onafhankelijke (en niet gezamenlijke) verantwoordelijken voor de verwerking zullen zijn en de 

toestemming en aan HIC verstrekte informatie wordt geacht eveneens aan HSA te zijn verstrekt. 

 

MANDATEN EN OVERIGE INSTRUCTIES 

Vanaf de Overdrachtsdatum zijn alle mandaten, waaronder domiciliëringen, doorlopende opdrachten 

of andere instructies of bevoegdheden, die aan of van HIC verschuldigd zijn met betrekking tot de 

Over te Dragen Activiteiten, in plaats daarvan aan of van HSA verschuldigd.  

 

WIJZIGING VAN DE REGELING 

De Regeling bepaalt dat deze op verzoek aan de Rechtbank kan worden gewijzigd, op voorwaarde 

dat de autoriteit voor de prudentiële verordening (PRA) en de autoriteit voor financieel gedrag (FCA) 

in kennis zijn gesteld van de aanvraag en een certificaat wordt verkregen van een onafhankelijke 

expert, wiens aanstelling door de PRA zou moeten worden goedgekeurd, en waarin wordt bevestigd 

dat de voorgenomen wijziging naar zijn mening (rekening houdend met passende verplichtingen om 

klanten eerlijk te behandelen) geen wezenlijk nadelige gevolgen zal hebben: (i) de zekerheid van de 

voordelen of de redelijke uitkeringsverwachtingen van de polishouders van de overdragende partij of 

van de polishouders van de overnemende partij; of (ii) de dienstverleningsnorm en het bestuur die 

van toepassing zijn op het beheer van de polissen van deze polishouders. De regeling bepaalt ook 

dat zij zonder verzoek aan de Rechtbank kan worden gewijzigd wanneer de wijziging gering en/of 

technisch wordt geacht, of wanneer de wijziging noodzakelijk is om bijvoorbeeld een wijziging van het 

toepasselijke recht weer te geven, mits de PRA en het FCA van de wijziging in kennis zijn gesteld en 

daartegen geen bezwaar hebben gemaakt.  
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DOELSTELLINGEN  

Als u van mening bent dat de Voorgestelde Overdracht u zou kunnen benadelen, hebt u het recht 

bezwaar aan te tekenen en uw standpunt voor de rechter te brengen. U kunt er ook voor kiezen zich 

bij de Rechtbank te laten vertegenwoordigen als u dat wilt.  

Als u bezwaar wilt maken, kunt u HIC telefonisch, per e-mail of per post contacteren via 

onderstaande contactgegevens: HIC geeft schriftelijk kennis van alle bezwaren die het ontvangt. HIC 

zal ook alle ontvangen bezwaren nader toelichten aan de Rechtbank, dat de Regeling en alle 

bezwaren van polishouders op 14 december 2018 in overweging zal nemen. 

Als u van mening bent dat u door de Voorgestelde Overdracht wordt benadeeld, alhoewel u uw 

bezwaren niet schriftelijk aan ons kenbaar heeft gemaakt, verzoeken wij u dit alsnog te doen, zodat 

wij de gelegenheid hebben deze te begrijpen en met u te bespreken. Gelieve ons daarom zo spoedig 

mogelijk en bij voorkeur minimaal 5 werkdagen voor 14 december 2018 schriftelijk op de hoogte te 

stellen. 
Land / 

bijkantoor 
Handelsregister Registratie-

nummer 
bijkantoor 

(HIC) 

Registratie-
nummer 

bijkantoor 
(HSA) 

Contactadres Telefoonnummer E-mailadres 

Verenigd 
Koninkrijk  

Bedrijven Huis 
van Engeland 
en Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
  

België Kruispuntbank 
van 
Onderneming
en / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Nederlands/: 
Hiscox Europe 

Underwriting Limited, 
Belgian Branch , 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 1130 

Brussel 
 

Frans: 
Hiscox Europe 

Underwriting Limited, 
Belgian Branch, 

Avenue du Bourget 42 
B8,  

Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Frankrijk Handelsregist
er en 
vennootschap
sregister 

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

12 quai des Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Duitsland  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(Handelsregist
er van de 
Lokale 
Rechtbank 
van München) 

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

Germany 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Ierland Companies 
Registration 
Office (Bureau 
voor de 
Registratie 
van 
Onderneming
en) 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 

7813049 
 

transfer@hiscox.co.uk 

Nederland  Nederlandse 
Kamer van 

34125607 70191603 Hiscox Nederland,  
Arent Janszoon, 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

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
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Koophandel 
(KvK) 

Ernststraat 595B, 
1082 LD Amsterdam 

 
 

Portugal  Kantoren van 
het 
handelsregist
er van 
Lissabon 
(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 
  

Spanje Centraal 
handelsregist
er (Registro 
Mercantil 
Central) 

W0067406I Te gelegener 
tijd op de 
website te 
publiceren 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

  

mailto:transfer@hiscox.pt
mailto:transfer@hiscox.es
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Deel E: Juridische kennisgeving vóór overdracht 
CR-2018-001740 

VOOR HET HOOGGERECHTSHOF 

BUSINESS AND PROPERTY COURT (komt +/- overeen met Rechtbank van Koophandel in 

België) 

VAN ENGELAND EN WALES 

COMPANIES COURT (ChD) ((komt +/- overeen met Rechtbank van Koophandel in België) 

IN DE ZAAK VAN HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED  

-en- 

IN DE ZAAK VAN HISCOX S.A. 

-en- 

IN DE ZAAK VAN PART VII VAN 

DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 
KENNISGEVING WORDT HIERBIJ GEDAAN dat Hiscox Insurance Company Limited ("HIC") 

(de"Overdrager") en Hiscox S.A. ("HSA") (de"Overnemer") een verzoek hebben ingediend bij het 

Hooggerechtshof van Engeland en Wales (de "Rechtbank") overeenkomstig artikel 107, lid 1, van 

de Financial Services and Markets Act 2000 (de "Wet") om een vonnis te betekenen op grond van 

artikel 111, lid 1, van de Wet voor goedkeuring van een regeling voor de overdracht van 

verzekeringsactiviteiten (de “Regeling”) betreffende de overdracht van bepaalde algemene 

verzekeringen van HIC (de Over te dragen Activiteiten) aan HSA en voor het nemen van 

aanvullende besluiten in verband met de uitvoering van de regeling op grond van artikel 112 van de 

Wet. 

Indien de Regeling door de Rechtbank wordt goedgekeurd, zal dit resulteren in de overdracht aan 

HSA van alle contracten, eigendommen, activa en verplichtingen die betrekking hebben op de over te 

dragen activiteiten en derhalve zullen, tenzij in de Regeling anders is bepaald, betalingen uit hoofde 

van de polissen die de over te dragen activiteiten omvatten, bij het van kracht worden van de 

overdracht door HSA worden afgehandeld. 
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Kopieën van het door een onafhankelijke expert, in overeenstemming met artikel 109 van de Wet, 

opgestelde verslag over de voorwaarden van de Regeling (het "Onafhankelijk Expertenverslag"), 

kopieën van de aan verzekerden gezonden brieven, een verklaring met de voorwaarden van de 

Regeling en een samenvatting van het Onafhankelijk Expertenverslag, alsmede kopieën van het 

Regelingsdocument zelf, zijn verkrijgbaar op www.hiscoxgroup.com/partvii. Kopieën kunnen ook 

kosteloos worden aangevraagd door contact op te nemen met de HIC of de HSA op onderstaand 

telefoonnummer of adres, vanaf de datum van publicatie van deze mededeling tot de datum waarop 

het verzoek door de Rechtbank wordt behandeld. Deze documenten, andere documenten die 

betrekking hebben op de Regeling (waaronder andere actuariële verslagen en een document met 

vragen en antwoorden) en al het verdere nieuws over de Regeling zullen op de website worden 

geplaatst en kunnen worden gecontroleerd op updates.  

Vragen of problemen met betrekking tot de voorgestelde overdracht dienen te worden doorgegeven 

aan HIC of HSA onder gebruikmaking van het volgende telefoonnummer, e-mail- of postadres: 

Land / 
bijkantoor 

Handelsregister Registratie-
nummer 

bijkantoor 
(HIC) 

Registratie-
nummer 

bijkantoor 
(HSA) 

Contactadres Telefoonnummer E-mailadres 

Verenigd 
Koninkrijk  

Bedrijven Huis 
van Engeland 
en Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
  

België  Kruispuntbank 
van 
Onderneming
en / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Nederlands/ 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch,Bourgetlaa
n 42 B8, Building 

Airport, 1130 
Brussel 

 
Frans: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Frankrijk  Handelsregist
er en 
vennootschap
sregister 

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

12 quai des 
Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Duitsland  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(Handelsregist
er van de 
Lokale 
Rechtbank 
van München) 

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

Germany 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Ierland Companies 
Registration 
Office (Bureau 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 

+ 44 (0) 800 

7813049 
  

transfer@hiscox.co.uk 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.be
mailto:transfert@hiscox.fr
mailto:transfer@hiscox.de
mailto:transfer@hiscox.co.uk
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voor de 
Registratie 
van 
Onderneming
en) 

Peasholme Green, 
York, YO1 7PR 

Nederland  Nederlandse 
Kamer van 
Koophandel 
(KvK) 

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

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugal  Kantoren van 
het 
handelsregist
er van 
Lissabon 
(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 
  

Spanje Centraal 
handelsregist
er (Registro 
Mercantil 
Central) 

W0067406I Te gelegener 
tijd op de 
website te 
publiceren 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Het verzoek zal op 14 december 2018 worden behandeld in de Rolls Building, Fetter Lane, Londen, 

EC4A 1NL. Na goedkeuring door de Rechtbank wordt momenteel voorgesteld de Regeling op 1 

januari 2019 om 00:01 BST in werking te laten treden. 

Eenieder die beweert nadelige gevolgen te ondervinden van de uitvoering van de Regeling, 

heeft het recht om de hoorzitting bij te wonen en zijn standpunt persoonlijk of via een 

wettelijke vertegenwoordiger kenbaar te maken.  

Een ieder die voornemens is de hoorzitting bij te wonen wordt verzocht (maar is daartoe niet 

verplicht) dit voornemen zo spoedig mogelijk en bij voorkeur uiterlijk vijf werkdagen voor de zitting 

van 14 december 2018 onder opgave van redenen aan HIC of HSA kenbaar te maken door middel 

van een telefonisch contact op bovenstaand nummer of schriftelijk aan bovenstaand contactadres. 

Eenieder die beweert nadelige gevolgen te ondervinden van de Regeling, maar niet van plan is om 

de hoorzitting bij te wonen, kan ook opmerkingen over de Regeling indienen door deze zo snel 

mogelijk en bij voorkeur ten minste vijf werkdagen voor de hoorzitting op 14 december 2018 aan te 

melden, door middel van telefonisch contact op bovenstaand nummer of schriftelijk aan bovenstaand 

contactadres. 

 

  

mailto:transfer@hiscox.nl
mailto:transfer@hiscox.pt
mailto:transfer@hiscox.es
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