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Denna broschyr innehåller viktig information om den föreslagna 

överlåtelsen av Hiscox Insurance Company Limited 

DETTA DOKUMENT ÄR VIKTIGT OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET 

Denna broschyr är endast avsedd som en guide och är inte ett definitivt uttalande om dina 

rättigheter. Andra personer kan ha ett intresse i din försäkring (till exempel om du är en gemensam 

försäkringstagare). Vi ber dig att se till att de också får en möjlighet att granska innehållet i denna 

broschyr. 

Om du har några frågor som inte besvaras i denna broschyr, kontakta oss gärna med hjälp av 

kontaktuppgifterna på framsidan av brevet som är bifogat denna broschyr. Notera att det är 

förbjudet enligt lag för våra Hiscox-team att tillhandahålla finansiell rådgivning, men de kan besvara 

allmänna frågor om följderna av den föreslagna överlåtelsen. 

Information om den föreslagna överlåtelsen tillhandahålls även på vår webbsida 

www.hiscoxgroup.com/partvii 
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DEL A: Inledning 

Sammanfattning av vad som händer 

 
Efter Storbritanniens beslut att lämna Europeiska unionen (mer känt som 'Brexit'), så föreslår 

Hiscox Company Limited (HIC) att man gör några nödvändiga förändringar i sin verksamhet, så att 

man kan fortsätta att erbjuda tjänster åt sina försäkringstagare och fordringsägare i Storbritannien 

och Europa efter Brexit. 

HIC föreslår en överlåtelse av vissa försäkringar från HIC (ett företag registrerat i Storbritannien), till 
Hiscox S.A. (HSA) (ett dotterbolag till Hiscox Ltd baserat i Luxemburg), via en överlåtelseprocess 
för försäkringsverksamhet, en så kallad Del VII-överlåtelse. 
 
Våra kunder är viktiga för oss, och vi genomför dessa föreslagna förändringar så att vi kan fortsätta 
att betjäna våra försäkringstagare och fordringsägare i Storbritannien och Europa efter Brexit. 
 
Den föreslagna överlåtelsen kommer att genomföras som en överlåtelse av försäkringsverksamhet 

enligt vad som föreskrivs i Del VII i Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). En Del VII-

överlåtelse är en process som överlåter försäkringsverksamhet från en försäkringsgivare till en 

annan, vilket kulminerar i en domstolsgranskning. En oberoende expert (denOberoende 

experten), vars tjänster har godkänts av tillsynsmyndigheterna Prudential Regulation Authority 

(PRA) och Financial Conduct Authority (FCA), är skyldig att rapportera till domstolen om hur 

försäkringstagarna påverkas. 

Förutom den föreslagna överlåtelsen har vi för avsikt att ansöka till Royal Court of Jersey (Jersey-
domstolen) om tillstånd för ett överlåtelsesystem i enlighet med lagen om försäkringsverksamhet 
(Jersey) 1996 (Jersey-systemet). 
 
Jersey-systemet är avsett att överlåta viss verksamhet som drivs av HIC i eller inifrån Jersey på 
samma villkor som det föreslagna systemet. Villkoren för det föreslagna systemet är införlivade 
med Jersey-systemet som en tidsplan för Jersey-systemet. 
 
Detta dokument ger dig en fullständig beskrivning av den föreslagna överlåtelsen av HIC:s 
verksamhet och inkluderar: 

 Några frågor och svar; 

 Sammanfattning av överlåtelsedokumentet; 

 Sammanfattning av den oberoende expertens rapport; 

 Meddelande om överlåtelse; 

 Detaljer om hur du kan kontakta oss. 
 

Förväntad tidtabell 

 Domstolsförhandling vid Royal Courts of Justice, Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 
London, EC4A 1NL, för övervägande av den föreslagna överlåtelsen den 14 december 2018. 

 Domstolsförhandling vid the Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St 
Helier, Jersey, JE1 1JG för övervägande av det föreslagna Jersey-systemet den 17 december 
2018. 

 Föreslaget datum, då överlåtelsen träder i kraft (ikraftträdandedatum) är den 1 januari 2019 kl. 
00:01 BST. 
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DEL B: Frågor och svar: 

1. Jag är inte längre försäkringstagare, varför meddelar ni mig angående den föreslagna 

överlåtelsen? 

Villkoren för vissa av försäkringarna som är utfärdade av HIC kan innebära att man kan göra 

anspråk flera år efter att den ursprungliga försäkringen har gått ut. Beroende på villkoren i din 

försäkring, så kan du kanske fortfarande ha rätt att göra ett anspråk under denna försäkring - 

därför underrättar vi dig medveten om den föreslagna överlåtelsen. 

2. Behöver jag göra någonting? 

Du är inte skyldig att vidta några åtgärder, såvida du inte har några frågor eller tror att du 
kanske kan bli påverkad negativt av den föreslagna överlåtelsen.  
 
Om du har en gemensam försäkring eller är en gruppförsäkringstagare, så uppmanar vi dig att 
meddela de andra försäkringstagarna om den föreslagna överlåtelsen.  
 
Vi uppmanar dig att läsa informationen i brevet och projektbroschyren och detaljerna på vår 
särskilda webbsida (www.hiscoxgroup.com/partvii) noggrant, så att du kan överväga 
innebörden av den föreslagna överlåtelsen. Du kan även kontakta oss, om du har några 
frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du på baksidan av projektbroschyren. 
 
Även om PRA och FCA utövar tillsyn över Del VII-processen och båda förser High Court of 
England and Wales ("High Court") med en rapport som redogör för deras respektive syn på 
den föreslagna överlåtelsen, så ska detta inte vara ett substitut för varje kunds övervägande 
om hur den föreslagna överlåtelsen kan påverka dem. 

3. Hur kommer jag att veta att min försäkring överlåts i den föreslagna överlåtelsen? 

 Det föreslås att HIC-försäkringar kommer att överlåtas till Hiscox S.A. om de utfärdades av: 

 En HIC-filial i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (d.v.s. Belgien, 

Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Portugal, Spanien och Irland) 

 En HIC-filial i Storbritannien och  

o Försäkringstagaren befinner sig i EES (exklusive Storbritannien); 

o Ger täckning endast för EES-risker; 

o Ger risktäckning i Storbritannien, ett EES-land (exklusive Storbritannien) 

och/eller länder utanför EES. Dessa försäkringar kommer att bli 'Blandade 

försäkringar', då riskerna i Storbritannien och i länder utanför EES kommer 

attfortsätta att täckas av HIC, och EES-riskerna överlåts till Hiscox S.A. i den 

föreslagna överlåtelsen. Villkoren (inklusive tillämpliga försäkringsgränser) 

skulle förbli desamma för båda delar i den 'Blandade försäkringen'. 

För försäkringar som överlåts kommer HSA att vara försäkringsgivare och ta över efter HIC i 

alla förfaranden (oavsett om de är aktuella, framtida, vilande, hotade eller något annat) som 

rör HIC. 

Det föreslås att försäkringar kommer att stanna hos HIC, om de utfärdades av HIC:s filial i 

Storbritannien och försäkringstagaren befinner sig i Storbritannien eller länder utanför EES.  
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4. Vilka är Hiscox S.A. (HSA)? 

HSA är ett reglerat försäkringsbolag inom Hiscox-koncernen. HSA har sitt säte i Luxemburg 
och bedriver verksamheten från sitt huvudkontor på 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, 
Luxemburg. HSA är godkänt av Luxemburgs finansminister och är föremål för tillsyn från 
Commissariat Aux Assurances (Luxemburgs försäkringsregulator). Hiscox S.A. fick sin licens 
från Luxemburgs regulator i januari 2018 och har en A-gradering från S&P. Behörigt 
handelsregister för HSA i Luxemburg är "Registre du Commerce et des Sociétés” (RCS) i 
Storhertigdömet Luxemburg och registreringsnumret är B217018. 

5. Varför valdes Luxemburg som europeiskt huvudkontor för HSA? 

Luxemburg valdes av flera anledningar efter en grundlig genomgång av möjliga platser. 
Luxemburg är väl positionerat i centrum av våra nuvarande europeiska verksamheter, har en 
stabil ekonomi, en erfaren och respekterad försäkringsregulator och är en mittpunkt för 
finansiella tjänster i allmänhet. 

6. Kan jag säga upp min försäkring om jag inte är nöjd med den föreslagna överlåtelsen? 

Alla rättigheter du har vad gäller uppsägning av din försäkring är opåverkade av den 
föreslagna överlåtelsen. Du kan utöva dina rättigheter som du har enligt lagen i vissa 
europeiska stater för att säga upp din försäkring, under en period på 3 veckor från 
överlåtelsedatum eller perioden som fastställts av landets lag - beroende på vilket som är 
längst. 

7. Kommer samma personer att fortsätta att hantera min försäkring? 

Ja, alla kontaktuppgifter och telefonnummer till kundtjänst kommer att förbli desamma. 

8. Påverkar den föreslagna överlåtelsen mitt Autogiro? 

Nej, det kommer inte att ske några förändringar i ditt Autogiro som ett resultat av den 

föreslagna överlåtelsen. Vi kommer att kontakta dig om ditt Autogiro skulle behöva ändras av 

några andra anledningar. 

9. Jag har ett pågående kravärende för tillfället, vad händer nu? 

Den föreslagna överlåtelsen kommer inte att påverka hur ditt krav hanteras eller 
betalningsprocessen avseende kravet. 

10. Jag har ett krav som inte har blivit godkänt eller som är föremål för en juridisk tvist – 

vad händer med detta? 

Efter den föreslagna överlåtelsen kommer alla aktuella, vilande eller framtida förfaranden av 
eller mot HIC enligt försäkringar som överlåtits, att väckas mot HSA. För försäkringar som inte 
överlåts, kommer sådana anspråk att fortsätta väckas mot HIC. 

11.  Vad är Financial Services Compensation Scheme (FSCS)? 

FSCS är ett lagstadgat system i Storbritannien som finansieras av medlemmarna i den 
brittiska branschen för finanstjänster. Det tillhandahåller ekonomisk ersättning för berättigade 
försäkringstagare (i allmänhet konsumenter och små företag) i händelse av att ett 
försäkringsbolag som är auktoriserat av PRA eller FCA blir insolvent. 

12. Påverkar den föreslagna överlåtelsen min tillgång till FSCS? 

Försäkringar som stannar hos HIC kommer att fortsätta att bibehålla nuvarande FSCS-skydd 

före och efter den föreslagna överlåtelsen, inklusive om du skulle välja att förnya försäkringen 

med HIC efter nästa förnyelsedatum.  
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Europeisk försäkring - Om din försäkring överlåts till HSA i den föreslagna överlåtelsen, så 

kommer ditt berättigande att tillgå Storbritanniens FSCS att fortsätta efter den föreslagna 

överlåtelsen. Om du väljer att förnya försäkringen hos HSA, så kommer din försäkring att 

utfärdas av HSA, och fortsättningsvis kommer du inte att ha tillgång till Storbritanniens FSCS 

för den försäkringen, utan istället ha tillgång till Luxemburgs skyddssystem. 

Blandad försäkring - Om du har en Blandad Försäkring (såsom den definieras ovan), så 

kommer FSCS att fortsätta att täcka alla anspråk under din försäkring före och efter den 

föreslagna överlåtelsen, inklusive om du skulle välja att förnya. Den deln av din försäkring som 

är försäkrad hos HSA, kommer också att ha tillgång till Luxemburgs skyddssystem efter den 

föreslagna överlåtelsen. 

Luxemburgs skyddssystem erbjuder ingen garantifond för försäkringstagare men innehåller ett 

strikt regelverk, så att om ett försäkringsbolag i Luxemburg blir insolvent används dess 

tillgångar i första hand till att betala försäkringsanspråk. Dessa regler är avsedda att begränsa 

försäkringstagarnas behov av att söka kompensation från ett system likt FSCS. 

Dessutom kan försäkringstagare med försäkringar som tecknades genom lokala filialer i vissa 

EES-länder ha tillgång till det nationella systemet för försäkringskompensation i det landet.  

Den Oberoende experten har fastställt att försäkringstagare inte kommer att påverkas negativt 

av den föreslagna överlåtelsen. Dessutom har den Oberoende experten noterat i sin rapport 

att sannolikheten att HSA ska bli insolvent efter den föreslagna överlåtelsen är låg. För mer 

information om försäkringstagarnas säkerhet efter den föreslagna överlåtelsen, se den 

Oberoende expertens rapport på vår webbsida, www.hiscoxgroup.com/partvii eller se fråga 18 

om hur du kan erhålla en kopia av den Oberoende expertens rapport.  

13. Vad är Financial Ombudsman Service (Storbritanniens Ombudsman)? 

Storbritanniens Ombudsman tillhandahåller en kostnadsfri, oberoende tjänst för enskilda 

personer, för att lösa tvister med eller klagomål avseende försäkringsgivare auktoriserade av 

PRA och FCA. HIC-försäkringstagare som uppfyller kriterierna i gällande regler (i allmänhet 

konsumenter och små företag) har för närvarande tillgång till Storbritanniens Ombudsman. 

Storbritanniens Ombudsman kan utfärda beslut som är bindande för försäkringsbolag.  

14. Kommer den föreslagna överlåtelsen att påverka min tillgång till Storbritanniens 

Ombudsman? 

Försäkringar som stannar hos HIC kommer att fortsätta att behålla nuvarande skydd från 

Storbritanniens Ombudsman före och efter den föreslagna överlåtelsen, inklusive om du skulle 

välja att förnya din försäkring hos HIC efter nästa förnyelsedatum.  

 

Europeisk försäkring - Om du har en europeisk försäkring, så kommer du att fortsätta att ha 

samma tillgång till Storbritanniens Ombudsman som du för närvarande har avseende de delar 

av HIC:s verksamhet eller tjänster som bedrivits eller utförts före den föreslagna överlåtelsen. 

Efter att den föreslagna överlåtelsen har ägt rum, kommer din försäkring att betjänas av HSA 

istället för HIC. Därför kommer du inte längre att ha tillgång till Storbritanniens Ombudsman 

men istället, om du är konsument, få tillgång till Luxemburgs ombudsmannasystem (såsom det 

definieras nedan). 
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Den Oberoende experten har fastställt att försäkringstagare inte kommer att påverkas negativt 

av den föreslagna överlåtelsen. Dessutom så har den Oberoende experten noterat i sin 

rapport att möjligheten att HSA ska bli insolvent efter den föreslagna överlåtelsen är avlägsen. 

För mer information om försäkringstagarnas säkerhet efter den föreslagna överlåtelsen, se 

Oberoende expertens rapport på vår webbsida, www.hiscoxgroup.com/partvii eller se fråga 18 

för hur du kan erhålla en kopia av Oberoende expertens rapport.  

15. När skulle den föreslagna överlåtelsen äga rum? 

Om den godkänns av High Court of England and Wales, förväntas överlåtelsen träda i kraft 
den 1 januari 2019 kl. 00:01 BST. Detta kallas för ikraftträdandedatum. 
Försäkringar i Jersey kommer att stanna hos HIC, tills det föreslagna Jersey-systemet 
godkänts av Royal Court of Jersey. 

16. Hur kommer jag att veta att den föreslagna överlåtelsen har ägt rum och att min 

försäkring har överlåtits? 

Om den föreslagna överlåtelsen godkänns av domstolen, förväntas ikraftträdandedatumet 
vara den 1 januari 2019. 

 
Vi kommer att göra ett uttalande på vår särskilda webbsida som avser överlåtelsen, 
www.hiscoxgroup.com/partvii, kort efter förhandlingarna inför High Court of England and 
Wales, som förväntas äga rum den 14 december 2018, och med Royal Court of Jersey den 17 
december 2018. 
 
Ett meddelande kommer även att publiceras i nyhetstidningar över hela Europa, för att 
meddela försäkringstagare att den föreslagna överlåtelsen har godkänts. 
 
Vi uppmanar dig att titta på vår särskilda webbsida som avser överlåtelsen, 
www.hiscoxgroup.com/partvii 
 med jämna mellanrum, ifall det skulle ske ändringar av tidtabellen inklusive 
ikraftträdandedatumet. 

17. Vad händer om den föreslagna överlåtelsen inte godkänns? 

Om den föreslagna överlåtelsen inte godkänns av domstolen, så kommer inga försäkringar att 
överlåtas. Vi kommer att uppdatera vår särskilda webbsida som avser överlåtelsen, 
www.hiscoxgroup.com/partvii med ytterligare information, så vi uppmanar dig att titta på 
webbsidan med jämna mellanrum. 
 

18. Var kan jag hitta ytterligare information? 
Kopior av alla dokument som är relaterade till den föreslagna överlåtelsen inklusive den 
Oberoende Expertens rapport, fullständigt projektdokument och den Oberoende Expertens 
kompletterande rapport (när den blir tillgänglig) kan laddas ned från vår webbsida som avser 
överlåtelsen, www.hiscoxgroup.com/partvii.  
Uppdateringar gällande den föreslagna överlåtelsen kommer då och då att läggas ut på 
webbsidan som avser överlåtelsen, inklusive eventuella förändringar av datum för 
domstolsförhandlingar i High Court of England and Wales och Royal Court of Jersey och 
ikraftträdandedatum. 
Alternativt, om du skulle vilja ha ytterligare information eller kostnadsfria kopior av 

dokumenten om den föreslagna överlåtelsen, eller om du har några andra frågor gällande den 

föreslagna överlåtelsen, kontakta oss då på ett av de landsnummer som skickats ut och som 

finns på baksidan av denna broschyr. Vi kommer att ha öppet mellan kl. 09:00 och 17:00 från 

måndag till fredag (förutom helgdagar). 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Del C: Sammanfattning av den Oberoende expertens rapport; 
Följande har upprättats av den Oberoende experten och är en sammanfattning av hans 

huvudrapport. Om du vill läsa hela rapporten, besök vår webbsida som avser överlåtelsen, 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

Inledning 

Jag, Philip Tippin, är partner i KPMG LLP:s ('KPMG') aktuarieverksamhet. Jag har varit medlem av 

Institute and Faculty of Actuaries i 19 år. Jag har utnämnts av Hiscox Insurance Company Limited ('HIC') 

att agera som Oberoende expert i anslutning till den föreslagna överlåtelsen, beskriven nedan, 

('Överlåtelsen') mellan HIC och Hiscox SA ('HSA') (tillsammans 'Överlåtelseföretagen'). Mitt utnämnande 

godkändes av Prudential Regulation Authority ('PRA') i samråd med Financial Conduct Authority ('FCA') 

den 21 december 2017. 

Det föreslagna ikraftträdandedatumet ('Ikraftträdandedatumet') för fullföljandet av överlåtelsen är den 1 

januari 2019. 

Denna sammanfattande rapport täcker de huvudsakliga slutsatserna i min Oberoende expert-rapport. 

Som noteras i den Oberoende expertens rapport, har jag inte övervägt några alternativa arrangemang till 

dem som angivits i överlåtelsedokumenten inlämnade till High Court of Justice of England and Wales 

('Domstolen') Jag har förlitat mig på data och annan information som gjorts tillgänglig för mig av 

överlåtelseföretagen. Jag har visserligen mottagit skriftlig bekräftelse från överlåtelseföretagen på att 

information som tillhandahållits mig är korrekt, men jag har dock inte sökt oberoende verifiering, och mitt 

arbete utgör inte en granskning av den finansiella informationen eller annan information som 

tillhandahållits mig. 

Denna sammanfattning måste övervägas i samband med den Oberoende expertens rapport och tillit får 

inte ges uteslutande till denna sammanfattning. Både denna sammanfattning och den Oberoende 

expertens rapport måste övervägas i sin helhet, inklusive begränsningarna för deras användning såsom 

anges i den Oberoende expertens rapport. I händelse av att någon verklig eller upplevd konflikt mellan 

denna sammanfattning och den Oberoende expertens rapport, ska den senare vara utslagsgivande. 

 

Den föreslagna överlåtelsen 

Den 23 juni 2016 röstade Storbritanniens väljarkår för att lämna europeiska unionen ('EU'). 

Konsekvenserna av detta beslut - allmänt känt som 'Brexit' – förblir ovissa. Storbritannien lämnade in sin 

formella underrättelse enligt Artikel 50 i Lissabonfördraget den 29 mars 2017 och har påbörjat en två-årig 

period av förhandlingar gällande villkoren för utträdet ur EU.  

En potentiell innebörd av Brexit för försäkringsbolag i Storbritannien är förlusten av passrättigheter 

(förmågan att försäkra med friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten som grund).  

Hiscox-koncernen ('Hiscox') är involverad i ett brett spektrum av försäkrings- och 

återförsäkringsverksamhet genom sina dotterbolag. Hiscox Ltd är det ultimata moderbolaget för Hiscox 

och har sitt huvudkontor i Bermuda. 

Hiscox försäkrar för närvarande verksamhet i relation till risker i EU enligt etableringsfriheten och friheten 

att tillhandahålla tjänster genom HIC, ett försäkringsbolag som helt ägs av sitt moderbolag Hiscox 

Insurance Holdings Limited. HIC är ett försäkringsbolag baserat i Storbritannien, som försäkrar 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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skadeförsäkringsverksamhet och person- och företagsförsäkringar i synnerhet. Personförsäkringar 

inkluderar hushåll av högt värde, konst och samlarföremål samt motorfordon av lyxklass. 

Företagsförsäkringar fokuserar på små och mellanstora verksamheter, särskilt ansvarsförsäkringar och 

annan ansvarighet inklusive anställningsansvar och fastighetsrisk. Det försäkrar affärsverksamhet i 

Storbritannien och i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

HSA är ett dotterbolag till Hiscox Ltd och ett nyligen införlivat Luxemburg-baserat skadeförsäkringsbolag 

som kommer att försäkra verksamhet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet exklusive 

Storbritannien ('EES') från den 1 januari 2019. Observera att referenserna till EES genomgående i denna 

rapport syftar på EES exklusive Storbritannien.  

Det är tänkt att HSA ska börja försäkra EU-förnyelser från HIC:s portfölj och ny verksamhet från 

överlåtelsens ikraftträdandedatum. 

HIC kommer att använda tre huvudfaktorer för att bestämma vilka försäkringar som ska överlåtas från HIC 

till HSA: platsen där försäkringen tecknades, riskplatsen för huvudsaklig försäkringstagare (antingen en 

individ eller ett företag) och riskens plats. Om försäkringen tecknades i EES, eller kunden befinner sig i 

EES, eller riskplatsen var i EES, så kommer försäkringen att överlåtas. För andra försäkringar som 

tecknats endast i Storbritannien, kommer EES-riskerna inom en sådan försäkring att överlåtas, vilket 

skapar en delad försäkring genom tillägget av HSA som ytterligare försäkringsgivare och som endast 

täcker EES-risker. 

Förutom överlåtelsen som beskrivs ovan, som äger rum enligt jurisdiktion i England och Wales och som 

sådan behöver sanktioneras av Domstolen, så föreslår man i Jersey en parallell överlåtelse av EEA-

riskerna för Jersey inom HIC till HSA. Överlåtelsen av försäkringsverksamhet som bedrivs i eller från 

Jersey måste godkännas av Royal Court of Jersey. I den osannolika händelsen av att denna överlåtelse 

inte godkänns, kommer försäkringarna i fråga att förbli hos HIC tills man kommer överens om en ny 

lösning. För att undvika tvivel, har jag särskilt övervägt Jerseys försäkringstagares ställning, och mina 

slutsatser gäller även för försäkringstagarna som påverkas av Jersey-överlåtelsen. Jag kommer att 

kommentera ytterligare utvecklingar relaterade till dessa försäkringar i en kompletterande rapport. 

Följande relaterade transaktioner förväntas också ske: 

En gränsöverskridande fusion kommer att ske mellan Hiscox Vertrieb AG ('HAG') och Hiscox Europe 

Underwriting Limited ('HEUL'). HAG är ett före detta förmedlingsföretag inom Hiscox-koncernen, och 

HEUL är ett etablerat förmedlingsföretag inom Hiscox-koncernen som tillför verksamhet till HIC. Denna 

fusion drivs av målet att etablera en mer effektiv och ändamålsenlig juridisk struktur för Hiscox. Den är 

också en del av en bredare omstrukturering av Hiscox som delvis drivs av Storbritanniens kommande 

utträde ur europeiska unionen. Den förväntas ske innan den föreslagna överlåtelsen träder i kraft.  

En gränsöverskridande fusion kommer att ske mellan HEUL och HSA. Den stora majoriteten av EEA-

risker försäkrade av HIC har tillförts av HEUL och merparten av verksamheten sker på kontor i EEA, så 

denna gränsöverskridande fusion överlåter alla förnyelserättigheter, personalkontrakt, mäklaravtal, 

DAA:er och personal från HEUL till HSA (vissa av dessa rättigheter och avtal kommer dock att flyttas från 

HEUL före överlåtelsen om de avser affärstransaktioner på Lloyd's). Den förväntas träda i kraft en minut 

efter överlåtelsen.  

Mig veterligen har jag inga intressekonflikter i anslutning till parterna involverade i den föreslagna 

överlåtelsen, varken via professionella, privata eller finansiella relationer. Därför anser jag att jag kan 

agera som Oberoende expert avseende denna överlåtelse. Vid rapporteringen till Domstolen om den 

föreslagna överlåtelsen, är min främsta plikt mot Domstolen. Denna plikt gäller oberoende av eventuella 

personer eller företag som instruerat eller betalat mig. 

Kopior av den Oberoende expertens rapport finns tillgängliga på följande länkar: 

www.hiscoxgroup.com/partvii 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Överblick över min analys 

I övervägandet av den föreslagna överlåtelsens effekt på försäkringstagarnas säkerhet, har jag övervägt 

både effekten av överlåtelsen på de finansiella resurserna som finns tillgängliga för att hjälpa 

försäkringstagare och även ett antal icke-finansiella effekter på hur en kunds upplevelse kan förändras 

som ett resultat av överlåtelsen.  

Mitt tillvägagångssätt för att överväga effekten av överlåtelsen på servicenivån som upplevs av 

försäkringstagare har varit att avgöra om en förändring av serviceförhållandena skulle inträffa om 

överlåtelsen skulle fortgå, och att jämföra alla förändringar av förhållandena som hade varit rådande om 

överlåtelsen inte skulle ha ägt rum. 

Jag har identifierat följande grupper av försäkringstagare och har övervägt respektive grupps intressen 

separat: 

i. överlåtande HIC-försäkringstagare som för närvarande skyddas av Financial Services 

Compensation Scheme ('FSCS') (dessa är en delmängd av de överlåtande slutkunderna och 

små företagsförsäkringstagare); 

ii. överlåtande HIC-försäkringstagare som inte skyddas av FSCF (alla överlåtande 

försäkringstagare som inte inkluderas i i) ovan); och 

iii. HIC-försäkringstagare som inte överlåts. 

Jag noterar att det inte kommer att finnas några försäkringstagare i HSA före ikraftträdandedatumet. 

 

Vad är den icke-finansiella effekten av överlåtelsen? 

I den Oberoende expertens rapport har jag övervägt effekten av alla förändringar som skett som ett 

resultat av överlåtelsen på var och en av:  

 FCA:s principer om att behandla kunder rättvist;  

 lättheten i att framföra nya anspråk; 

 skydd av kunduppgifter; 

 effekten av 'Brexit'; och  

 andra överväganden inklusive regelverk, verkställande ledning och styrning. 

Behandla kunder rättvist 

Anspråk och försäkringsadministration 

Det kommer inte att finnas någon väsentlig skillnad i standarderna för de tjänster som försäkringstagarna i 

överlåtelseföretagen erhåller som en konsekvens av överlåtelsen. Så långt som de tror är möjligt har 

överlåtelseföretagen utformat överlåtelsen på så sätt att man lämnar alla system, personer och processer 

som kunderna skulle interagerat med väsentligen oförändrade. 

Försäkringstagarnas möjlighet att ställa nya krav påverkas inte, och inte heller påverkas skyddet av 

kunduppgifter av överlåtelsen. 

Därför finns det ingen förväntad påverkan på någon grupp av försäkringstagare avseende anspråk och 

försäkringsadministration. 
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Uppföranderisk 

De främsta områdena där uppföranderisk kan uppstå för HIC och HSA är i det ursprungliga tecknandet av 

försäkringar och anspråkshantering. Avsikten är att förändringar hålls till ett minimum i var och en av 

dessa, som noteras ovan. För HIC och HSA är styrelserna ytterst ansvariga för uppföranderisk. 

Övervakning av regelefterlevnad kommer att utföras av olika individer före och efter överlåtelsen för 

överlåtande försäkringstagare, då HSA:s efterlevnadsfunktion är en av nyckelfunktionerna som har 

etablerats i Luxemburg. Processerna som följs för att övervaka uppföranderisk är dock inte tänkta att 

väsentligen förändras mellan HIC och HSA. 

 

Skydd av kunduppgifter 

Cybersäkerhetsrisk är ett relativt nytt och ökande hot mot affärsverksamheter idag. Cyberattacker på 

företag blir allt vanligare. Dessa attacker kan utformas på så sätt att de får åtkomst till och säljer eller 

publicerar kundernas uppgifter, eller förhindrar att verksamheten fungerar som vanligt. Därför blir 

cybersäkerhet allt viktigare. Det är rimligt för en kund att förvänta sig att deras försäkringsgivare ska vidta 

lämpliga åtgärder för att skydda deras konfidentiella uppgifter. 

Det finns ingen förväntan om att skyddet av kunduppgifter kommer att försvinna som ett resultat av 

överlåtelsen, och jag drar slutsatsen att det inte föreligger risk för någon väsentlig negativ effekt på 

försäkringstagarna avseende förlust av uppgifter som ett resultat av överlåtelsen, då HSA förväntas följa 

samma operativa modell som HIC. Cyberattacker riktar sig ofta mot affärsverksamheter, så det finns alltid 

en risk för att någon av attackerna lyckas, men överlåtelsen ser inte ut att förhöja risken på något vis. 

Därför identifierar jag ingen inverkan på skyddet av kunduppgifter för någon grupp försäkringstagare som 

ett resultat av överlåtelsen. 

Effekten av 'Brexit' 

Hela syftet med den föreslagna överlåtelsen är att minska riskerna som härrör från Brexit. Genom att 

överlåta försäkringar från HIC till HSA garanterar överlåtelseföretagen att de kommer att kunna fortsätta 

att betjäna dessa försäkringar i framtiden. För överlåtande försäkringstagare kommer risken att giltiga 

anspråk inte lagligen kan betalas efter Brexit att försvinna eftar att överlåtelsen har ägt rum. Om 

överlåtelsen inte sker, kan det bli olagligt för HIC att betjäna kontrakt eller betala anspråk, till 

försäkringstagare inom EES, då det inte finns någon överenskommelse om fortsättning eller om 

passrättigheter vid tidpunkten för denna rapport. 

Rättigheterna för de HIC-försäkringstagare som inte överförs påverkas inte av Brexit. Det kommer inte att 

finnas några HSA-försäkringstagare vid ikraftträdandedatumet. Osäkerheter kring Brexit kommer inte att 

medföra några betydande negativa effekter för försäkringstagare som berörs av överföringen. Det 

kommer tvärtemot gynna överförande försäkringstagare, eftersom det annars skulle kunna vara olagligt 

för HIC att efterleva sina policyer eller betala ut ersättningar efter Brexit. 

Andra överväganden 

Regelverk 

HIC:s huvudsakliga tillsynsmyndigheter är för närvarande PRA och FCA, och överföringen medför inga 

förändringar av kontrollmyndighet för de försäkringstagare som inte överförs. Försäkringstagare inom 

EES som redan tecknat försäkringar via HIC:s EES-filialer omfattas redan av tillsynsreglerna i sina 

hemländer och detta förändras inte.  

Överföringen kommer att innebära en förändring i regleringssystemet för överförande försäkringstagare, 

eftersom HSA:s huvudsakliga tillsynsmyndighet är Luxemburgs tillsynsmyndighet, CAA. Dessutom 

kommer HSA att ha en filial i Storbritannien, som etableras baserat på tillämpandet av passporting-

rättigheter. Samtidigt som de överförande försäkringstagare, som inte bedöms ha tecknat försäkringar via 
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HSA:s filial i Storbritannien, upphör att omfattas av de övergripande principer som FCA kräver att deras 

reglerade företag efterlever, innebär det faktum att HSA:s filial i Storbritannien måste följa dessa principer 

även att HSA kommer att fortsätta att följa de riktlinjer som i nuläget efterlevs av HIC, i den utsträckning 

som dessa inte strider mot Luxemburgs regelverk. 

Både Luxemburg och Storbritannien är i dagsläget medlemmar i EU och följer tillsynsregelverket Solvency 

II. 

Jag kan inte identifiera några negativa effekter som resulterar ur dessa förändringar av 

regleringssystemet.  

Ytterligare skydd för försäkringstagare 

FSCS är ett lagstadgat system som finansieras av medlemmar i den brittiska sektorn för finansiella 

tjänster. Det ger ersättning till enskilda försäkringstagare av försäkringar som utfärdats av brittiska 

försäkringsgivare i Storbritannien eller annan EES-medlemsstat och som är berättigade till kompensation 

enligt FSCS, om försäkringsgivaren inte kan betala. 

HIC:s icke-överförande försäkringstagare som är berättigade till skydd under FSCS bibehåller detta skydd 

i händelse att ersättningar inte kan utbetalas till fullo från befintliga reserver, kapital eller återförsäkringar. 

FSCS skydd fortsätter att gälla för ersättningskrav under överförande försäkringar som hade rätt till 

sådant skydd före eller efter datumet för ikraftträdandet av överföringen. FSCS-skyddet upphör vid 

förnyelsen för överförande försäkringar som kommer förnyas under HSA i framtiden. Dessa skyddas 

istället av Luxemburgs skyddssystem för försäkringstagare, vilket använder ett juridiskt skyddat kapital, 

som ingår i ett trepartsavtal mellan försäkringsbolaget, ett förvaringsinstitut och CAA.  

Även överförande försäkringstagare som inte var berättigade till skydd under FSCS kommer att bli 

berättigade till skyddet under Luxemburgs system. 

Financial Ombudsman Service (”FOS”) är ett oberoende offentligt organ som arbetar med att lösa tvister 

mellan privatpersoner och brittiska bolag som erbjuder finansiella tjänster. Det kan tilldela 

försäkringstagare kompensation. Endast innehavare av försäkringar som har tecknats i Storbritannien är 

berättigade att lämna in klagomål till FOS. 

Icke-överförande försäkringstagare under HIC, som före överföringen hade tillgång till FOS, kommer även 

efter överföringen att ha tillgång till FOS. Alla överförande försäkringstagare under HIC, som i nuläget har 

åtkomst till FOS, kan fortsättningsvis lämna in klagomål till FOS om HIC:s eller den brittiska HSA-filialens 

reglerade aktiviteter, d.v.s. avseende reglerade aktiviteter som utförs i Storbritannien. För andra klagomål 

ges tillgång till en försäkringsombudsman som organiseras av sammanslutningen för försäkringsbolag 

(Associaton of Insurance Companies) och den luxemburgska konsumentorganisationen, och klagomål 

kan även riktas direkt till CAA. Försäkringsombudsmannen som beskrivs här är den luxemburgska 

motsvarigheten till FOS för försäkringsbolag.  

Det förekommer, enligt min kännedom, inga andra ändringar av omständigheterna inom HIC eller HSA 

avseende överföringen. 

Även om förändringar förekommer i det skydd som är tillgängligt för de överförande försäkringstagare 

som i nuläget skyddas av FSCS, träder dessa förändringar inte i kraft förrän vid förnyelsen av 

försäkringarna. Vidare bedömer jag inte att det finns någon betydande skillnad i skyddets säkerhet mellan 

FSCS och Luxemburgs system. Eftersom skyddet under FSCS fortlöper för berättigade överförande 

försäkringar, kommer eventuella skillnader i dessa försäkringar inte att få någon effekt.  

Dessa försäkringstagare kommer att ha fortsatt tillgång till FOS, om de har det i nuläget, avseende 

aktiviteter inom HIC eller HSA:s filial i Storbritannien, och få tillgång till CAA för alla andra klagomål. 

Skydden för denna grupp av försäkringstagare kommer därför att förbli desamma fram tills 

förnyelsedatumet. Vid förnyelsen har försäkringstagaren rätt att byta till ett annat skyddsalternativ. 
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Överförande försäkringstagare som i nuläget inte omfattas av skydd från FSCS riskerar inte att förlora 

något skydd. De vinner tvärtom fördelar, eftersom de kommer att omfattas av det luxemburgska 

skyddssystemet för försäkringstagare efter överföringen. Om dessa försäkringstagare har tillgång till FOS 

i nuläget, kommer de att fortsätta att ha det avseende aktiviteter inom HIC eller HSA:s filial i 

Storbritannien och få tillgång till CAA för alla andra klagomål. Skyddet för denna grupp av 

försäkringstagare förbättras därför genom överföringen. 

Det kommer inte att förekomma några förändringar för försäkringstagare som inte överförs. 

Jag kan därför inte identifiera några negativa effekter som resulterar ur förändringar i försäkringsskyddet i 

samband med överföringen för någon av de berörda grupperna av försäkringstagare. 

Kommer överföringen att påverka säkerheten för försäkringstagare? 

Jag kan inte identifiera några betydande negativa förändringar i de ekonomiska omständigheterna för 

någon av de berörda grupperna av försäkringstagare. 

Före överföringen den 1 januari 2019 och utifrån antagandet att HIC fortsättningsvis kan teckna 

försäkringar i Europa under 2019, beräknas kapitaltäckningsgraden (den del av tillgångarna som är 

tillgängliga för att uppfylla de lagstadgade kapitalkraven och som anges som en andel av det 

kapitalkravet) vara 113 %. Målet för kapitaltäckningsgraden för HIC är 120 % - 125 % vid normala 

verksamhetsförhållanden. Den beräknade graden är lägre än målet men återspeglar att HIC inte kommer 

att kunna teckna försäkringar i Europa efter 29 mars 2019, och därför har en utbetalning gjorts av HIC 

som delvis ska användas för att kapitalisera HSA. 

Efter överföringen beräknas kapitaltäckningsgraden ligga i intervallet 120 % - 123 % för HIC och HSA, 

vilket är i linje med ledningens mål över 120 %. Uppdelningen av verksamheten minskar diversifieringen, 

vilket jag bedömer (bortsett från andra faktorer) kommer att minska den totala kapitaltäckningsgraden, 

dock (som jag beskriver nedan) uppväger det extra återförsäkringsskyddet detta. 

Därför förblir kapitaltäckningsgraden efter överföringen i stort sett oförändrad och hamnar inom intervallet 

120 % - 125 %, över 100 % och inom HIC:s och HSA:s uppgivna målområde efter överföringen.  

Återförsäkringsskydd efter överföringen 

Majoriteten av återförsäkringssystemen omfattar i nuläget HIC och HSA, och de försäkringar som 

tecknats 2018 har uttryckligen tecknats för att omfatta både HIC och HSA. För äldre försäkringar som i 

nuläget omfattar endast HIC, kommer HSA att läggas till som ett komplement till det befintliga 

återförsäkringsavtalet vid överföringen, så att även dessa blir återförsäkrade under försäkringen. 

Återförsäkringstillgångar och de skulder som är relaterade till dessa kommer att överföras under 

överföringen, och den återförsäkrade partens namn kommer att ändras från HIC till HSA.  

Alla externa återförsäkringssystem som är relevanta för den här överföringen styrs av brittisk lagstiftning. 

Det ska därför inte finnas några avtal som kan äventyra godkännandet av överföringen enligt 

lagstiftningen i en annan jurisdiktion. 

Förutom de ändringar i de befintliga skydden som ska inkludera HSA kommer även ytterligare 

återförsäkring tillhandahållas av Hiscox Insurance Company (Bermuda) Ltd (”HIB”). HIB återförsäkrar 70 

% av HIC:s skuldportfölj, men efter överföringen kommer en ny försäkring upprättas som skyddar HSA 

och som återförsäkrar 90 % av verksamheten samt 90 % av de nuvarande reserverna. Detta hjälper oss 

att bibehålla våra kapitaltäckningsnivåer i HIC och HSA på nivåer som överensstämmer med dem som 

var aktuella före överföringen och skyddar också mot aggregering av risk i HSA efter överföringen. 

Jag drar slutsatsen att ingen av grupperna av försäkringstagare påverkas i betydande grad av 

överföringen vad gäller försäkringstagarnas säkerhet. 
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Skyldigheter under pensionsplanen 

Den lagstadgade arbetsgivaren för den förmånsbestämda pensionsplanen för personer som utför tjänster 

åt de överförande företagen är tjänsteföretaget Hiscox Underwriting Group Services Limited (HUGS) och 

inte HIC eller HSA. Den lagstadgade arbetsgivaren sponsrar planen och är juridiskt ansvarig för 

finansieringen av den. Hiscox ledning har informerat mig om att HIC inte har anställt någon av den 

personal som är berättigad till pensionsplanen sedan 1 april 2001, och HSA har aldrig anställt någon. 

Planen är inte tillgänglig för nya medlemmar sedan den 31 december 2000 och är stängd för framtida 

ackumulering av förmåner sedan 31 december 2006. 

Hiscox PLC, moderbolaget till HUGS, tillhandahåller en garanti till HUGS som ser att till att om HUGS inte 

kan uppfylla sina åtaganden enligt planen, kommer Hiscox PLC att bidra med de första 50 miljoner 

punden av uppkomna skulder. 

Pensionsspecialister i mitt team har informerat mig om att tillsynsmyndigheten för pensioner har 

långtgående befogenheter vid händelse av oförmåga att fullfölja betalningsförpliktelser och kommer att 

vända sig mot andra företag inom Hiscox-koncernen för att inkassera skulder, så jag har vidare övervägt 

effekten av en extrem händelse på pensionsplanen. Sannolikheten att en sådan händelse skulle inträffa 

är mycket låg, och risken föreligger både före och efter överföringen, så efter att ha övervägt effekten av 

denna extrema händelse drar jag slutsatsen att skyldigheterna inom pensionsplanen inte påverkas 

negativt av överföringen i någon betydande grad. 

 

Övergripande slutsats 

Jag har övervägt överföringen och dess sannolika inverkan på varje berörd grupp av försäkringstagare. 

Min slutsats är att risken att någon försäkringstagare påverkas negativt i betydande grad av den 

föreslagna överföringen är tillräckligt liten för att det ska bedömas lämpligt att fortsätta med den 

föreslagna överföringen enligt min beskrivning i rapporten. 

Jag kommer före slutförhandlingen, då domstolens godkännande av överföringen kommer att sökas, att 

utfärda en kompletterande rapport som innehåller den senaste finansiella informationen. Denna rapport 

ska även behandla eventuell marknadsutveckling, uppdateringar om Brexit och försäkringstagares svar 

på kommunikation till dem om överföringen (som jag hänvisar till i denoberoende expertens rapport). 

 

 

 

Philip Tippin  

Fellow vid Institute and Faculty of Actuaries  

Partner, KPMG LLP  

27 July 2018  



16 
 

Del D: Sammanfattning av planen 
 

PLANSAMMANFATTNING 

SAMMANFATTNING AV VILLKOREN FÖR ÖVERFÖRINGEN AV 

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET FRÅN HISCOX INSURANCE 

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

INLEDNING - VARFÖR GÖR VI DESSA ÄNDRINGAR? 

Efter Storbritanniens beslut att lämna EU, allmänt benämnt ”Brexit”, kan rättigheterna upphöra för 

Hiscox Insurance Company Limited (HIC) att bedriva verksamhet på basis av fritt tillhandahållande 

av tjänster och etableringsfrihet inom EU. Hiscox-koncernen vidtar åtgärder före Brexit för att 

säkerställa att Hiscox-koncernen kan fortsätta att utbetala försäkringsersättningar i Europa till 

försäkringstagare i både Storbritannien och Europa efter Brexit. 

Hiscox-koncernen har därför startat ett nytt försäkringsbolag i Luxemburg, Hiscox S.A (HSA), som 

är del av Hiscox-koncernen för att bedriva försäkringsverksamhet inom EES och hantera de 

ersättningskrav som inte är möjliga för HIC att administrera efter Brexit. 

Som ett resultat av detta överförs vissa delar av HIC:s försäkringsverksamhet till HSA. Detta 

genomförs genom en överföring av försäkringsverksamheten som har godkänts av domstolen och 

följer del VII i Financial Services and Markets Act 2000 (Planen). Detta dokument ger en översikt 

över de huvudsakliga villkoren för den föreslagna överföringen (Överföringen), som anges i 

planen, och ger ytterligare information om förändringarna. Läs det noga. 

Utförligare information finns att läsa i det fullständiga dokumentet för planen och i rapporten från en 

oberoende expert, i vilken han bekräftar sin bedömning att överföringen inte kommer att ha någon 

betydande negativ inverkan avseende förmånernas beständighet, förmånsmöjligheter, 

tjänstestandarder eller förvaltning för försäkringstagare under HIC.  

Båda dessa finns tillgängliga på vår webbplats www.hiscoxgroup.com/partvii.  

VILKA FÖRSÄKRINGAR ÖVERFÖRS? 

Endast vissa försäkringar överförs till HSA vid överföringen. Den huvudsakliga andelen försäkringar 

överförs inte och dessa fortsätter att vara försäkrade under HIC. De försäkringar som överförs är: 

 alla försäkringar som har tecknats av en HIC-filial inom EES.
1
 

 alla försäkringar som har tecknats för försäkringstagare som är baserade inom EES, 

 Alla försäkringar som är tecknade endast avseende EES-risker (Europeiska 

försäkringar). 

                                                                 
1  Med EES avser vi de 31 medlemsstater som utgör EES, exklusive Storbritannien. 



17 
 

Dessutom, om en försäkring (som inte är en europeisk försäkring) har tecknats avseende: (i) EES-

risker; (ii) risker i Storbritannien och/eller icke-EES-risker (Kombinationsförsäkring), kommer HSA 

att vara försäkringsgivare för denna försäkring gällande EES-risker och ansvarar för ersättningskrav 

baserade på EES-risker. HIC fortsätter att administrera ersättningskrav som härrör från risker i 

Storbritannien och/eller icke-EES-risker, så att du blir försäkringstagare i både HIC och HSA. 

Försäkringarna som avses i paragraferna (a) till (c), plus den del av kombinationsförsäkringen som 

är tecknad baserat på EES-risker, kommer att överföras till HSA (Överförande försäkringar).  

EFFEKTEN AV ÖVERFÖRINGEN PÅ FÖRSÄKRINGAR SOM ÖVERFÖRS TILL HSA 

Din rätt till åtkomst till Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme och Financial 

Ombudsman Service kan komma att ändras, eftersom ett annat regelverk kommer att gälla för HSA 

efter överföringen. Du hittar mer information i dokumentet med vanliga frågor (Vanliga frågor) som 

medföljer det här brevet. 

Om överföringen genomförs: 

Om du har tecknat din försäkring i HIC via en försäkringsförmedlare, kommer 

försäkringsförmedlaren fortsatt att ansvara för administrationen och utbetalningar enligt din 

försäkring. 

 för försäkringstagare i Europa kommer HSA vara försäkringsgivare och ansvara för 

administrationen av din försäkring via din försäkringsförmedlare samt för att ta emot 

premieinbetalningar och utföra utbetalningar enligt din försäkring. Ingen ytterligare åtgärd 

krävs av dig vad gäller betalningar till HSA (du behöver exempelvis inte meddela din bank), 

 för försäkringstagare baserade i Storbritannien, kommer HSA eller HIC och HSA att vara 

din försäkringsgivare. Hiscox Underwriting Limited (HUL) kommer att fortsätta att ansvara för 

administrationen av din försäkring via din försäkringsförmedlare, ta emot premieinbetalningar 

samt fortsätta att vara din och din försäkringsförmedlares första kontaktpunkt för alla 

ersättningskrav.  

Om du köpte din försäkring direkt, d.v.s. inte via en försäkringsförmedlare: 

 för försäkringstagare i Europa kommer HSA att vara försäkringsgivare och ansvara för 

administrationen av din försäkring samt för att ta emot premieinbetalningar och utföra 

utbetalningar enligt den. Ingen ytterligare åtgärd krävs av dig vad gäller betalningar till HSA 

(du behöver exempelvis inte meddela din bank), 

 för försäkringstagare baserade i Storbritannien, kommer HSA eller HIC och HSA vara din 

försäkringsgivare. Hiscox Underwriting Limited (HUL) kommer att fortsätta ansvara för 

administrationen av din försäkring, ta emot premieinbetalningar samt fortsätta att vara din 

första kontaktpunkt för alla ersättningskrav.  
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Överföringen kommer inte att påverka villkoren i din försäkring i annan utsträckning än att 

kombinationsförsäkringar kommer att ändras, så att HSA blir försäkringsgivare avseende EES-

risker. Om du har en överförande försäkring, har du rätt till samma skydd under HSA som du hade 

under HIC. 

SÅ KOMMER ÖVERFÖRINGEN ATT IMPLEMENTERAS 

Den planerade flytten av den överförande verksamheten till HSA ska utföras enligt avsnitt 111(1) i 

Financial Services and Markets Act 2000. Överföringen kommer inte att genomföras utan att High 

Court of Justice of England and Wales (Domstolen) har godkänt planen. 

DOMSTOLENS GODKÄNNANDE AV ÖVERFÖRINGEN 

Om domstolen godkänner planen, överförs den överförande verksamheten från HIC till HSA. 

Överföringen förväntas träda i kraft klockan 00:01 BST den 1 januari 2019 (Överföringsdatumet). 

Detta datum kan komma att ändras efter domstolens godkännande.  

DEN ÖVERFÖRANDE VERKSAMHETEN  

På överföringsdatumet ska alla tillgångar, rättigheter, förmåner, skulder och allt ansvar som ligger 

hos HIC avseende de överförande försäkringarna (såvida de inte specifikt har undantagits) 

överföras till HSA (den Överförande verksamheten).  

De dokument, filer och andra register som innehas av eller på uppdrag av HIC avseende den 

överförande verksamheten, kommer att överföras på överföringsdatumet.  

EXKLUDERADE FÖRSÄKRINGAR OCH EXKLUDERADE SKULDER 

Om vi av någon anledning inte kan överföra en försäkring eller grupp av försäkringar som avsetts 

överföras på överföringsdatumet, kommer dessa i alla praktiska avseenden att behandlas på 

samma sätt som om överföringen hade genomförts, genom att tillämpa ett återförsäkringssystem 

mellan HIC och HSA (som exempelvis att HSA tar ekonomiskt ansvar för dessa försäkringar, även 

om det administrativa ansvaret ligger kvar hos HIC). Vissa tillgångar och skulder relaterade till den 

överförande verksamheten omfattas inte av överföringen (t.ex. skattelättnader och HIC:s ansvar för 

bedrägeri) och överförs inte till HSA under planen.  

 

KONTINUITET VID RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN 

Alla förfaranden av eller mot HIC i relation till den överförande verksamheten (inklusive framtida 

förfaranden som inte har påbörjats ännu) kommer att fortsättas av eller mot HSA efter 

överföringsdatumet. HSA kommer att vara berättigat till samma försvar, fordringar, motfordringar, 

kvittningsrätter och andra rättigheter som HIC skulle ha haft. 

 

DATASKYDD 
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HSA övertar från överföringsdatumet ansvaret för den överförda verksamhetens dataregister från 

HIC, förutom avseende personuppgifter som förekommer i de kombinationsförsäkringar som HIC 

fortsättningsvis kommer ansvara för efter överföringsdatumet i syfte att fullfölja sina skyldigheter 

gällande dessa kombinationsförsäkringar. I dessa fall ska HSA och HIC vara oberoende (inte 

gemensamt) dataregisteransvariga, och godkännanden och information som delgivits HIC ska 

bedömas ha delgivits HSA. 

 

UPPDRAG OCH ANDRA INSTRUKTIONER 

Från överföringsdatumet kommer alla uppdrag, inklusive autogireringar, stående betalningsorder 

eller andra instruktioner eller bemyndiganden, som ska betalas till eller från HIC avseende den 

överförande verksamheten, istället att betalas till eller från HSA.  

 

ÄNDRING AV PLANEN 

Planen kan ändras genom ansökan till domstolen, förutsatt att Prudential Regulation Authority 

(PRA) och Financial Conduct Authority (FCA) underrättas om ansökan och att ett intyg utfärdas av 

en oberoende expert som godkänts av PRA. Intyget ska bekräfta att experten (med hänsyn tagen 

till tillämpliga skyldigheter gällande rättvis behandling av kunder) bedömer att den föreslagna 

ändringen inte har någon betydande negativ inverkan avseende: (i) förmånernas beständighet eller 

rimliga förmånsmöjligheter för försäkringstagarna hos överföraren eller övertagaren, eller (ii) 

standarden på den tjänst som tillhandahålls och styrningen som är tillämplig vid hanteringen av 

försäkringarna som innehas av dessa försäkringstagare. Planen gör också gällande att den ska 

kunna ändras utan ansökan till domstolen, om ändringen anses vara av mindre art och/eller 

teknisk, eller i de fall ändringen är nödvändig för att, exempelvis, uppfylla kraven i en tillämplig lag 

och förutsatt att PRA och FCA har underrättats om ändringen och inte har några invändningar. 

 

INVÄNDNINGAR  

Om du anser att du missgynnas av den föreslagna överföringen, har du rätt att göra invändningar 

och framföra dina synpunkter i domstol. Du kan också välja att ha en företrädare som representerar 

dig i domstolen. 

Om du har invändningar kan du kontakta HIC via telefon, e-post eller post på kontaktuppgifterna 

nedan: HIC bekräftar skriftligen alla invändningar som framförs. HIC kommer även att delge alla 

invändningar som mottagits till domstolen, som ska behandla planen och alla invändningar från 

försäkringstagare den 14 december 2018. 

Om du tror att du kommer att missgynnas av den planerade överföringen, vill vi att du meddelar oss 

dina synpunkter, även om det inte är din skyldighet, så att vi har möjlighet att förstå och diskutera 

dem med dig. Därför vill vi att du så snart som möjligt, och helst minst fem arbetsdagar före den 14 

december 2018, skriftligen meddelar oss dina invändningar. 
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Land/filial Handelsregis
ter 

Filialens 
registrerings

nummer 
(HIC) 

Filialens 
registrerings

nummer 
(HSA) 

Kontaktadress Telefonnummer E-post 

Storbritannie
n  

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 Nederländska/Fla
mländska: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 

1130 Brussel 
 

Franska: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Frankrike  Trade and 
Companies 
Register 

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

12 quai des 
Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Tyskland  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(Handelsregist
ret för 
Münchens 
lokala 
domstol) 

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

Tyskland 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Irland Companies 
Registration 
Office 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

  

transfer@hiscox.co.uk 

Nederländer
na  

Nederländern
as 
handelskamm
are (KvK) 

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

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugal  Conservatória 
do Registo 
Comercial de 
Lisboa 
(Handelsregist
ret i Lissabon) 

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 
(centrala 
företagsregistr
et) 

W0067406I Publiceras på 
webbplatsen 
vid ett senare 

tillfälle 

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: Rättsligt meddelande före överföring 
CR-2018-001740 

I HIGH COURT OF JUSTICE 

BUSINESS AND PROPERTY COURT 

OF ENGLAND OCH WALES 

COMPANIES COURT (ChD) 

I ÄRENDET HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED 

-och- 

I ÄRENDET HISCOX S.A. 

-och- 

I ÄRENDET DEL VII I 

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 
HÄRMED TILLKÄNNAGES att Hiscox Insurance Company Limited (”HIC”) (”Överföraren”) och 

Hiscox S.A. (”HSA”) (”Övertagaren”) har lämnat in en begäran till High Court of Justice of England 

och Wales (”Domstolen”), enligt avsnitt 107(1) i Financial Services and Markets Act 2000 

(”Lagen”) om ett beslut under avsnitt 111(1) i lagen som godkänner en plan för överföringen av en 

försäkringsverksamhet (”Planen”) för överföringen till HSA av viss allmän försäkringsverksamhet 

som bedrivs av HIC (den ”Överförande verksamheten”) och för utfärdandet av relaterade beslut 

gällande implementeringen av planen under avsnitt 112 i lagen. 

Om planen godkänns av domstolen, kommer överföringen till HSA av avtal, egendomar, tillgångar 

och skulder som tillhör den överförande verksamheten att genomföras och följaktligen ska, om inte 

annat föreskrivits i planen, betalningar avseende försäkringarna i den överförande verksamheten, 

när överföringen har genomförts, hanteras av HSA. 

Kopior av rapporten om villkoren för planen som har förberetts av en oberoende expert i enlighet 

med avsnitt 109 i lagen (”Oberoende expertens rapport”), kopior av de brev som skickats till 

försäkringstagare, en förklaring av villkoren för planen och en sammanfattning av den oberoende 
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expertens rapport samt kopior av plandokumentet kan hämtas från www.hiscoxgroup.com/partvii. 

Kopior kan också beställas kostnadsfritt genom att kontakta HIC eller HSA på det telefonnummer 

eller den adress som anges nedan från publiceringsdatumet för den här underrättelsen och fram till 

det datum, då ansökan behandlas i domstolen. Dessa dokument, övriga dokument som är 

relaterade till planen (inklusive aktuarierapporter och ett dokument med frågor och svar) samt 

ytterligare nyheter om planen kommer att publiceras på webbsidan, där man kan erfara nyheter.  

Eventuella frågor eller funderingar som rör den planerade överföringen ska hänvisas till HIC eller 

HSA med hjälp av följande telefonnummer, e-post eller postadress: 

Land/filial Handelsregis
ter 

Filialens 
registrerings

nummer 
(HIC) 

Filialens 
registrerings

nummer 
(HSA) 

Kontaktadress Telefonnummer E-post 

Storbritannie
n  

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 Nederländska/Fla
mländska: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 

1130 Brussel 
 

Franska: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Frankrike  Trade and 
Companies 
Register 

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

12 quai des 
Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Tyskland  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(Handelsregist
ret för 
Münchens 
lokala 
domstol) 

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

Tyskland 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Irland Companies 
Registration 
Office 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

  

transfer@hiscox.co.uk 

Nederländer
na  

Nederländern
as 
handelskamm
are (KvK) 

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

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

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
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Portugal  Conservatória 
do Registo 
Comercial de 
Lisboa 
(Handelsregist
ret i Lissabon) 

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 
(centrala 
företagsregistr
et) 

W0067406I Publiceras på 
webbplatsen 
vid ett senare 

tillfälle 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Ansökan ska tas upp till behandling i Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL, den 14 

december 2018. Det är för närvarande föreslaget att planen ska träda i kraft klockan 00:01 BST den 

1 januari 2019. 

Alla personer som anser att de skulle påverkas negativt av planens genomförande har rätt 

att medverka vid förhandlingen och uttrycka sin åsikt, antingen personligen eller via en 

rättslig företrädare.  

Den som avser att delta bör (men är inte skyldig att) meddela sådana avsikter så snart som möjligt 

och helst minst fem arbetsdagar före förhandlingen den 14 december 2018. Grunderna för 

invändningarna ska meddelas HIC eller HSA genom att ringa ovanstående nummer eller skriva till 

ovanstående adress. 

Alla som anser att de kommer att påverkas negativt av planen, men som inte avser att närvara vid 

förhandlingen, kan även lämna synpunkter om planen genom att meddela dessa, så snart som 

möjligt och helst minst fem arbetsdagar före förhandlingen den 14 december 2018, genom att ringa 

ovanstående nummer eller skriva till ovanstående adress. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:transfer@hiscox.pt
mailto:transfer@hiscox.es
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DENNA SIDA HAR AVSIKTLIGEN LÄMNATS TOM 


