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Geachte heer/mevrouw, 

Hiscox Insurance Company Limited – voorgestelde 
wijzigingen anticiperend op de Brexit 

We richten ons tot u als houder of eiser van een verzekeringspolis 
die werd uitgegeven door Hiscox Insurance Company Limited (HIC).  

Wij willen u op de hoogte brengen van enkele noodzakelijke 
wijzigingen die HIC moet doorvoeren als reactieop het besluit  
van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten,  
in het algemeen bekend als de ‘Brexit’. Met deze wijzigingen 
kunnen wij de continuïteit van de dekking voor al onze klanten met 
Europese risico's garanderen, zodat wij na de Brexit onze 
polishouders en eisers in het Verenigd Koninkrijk en in Europa 
kunnen blijven bedienen. 

Deze brief is alleen ter informatie. U hoeft geen actie te 
ondernemen, tenzij u vragen hebt of van mening bent dat de 
Voorgestelde Overdracht een nadelig gevolg voor u heeft.  
U kunt contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen 
heeft. De contactgegevens hiervoor staan onderaan deze pagina 
vermeld. Wanneer iemand een belang heeft in en/of recht heeft op 
uitkeringen onder uw polis zoals een gemeenschappelijke 
polishouder, een andere begunstigde of eiser, dan vragen wij u er 
zorg voor te dragen dat zij op de hoogte worden gesteld van deze 
brief en de bijgesloten brochure (brochure Regeling). 

Wat gebeurt er? 
 
Teneinde de dekkingscontinuïteit na de Brexit te verzekeren, 
stellen wij voor om alle Europese polissen van HIC over te dragen 
aan Hiscox SA (HSA), (de Voorgestelde Overdracht). HSA  
is een gereglementeerde verzekeringsmaatschappij binnen de 
Hiscox Group en is gevestigd in Luxemburg. HSA is gemachtigd 
door de Luxemburgse minister van financiën en is onderworpen 
aan het toezicht van het Commissariat aux Assurances. 

 

Overzicht van het voorstel  
 

 Zo wordt voorgesteld dat 
Hiscox S.A. vanaf 1 januari 
2019 de verzekeraar wordt 
van een aantal HIC-polissen.  

 Dit zorgt ervoor dat wij  
uw polissen en/of claims  
na de Brexit kunnen  
blijven behandelen. 

 Deze brief en bijlagen zijn 
belangrijk. Lees deze 
zorgvuldig door. 

 Er is van u verder geen 
enkele actie vereist, tenzij u 
vragen hebt of van mening 
bent dat de overdracht een 
nadelig gevolg voor u heeft. 

 Onze verplichtingen jegens 
u zullen niet veranderen. 

 

 

 

 

 

 
Onze contactgegevens  

Telefoon: 0800-2524100 

E-mail: transfer@hiscox.nl 

Correspondentieadres: 
A. J.Ernststraat 595B, 
1082 LD Amsterdam 
 



 
 
  

 

Hiscox 
Part VII Transfer Team 
The Hiscox Building 
Peasholme Green 
York YO1 7PR 

 

 
Registered in England no. 70234 
Hiscox Insurance Company Limited is authorised by the Prudential 
Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority  
and Prudential Regulation Authority.                                                

    

De Voorgestelde Overdracht is onderworpen aan de wettelijke goedkeuring van de High Court of 
England and Wales (het Hooggerechtshof),de Britse toezichthouders in de sector, de Prudential 
Regulation Authority (de PRA) en de Financial Conduct Authority (de FCA). Indien goedgekeurd, wordt 
de Voorgestelde Overdracht naar verwachting van kracht op 1 januari 2019 (de “Ingangsdatum”). 

In deze brief en de bijgesloten brochure vindt u informatie over hoe de Voorgestelde Overdracht zou 
kunnen plaatsvinden, de beschermingsmaatregelen die voor u zijn voorzien, waar u meer informatie 
kunt vinden en wat u moet doen indien u bezwaar wenst te maken tegen de Voorgestelde 
Overdracht. Wij willen u verzoeken om de informatie in deze brief te lezen samen met de brochure 
Regeling, zodat u een weloverwogen inschatting kunt maken van de gevolgen van de Voorgestelde 
Overdracht voor uzelf. 

Welke gevolgen heeft dit voor u? 

De Voorgestelde Overdracht voorziet erin dat uw polis en/of claim wordt overgedragen aan HSA 
zonder dat dit de dekking van uw huidige polis beïnvloedt. Als gevolg van de Voorgestelde 
Overdracht heeft u evenmin nieuwe verzekeringsdocumenten nodig. De Algemene voorwaarden 
(met inbegrip van de toepasselijke polislimieten) van uw polis blijven onveranderd, maar de 
verzekeraar onder uw polis zal wijzigen van HIC naar HSA. Onze verplichtingen jegens u 
veranderen echter niet. 

Na de Voorgestelde Overdracht blijft u in aanmerking komen voor de Britse Financiële 
servicecompensatieregeling (FSCS), totdat uw polis is verlengd. Met betrekking tot de Financiële 
Ombudsmanregeling (FOS) blijft u toegang hebben tot de FOS met betrekking tot alle activiteiten of 
services van HIC die worden uitgevoerd vóór de Voorgestelde Overdracht. Na de Voorgestelde 
Overdracht profiteert u eveneens van het Luxemburgse beschermingsregime voor polishouders 
gereguleerd door de strenge vereisten met betrekking tot de activa van een verzekeringsmaatschappij 
die gescheiden moeten zijn en absoluut moeten worden voorbehouden voor de betaling van 
verzekeringsclaims. Als consument krijgt u bovendien vrije toegang tot de Luxemburgse 
Verzekeringsmediator en kunt u klachten rechtstreeks richten aan de Luxemburgse toezichthouder, 
de CAA. Dit wordt gedetailleerd beschreven in de paragraaf Veel gestelde vragen (FAQ) van de 
bijgesloten brochure. 

Met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht is door u verder geen enkele actie vereist.  
Indien u echter twijfelt aan het voorstel, vragen hebt, opheldering wenst of van mening bent  
dat de Voorgestelde Overdracht nadelige gevolgen voor u heeft, kunt u onze website raadplegen: 
www.hiscoxgroup.com/partvii of contact met ons opnemen. Gebruik hiervoor de contactgegevens 
die zijn vermeld op pagina 1 van deze brief. Wij helpen u graag verder. U heeft tevens het recht  
om bezwaar aan te tekenen bij HIC, het recht op beroep bij de High Court of England and Wales 
(persoonlijk, schriftelijk of door wettelijke vertegenwoordiging). Voor bijzonderheden over het  
instellen van een beroep raadpleegt u de paragraaf “Wat wordt van u verwacht?” in deze brief. 

Hoe zal de Voorgestelde Overdracht verlopen? 

De Voorgestelde Overdracht verloopt zoals een overdracht van verzekeringsactiviteiten, voorzien in 
Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000, die de overdracht van verzekeringsactiviteiten 
toestaat van de ene verzekeraar naar een andere. Deze procedure vereist de goedkeuring van het 
Hooggerechtshof. Daarnaast moet een Onafhankelijke Expert (de Onafhankelijke Expert) beoordelen 

wat de waarschijnlijke impact van de Voorgestelde Overdracht voor polishouders is. 

De Onafhankelijke Expert is een Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries (staflid van de instelling 
en faculteit van actuarissen) en zijn benoeming werd goedgekeurd door onze sectortoezichthouders,  
de PRA en de FCA.  De conclusie van de Onafhankelijke Expert is dat er geen wezenlijk nadelige 
impact zal zijn voor polishouders die bij HIC blijven en voor polishouders die zullen overgaan 
naar HSA. In de bijgesloten brochure Regeling vindt u een samenvatting van het rapport van de 

Onafhankelijke Expert. 

Tijdens deze procedure zullen wij in nauw overleg samenwerken met de PRA en de FCA die de 
Voorgestelde Overdracht zullen evalueren met betrekking tot zijn doelstellingen, waaronder deze van 
de bescherming van de consument. De PRA en de FCA zullen ook een rapport over de Voorgestelde 



 
 
  

 
 
 

Overdracht bezorgen aan het Hooggerechtshof. 

Het Hooggerechtshof zal de Voorgestelde Overdracht alleen goedkeuren indien het van mening is 
dat het geschikt wordt bevonden voor gebruik in elke omstandigheid. Indien de Voorgestelde 
Overdracht door het Hooggerechtshof wordt goedgekeurd, is de startdatum voor de overdracht  
naar verwachting 1 januari 2019. 

Waar kunt u meer informatie vinden? 

Om u tijdens de overdrachtsprocedure op de hoogte te houden, is ereen speciale overdrachtwebsite 
opgezet www.hiscoxgroup.com/partvii. U kunt de website te allen tijde raadplegen voor  
updates van de Voorgestelde Overdracht, met inbegrip van de datum van de hoorzitting bij het 
Hooggerechtshof en de startdatum. 

Het volledige rapport van de Onafhankelijke Expert en een volledig exemplaar van  
het Regelingsdocument zijn nu beschikbaar voor download vanaf onze website 
www.hiscoxgroup.com/partvii. Het aanvullende rapport van de Onafhankelijke Expert zal worden 
toegevoegd zodra dit beschikbaar is. Optioneel kunnen exemplaren van documenten betreffende  
de Regeling u ook gratis worden toegestuurd. Om dit op te vragen, kunt u onze contactgegevens 
gebruiken.  

Ons speciale team staat klaar voor al uw verzoeken en alle andere vragen met betrekking tot de 
Voorgestelde Overdracht. U kunt ons van maandag t/mvrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur bellen, 
feestdagen uitgezonderd.  

Wat wordt van u verwacht? 

Er wordt van u geen enkele actie vereist – tenzij u vragen heeft of van mening bent dat de 
Voorgestelde Overdracht een nadelig gevolg voor u heeft. 

We verzoeken u om de bijgesloten brochure te lezen. Hierin vindt u: 

 enkele aanvullende vragen en antwoorden; 

 een samenvatting van de Voorgestelde Overdracht; 

 een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke Expert; 

 de kennisgeving van de Voorgestelde Overdracht; 

 onze contactgegevens.  

Indien u een bezwaar heeft tegen de Voorgestelde Overdracht en de mogelijke gevolgen voor u, 
heeft u het recht om schriftelijk protest aan te tekenen bij het Hooggerechtshof, of om (persoonlijk of 
via wettelijke vertegenwoordiging) te worden gehoord tijdens de hoorzitting van het Hooggerechtshof 
die aan de goedkeuring van de Voorgestelde Overdracht voorafgaat. Deze hoorzitting is gepland op 
14 december 2018, Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londen 
EC4A 1NL. Indien u of uw vertegenwoordiger het voornemen heeft om de hoorzitting van het 
Hooggerechtshof bij te wonen, verzoeken wij u om ons daarover in kennis te stellen, zodat wij u op 
de hoogte kunnen houden van enige wijzigingen met betrekking tot de hoorzitting, zoals tijd of datum.  

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk of telefonisch bij ons indienen. Wij zullen uw bezwaar registreren 
en doorgeven aan de PRA, de FCA, de Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof. Zie pagina 1 
van deze brief voor gegevens over hoe u contact met ons kunt opnemen. 

 

 

 

 

 



 
 
  

 
 
 

De overdracht van uw contract(en) en/of claim(s) zal betekenen dat de Hiscox Group, die de 
informatieverwerking regelt (meestal Data Controller genoemd), wijzigt van HIC naar HSA. Het 
gebruik van informatie door ons blijft voor het overige ongewijzigd en wij zullen deze blijven 
beschermen zoals wij altijd al hebben gedaan. Meer informatie over de manier waarop de Hiscox 
Group persoonsgegevens gebruikt, kunt u vinden op www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy. 

Hoogachtend, 
 

 

Stéphane Flaquet 
Managing Director – Europa 
Namens en in opdracht van Hiscox Insurance Company Limited 

 

Deze brief is tevens beschikbaar in braille, groot lettertype en op audiotape. 
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