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Geachte heer, mevrouw, 

Hiscox Insurance Company Limited – voorgestelde  
wijzigingen met het oog op de Brexit  

Wij sturen u deze brief omdat u een houder of eiser bent van een 
verzekeringspolis bij Hiscox Insurance Company Limited (HIC),  

of dat in het verleden bent geweest.  

Wij willen u namelijk informeren over enkele noodzakelijke 
wijzigingen die HIC moet doorvoeren wegens de beslissing van  
het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen, beter 
bekend als de ‘Brexit’. Deze wijzigingen zullen de continuïteit van 
de dekking waarborgen voor al onze klanten met Europese risico's, 
zodat wij onze polishouders en eisers in het Verenigd Koninkrijk  
en in Europa kunnen blijven bedienen na de Brexit. 

Deze brief is louter ter informatie en u hoeft niets te doen, tenzij  
u vragen hebt of denkt dat de Voorgestelde Overdracht voor u 
nadelig zou kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen hebt, 
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de 
contactgegevens in deze brief. 

Indien u weet dat nog een of meer andere personen een belang 
hebben in en/of recht hebben op voordelen in het kader van uw 
polis, zoals een gezamenlijke polishouder, een andere begunstigde 
of eiser, zorg er dan voor dat zij de kans hebben om deze brief  
en de bijgevoegde brochure (de Brochure over de Regeling)  

te lezen. 

Wat zal er gebeuren? 
 
Om de continuïteit van de dekking na de Brexit te waarborgen, 
stellen wij voor om bepaalde polissen van HIC over te dragen  
aan Hiscox S.A. (HSA), (de Voorgestelde Overdracht). HSA is 
een erkende verzekeringsmaatschappij binnen de Hiscox Groep 
die is opgericht in Luxemburg. Aan HSA is vergunning verleend 
door het Luxemburgse ministerie van Financiën en zij staat  
onder toezicht van het Commissariat aux Assurances. 

 

Het voorstel in het kort 
 

 Er wordt voorgesteld dat 
Hiscox S.A. vanaf 1 januari 
2019 de verzekeraar van 
bepaalde HIC-polissen wordt.  

 Dit zal ervoor zorgen dat  
wij uw polissen en/of  
claims na de Brexit  
kunnen blijven beheren. 

 Deze brief en de bijlagen 
zijn belangrijk. U moet ze 
aandachtig lezen. 

 U hoeft verder niets te 
doen, tenzij u vragen hebt 
of denkt dat de overdracht 
nadelig zal zijn voor u. 

 De verplichtingen die wij 
hebben jegens u zullen  
niet veranderen. 

 

 

 

 

 

 
Onze contactgegevens 

Telefoon: 0800 7813049 

E-mail: transfer@hiscox.co.uk 

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



 
 
  

 
 
 

 

De Voorgestelde Overdracht is onderworpen aan wettelijke goedkeuring door het Hooggerechtshof 
van Engeland en Wales (het Hooggerechtshof) en de toezichthouders van de Britse financiële 
sector, de Prudential Regulation Authority (de PRA) en de Financial Conduct Authority (de FCA).  
Indien goedgekeurd, zal de Voorgestelde Overdracht normaal gezien plaatsvinden op 1 januari  
2019 (de Uitvoeringsdatum). 

In het kader van de Voorgestelde Overdracht zullen alle Europese risico's van uw HIC-polis buiten 
het Verenigd Koninkrijk worden overdragen aan HSA. Alle andere risicolocaties binnen uw polis 
zullen na de Voorgestelde Overdracht bij HIC blijven.   

 HIC zal de polissen blijven dekken die zijn uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk, aan 
polishouders die Britse ingezetenen zijn en voor risico's in het Verenigd Koninkrijk of buiten de 
Europese Economische Ruimte (de EER). 

 Polissen die zijn uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk, aan polishouders die ingezetenen van de 
EER (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) zijn en ongeacht de landen waar het risico 
gesitueerd is, zullen worden overgedragen van HIC aan HSA. 

 Polissen die zijn uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk, aan polishouders die Britse ingezetenen 
zijn en voor risico's zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de rest van de EER zullen gedeeltelijk 
worden overgedragen van HIC aan HSA. HIC zal in dit geval de Britse en niet-EER-risico's 
blijven dekken, terwijl de EER-risico's buiten het Verenigd Koninkrijk worden overgedragen  
aan HSA. Deze polissen zullen ‘Gemengde Polissen’ worden in de Voorgestelde Overdracht.   

In deze brief en de bijgesloten brochure wordt in detail beschreven hoe de Voorgestelde Overdracht 
zal worden uitgevoerd, welke vormen van bescherming u geniet, waar u meer informatie kunt vinden 
en wat u moet doen wanneer u bezwaar wenst te maken tegen de Voorgestelde Overdracht. Wij 
raden u aan de informatie in deze brief en de Brochure over de Regeling te lezen zodat u de 
implicaties van de Voorgestelde Overdracht kunt overwegen. 

Welke impact zal dit op mij hebben? 

De Voorgestelde Overdracht zal geen impact hebben op de dekking die uw huidige polis biedt  
en u zult geen nieuwe verzekeringsdocumenten nodig hebben als gevolg van de Voorgestelde 
Overdracht. De algemene voorwaarden (met inbegrip van de van toepassing zijnde 
polislimieten) van uw polis zouden dezelfde blijven voor alle polissen, behalve dat in 
Gemengde Polissen HSA de verzekeraar wordt voor EER-risico's buiten het Verenigd 
Koninkrijk. De verplichtingen die wij hebben jegens u zullen niet veranderen. 

Na de Voorgestelde Overdracht zult u nog steeds in aanmerking komen voor de Britse 
compensatieregeling voor financiële diensten (Financial Services Compensation Scheme of FSCS), 
totdat uw polis wordt vernieuwd. Wat de Britse financiële ombudsdienst betreft (het Financial 
Ombudsman Scheme of FOS), zult u nog steeds een beroep kunnen doen op de FOS voor 
activiteiten of diensten van HIC die vóór de Voorgestelde Overdracht zijn uitgevoerd. Nadat de 
Voorgestelde Overdracht heeft plaatsgevonden, zult u een beroep kunnen blijven doen op de FOS 
voor activiteiten of diensten van HIC (in verband met het deel van uw polis dat bij HIC is verzekerd) 
en voor activiteiten of diensten van het Britse filiaal van HSA (in verband met het deel van uw polis 
dat bij HSA is verzekerd). Als consument zult u ook een beroep kunnen doen op de Luxemburgse 
ombudsman voor het deel van uw polis dat bij HSA is verzekerd. Dit wordt uitvoeriger beschreven 
in het deel met vaak gestelde vragen (Frequently Asked Questions of FAQ) in de bijgevoegde 
Brochure over de Regeling. 

U hoeft niets te doen in verband met de Voorgestelde Overdracht. Als u echter vragen of twijfels hebt 
over het voorstel, een verduidelijking wenst of denkt dat de Voorgestelde Overdracht voor u nadelige 
gevolgen zal hebben, kunt u een bezoek brengen aan onze website www.hiscoxgroup.com/partvii 
of contact met ons opnemen via de gegevens die zijn vermeld op de eerste pagina van deze brief. 
Wij helpen u graag verder. U hebt ook het recht om bezwaar te maken bij HIC en het recht om 
protest aan te tekenen bij het Hooggerechtshof van Engeland en Wales (persoonlijk, schriftelijk  
of via wettelijke vertegenwoordiging). Meer details over de manier waarop u bezwaar kunt  
maken vindt u onder “Wat moet u doen?” in deze brief. 

 



 
 
  

 
 
 

Hoe zal de Voorgestelde Overdracht worden uitgevoerd? 

De Voorgestelde Overdracht zal worden uitgevoerd als een overdracht van verzekeringsactiviteiten 
zoals geregeld in Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000, dat de overdracht 
van verzekeringsactiviteiten tussen verzekeraars mogelijk maakt. Een voorwaarde voor dit proces is  
dat het Hooggerechtshof de Voorgestelde Overdracht goedkeurt en dat een onafhankelijke expert  
(de Onafhankelijke Expert) zijn mening geeft over de waarschijnlijke impact van de Voorgestelde 

Overdracht op de polishouders. 

De Onafhankelijke Expert is een Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries en zijn aanstelling  
is goedgekeurd door de toezichthouders van onze sector, de PRA en de FCA. De conclusie van  
de Onafhankelijke Expert luidt dat polishouders die bij HIC zullen blijven en polishouders die 
naar HSA zullen overstappen geen nadelige gevolgen van betekenis zullen ondervinden. U  
vindt een samenvatting van het verslag van de Onafhankelijke Expert in de bijgevoegde Brochure  
over de Regeling. 

Tijdens dit proces zullen wij nauw samenwerken met de PRA en de FCA, die de Voorgestelde 
Overdracht zullen beoordelen in het licht van haar doelstellingen, waaronder de bescherming van 
consumenten. De PRA en de FCA zullen ook een verslag van de Voorgestelde Overdracht aan  
het Hooggerechtshof bezorgen. 

Het Hooggerechtshof zal de Voorgestelde Overdracht alleen goedkeuren als het die in alle 
omstandigheden geschikt acht. Indien het Hooggerechtshof de Voorgestelde Overdracht  
goedkeurt, zal de Voorgestelde Overdracht normaal gezien plaatsvinden op 1 januari 2019. 

Polissen in Jersey zullen bij HIC blijven totdat de betreffende voorgestelde Overdracht in Jersey is 
goedgekeurd door het Koninklijk Gerechtshof van Jersey. 

Meer informative 

Er is een speciale website over de overdracht ontwikkeld, www.hiscoxgroup.com/partvii, om u op de 
hoogte te houden over het overdrachtsproces. Wij raden u aan regelmatig te kijken op de website of er 
updates zijn over de Voorgestelde Overdracht, zoals de datum van de zitting van het Hooggerechtshof, 
de zitting in Jersey en de uitvoeringsdatum.  

Het volledige verslag van de Onafhankelijke Expert en het volledige document van de Regeling kunnen 
nu worden gedownload van onze website www.hiscoxgroup.com/partvii. Het Aanvullend Verslag  
van de Onafhankelijke Expert zal worden toegevoegd zodra het beschikbaar is. Daarnaast kunnen 
exemplaren van documenten met betrekking tot de Regeling ook kosteloos worden opgestuurd. 
Gelieve ons daarvoor een verzoek te sturen via de contactgegevens zoals vermeld op de eerste  
pagina van deze brief. Onze daarvoor aangewezen medewerkers zullen uw verzoek en alle andere 
vragen over de Voorgestelde Overdracht graag behandelen. U kunt ons bellen tussen 9.00 uur en 
17.00 uur, van maandag tot vrijdag, behalve op officiële feestdagen.  

Wat moet u doen? 

U hoeft niets te doen, tenzij u vragen hebt of denkt dat de Voorgestelde Overdracht voor u 
nadelig zou kunnen zijn. 

Wij raden u aan de bijgevoegde Brochure over de Regeling te lezen. Deze Brochure bevat:  

 meer vragen en antwoorden; 

 een samenvatting van de Voorgestelde Overdracht; 

 een samenvatting van het verslag van de Onafhankelijke Expert; 

 een kennisgeving van de Voorgestelde Overdracht en 

 contactinformatie.  
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Registered in England no. 70234 
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Als u een bezwaar hebt tegen de Voorgestelde Overdracht en de manier waarop die u kan 
beïnvloeden, hebt u het recht om schriftelijk protest aan te tekenen bij het Hooggerechtshof of om te 
worden gehoord op de zitting van het Hooggerechtshof die oordeelt over de Voorgestelde Overdracht 
(persoonlijk of via wettelijke vertegenwoordiging). Deze zitting van het Hooggerechtshof is gepland 
voor 14 december 2018 en zal plaatsvinden in het Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls 
Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Indien u, of uw vertegenwoordiger, zich voorneemt de 
zitting van het Hof bij te wonen, vragen wij u ons dat te melden, zodat wij u op de hoogte kunnen 
houden van eventuele wijzigingen met betrekking tot de zitting zoals het tijdstip of de datum.   

U kunt uw bezwaar ook schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maken. Wij zullen een verslag 
opmaken van uw bezwaar en dit verslag vervolgens bezorgen aan de PRA, de FCA, de Onafhankelijke 
Expert en het Hooggerechtshof. Onze contactgegevens vindt u op de eerste pagina van deze brief.  

De overdracht van uw overeenkomst(en) en/of vordering(en) zal met zich meebrengen dat  
de Hiscox Groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens (gewoonlijk de 
verwerkingsverantwoordelijke genoemd) zal veranderen van HIC naar HSA indien uw polis wordt 
overgedragen, of zowel HIC als HSA zal zijn indien u een Gemengde Polis hebt. In alle andere 
opzichten zal ons gebruik van gegevens onveranderd blijven en wij zullen uw gegevens blijven 
beschermen zoals we altijd hebben gedaan. Meer informatie over de manier waarop de Hiscox  
Groep persoonsgegevens gebruikt vindt u op www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy. 

Hoogachtend, 
 

 
 
Juan de Castro 
Chief Operating Officer, Hiscox UK en Ierland  
Voor en namens Hiscox Insurance Company Limited 
 

 

Deze brief is ook beschikbaar in braille, groteletterdruk en audiovorm. 
 


