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1. Introduktion 

Den Foreslåede Overdragelse 

1.1 Den 23. juni 2016 stemte de britiske vælgere for at forlade Den Europæiske Union (’EU’). 
Konsekvenserne af denne beslutning – almindeligvis refereret til som ’Brexit’ – er stadig 
uklare. Storbritannien udløste officielt artikel 50 i henhold til Lissabontraktaten den 29. marts 
2017 og har iværksat en toårig periode med forhandlinger om vilkårene for sin exit fra EU.  

1.2 En potentiel konsekvens af Brexit for britiske forsikringsselskaber er tabet af rettigheder for 
grænseoverskridende autorisation til forsikringsdækning (evnen til at tegne fri udveksling af 
tjenesteydelser eller etableringsfrihed).  

1.3 Hiscox Group (‘Hiscox’) er engageret i en bred vifte af forsikrings- og genforsikringsselskaber 
gennem sine datterselskaber. Hiscox Ltd er moderselskabet til Hiscox og har hovedkvarter i 
Bermuda.  

Hiscox tegner i øjeblikket forretning relateret til risici i EU i henhold til etableringsfriheden og fri 
udveksling af tjenesteydelser gennem Hiscox Insurance Company Limited (’HIC’ eller 
’overdrageren’), et forsikringsselskab, der er et ejet datterselskab af Hiscox Insurance 
Holdings Limited. HIC er registeret i England og Wales og reguleres af Prudential Regulatory 
Authority (‘PRA’) og Financial Conduct Authority (‘FCA’). Det tegner også forretning i Europa 
gennem to Lloyds-syndikater, som ikke er omfattet af dette arbejde. 

Hiscox SA (‘HSA’, eller ‘overdrageren’) er et datterselskab af Hiscox Ltd og et nyligt etableret 
Luxembourg-baseret forsikringsselskab, som vil tegne forretning i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde med undtagelse af Storbritannien (EØS) fra den 1. januar 
2019. Bemærk, at henvisninger i denne rapport til EØS betyder EØS, med undtagelse af 
Storbritannien. 

Udover ovenstående er der tre etablerede mellemled indenfor Hiscox, der introducerer 
forretning til HIC gennem delegerede myndighedsaftaler (’DAAs’), hvorved de optræder som 
agenter for HIC: Hiscox Underwriting Limited (‘HUL’), Hiscox Europe Underwriting Limited 
(‘HEUL’) og Hiscox Underwriting Services Limited (‘HUSL’). HUL, HEUL og HUSL er 
registeret i Storbritannien.  Kun HUL og HEUL er relevante for resten af denne rapport; HUSL 
er kun nævnt her for fuldstændigheden.  HUL introducerer forretning til Storbritanniens HIC-
filial gennem regionale kontorer i Storbritannien og Irland, hvor HEUL introducerer forretning 
til HIC’s EØS-filialer. 

Den foreslåede overdragelse (’overdragelsen’) indebærer at flytte alle HIC’s udestående 
EØS-kunders forpligtelser – også dem fra ikke-EØS-kunder med EØS-engagementer til 
HSA – den præcise definition af hvilke kontrakter, der bliver overdraget, er anført i 
afsnit 1.8 nedenfor. Denne overdragelse vil finde sted i henhold til bestemmelserne i 
Del VII af Financial Services and Markets Act 2000 (’FSMA’), der skal sanktioneres af 
High Court of Justice, England (’Domstolen’).  

I denne rapport henviser jeg til HIC og HSA som ’overdragelsesvirksomheder’. 

Overdragelsen vil flytte £421,5m af passiver (og de tilsvarende aktiver) fra HIC til HSA. 

1.4 Udover den ovenfor beskrevne overdragelse, som finder sted i henhold til lovgivningen i 
England og Wales og som skal sanktioneres af Domstolen, er en parallel overdragelse af 
Jerseys EØS-risici indenfor HIC til HSA, foreslået i Jersey. Overdragelsen af 
forsikringsvirksomhed, der udøves i eller fra Jersey, skal godkendes af Royal Court i Jersey. I 
det usandsynlige tilfælde, at denne overdragelse ikke godkendes, vil de pågældende policer 
forblive indenfor HIC, indtil en yderligere løsning er aftalt. For at undgå tvivl, har jeg specifikt 
overvejet situationen for Jerseys forsikringstagere, og mine konklusioner gælder også for de 
forsikringstagere, der er berørt af Jersey-overdragelsen.  Jeg vil kommentere på yderligere 
udviklinger i forbindelse med disse policer i en supplerende rapport, som yderligere beskrevet 
i afsnit 2.7 nedenfor.   

1.5 Udover ovenstående forventes følgende relaterede transaktioner at opstå: 
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- Der vil ske en grænseoverskridende fusion mellem Hiscox Vertrieb AG (’HAG’) og HEUL. 
HAG er en tidligere mellemmandsvirksomhed indenfor Hiscox-koncernen og er registreret 
i Tyskland. Dette er drevet med et mål om at skabe en mere effektiv juridisk struktur for 
Hiscox. Det er også del af en bredere omstrukturering af Hiscox, som delvist er drevet af 
Storbritanniens forestående afgang fra Den Europæiske Union. 

- En grænseoverskridende fusion vil ske mellem HEUL og HSA.  Størstedelen af EØS-
risici, tegnet af HIC, er introduceret af HEUL, og hovedparten af dens aktiviteter findes på 
kontorer i EØS, så disse grænseoverskridende fusioner overdrager alle 
fornyelsesrettigheder, personalekontrakter, mæglerarrangementer, DAAs og 
medarbejdere fra HEUL til HSA (nogle af disse rettigheder og arrangementer vil flytte fra 
HEUL før overdragelsen med respekt for forretning, der gennemføres hos Lloyds).  HSA 
forbliver lovligt Hiscox SA efter disse grænseoverskridende fusioner. 

Den foreslåede frist for overdragelsens ikrafttræden er den 1. januar 2019 
(’ikrafttrædelsesdatoen’). Den første grænseoverskridende fusion forventes at finde sted, 
inden overdragelsen træder i kraft. Den anden grænseoverskridende fusion vil blive foretaget 
et minut efter overdragelsen.  

1.6 HSA er etableret i Luxembourg for at tegne disse risici, som ikke vil kunne blive tegnet af HIC, 
hvis den grænseoverskridende autorisation ophører. Det er også på nuværende tidspunkt 
uklart, om eksisterende grænseoverskridende forsikringskontrakter, vil kunne serviceres efter 
Brexit indenfor loven<219>, hvilket betyder, at det kan være ulovligt for HIC at betale nogle 
ellers gyldige erstatningskrav til disse forsikringstagere</219>. Det foreslås derfor, at de 
forsikringspolicer der tegnes af HIC til deres europæiske kunder og eventuelle europæiske 
risici, overdrages til HSA gennem den foreslåede overdragelse for at beskytte 
forsikringstagernes rettigheder i henhold til deres eksisterende policer. 

1.7 HSA vil tegne forretning for europæiske risici og europæiske kunder, som i øjeblikket er 
tegnet hos HIC. HSA er blevet godkendt af Luxembourgs finansminister til at levere 
regulerede forsikringsprodukter og tjenester og har meddelt Commissariat AUX Assurances 
de Luxembourg (‘CAA’), at det ikke vil tegne forretning før ikrafttrædelsesdatoen. 

1.8 HIC vil bruge tre hovedfaktorer til at afgøre, hvilke forsikringspolicer der skal overdrages fra 
HIC til HSA: lokationen hvor policen er tegnet, risikoplaceringen for den primære 
forsikringstager (enten en enkelt person eller en virksomhed) og placeringen af risiko.  

 <220>Hvis</220> <221>policen blev tegnet i EØS, eller kunden befinder 
sig i EØS, eller risikoplaceringen var i EØS, vil forsikringspolicen blive 
overdraget.</221>  

 For andre forsikringspolicer, der er tegnet i Storbritannien, vil EØS-eksponeringer indenfor 
en sådan police overdrages, hvilket skaber en fælles forsikringspolice ved at tilføje HSA 
som supplerende forsikringsselskab, der kun dækker EØS-risici. Dette er beskrevet mere 
detaljeret i afsnit 4.1. 

Anvendelsesområde og formål med denne rapport 

1.9 I henhold til FSMA kan en foreslået overdragelse af (gen)forsikringsvirksomhed fra en enhed 
til en anden kun finde sted, hvis den kompetente myndighed har påtaget sig sanktioner for 
den relevante jurisdiktion i dette tilfælde Domstolen. Som led i godkendelsesprocessen 
kræves der en rapport fra en sagkyndig (den ‘uafhængige ekspert’) for at hjælpe Domstolen 
med dens overvejelser. 

1.10 Som uafhængig ekspert er det min pligt overfor Domstolen at overveje konsekvenserne af 
overdragelsen for forsikringstagerne af overdragelsesvirksomhederne samt andre 
forsikringstagere, der er berørte af overdragelsen. Det er min pligt at overveje indvirkningen 
på deres sikkerheds- og serviceniveau for deres bedste som anført i Appendiks 2. I dette 
tilfælde har jeg ikke identificeret nogen forsikringstagere, andet end dem fra 
overdragelsesvirksomhederne, der potentielt vil blive berørte. 

Jeg bekræfter, at kommentarer og konklusioner i denne rapport gælder for alle eksisterende 
forsikringstagere af HIC på ikrafttrædelsestidspunktet, samt dem der skal overdrages til HSA, 
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uanset deres bopæl og/eller jurisdiktion, indenfor hvilket forretningen siges at være, eller hvor 
deres police er blevet udstedt.  

1.11 Jeg har udarbejdet denne rapport for at behandle Del VII overdragelse af EØS-virksomhed af 
HIC til HSA. Denne rapport overvejer ikke, om der er mulighed for alternative ordninger som 
refereret til i afsnit 1.1. Jeg er ikke bekendt med nogen anden væsentlig transaktion 
vedrørende overdragelsesvirksomhederne andet end de grænseoverskridende fusioner, der 
er anført i afsnit 1.1. 

1.12 Denne rapport beskriver de foreslåede overdragelser og diskuterer deres mulige indvirkninger 
hos de relevante forsikringstagere herunder indvirkninger på sikkerheds- og serviceniveauer. 

Denne rapport er organiseret i følgende syv afsnit: 

Afsnit 1 –  Formålet med denne rapport og den uafhængige eksperts rolle 

Afsnit 2 – Resumé og konklusioner 

Afsnit 3 – Relevant baggrundsinformation om hver af 
overdragelsesvirksomhederne 

Afsnit 4 – Fastsætte effekten af overdragelsen af overdragelsesvirksomhederne 

Afsnit 5 –  Drøftelse af den potentielle indvirkning af overdragelsen på de berørte 
parter </247 

Afsnit 6 –  Overvejelse om de oplysninger, der former min mening, er 
hensigtsmæssige, hvilket inkluderer en overvejelse af metoder til 
beregning af data og scenarier efter overdragelsen, der kan påvirke 
forsikringstagersikkerheden. 

Afsnit 7  –  Sammendrag af resultaterne om den foreslåede overdragelse. 

Den uafhængige ekspert 

1.13 Jeg, Philip Tippin, er partner i aktuarpraksissen KPMG LLP (‘KPMG’). Jeg har været docent 
ved Institute og Faculty of Actuaries i 19 år. Mit detaljerede curriculum vitae er vedlagt i 
Appendiks 1. 

1.14 Jeg er blevet udpeget af HIC til at optræde som den uafhængige ekspert i forbindelse med 
overdragelsen. Min udpegelse er efterfølgende blevet godkendt af PRA den 21. december 
2017 efter høring med FCA.  

1.15 E fter min bedste viden, information og tro har jeg ingen interessekonflikter i forbindelse med 
de parter, der er involveret i den foreslåede overdragelse, og jeg betragter derfor mig selv 
som en uafhængig ekspert i denne transaktion. 

1.16 Jeg bekræfter, at jeg ikke har nogen økonomisk interesse i overdragelsesvirksomhederne, og 
jeg arbejder heller ikke for nogen enhed, der tilhører Hiscox. KPMG var revisor for Hiscox 
indtil 2015 ultimo året, og jeg tjente på revisionsholdet på daværende tidspunkt. Jeg har ikke 
udført klientarbejde for nogen enheder i Hiscox siden denne revision, hvilket heller ingen fra 
mit assisterende team, der hjælper mig med denne rapport, har. Jeg bekræfter, at Hiscox’s 
bidrag til KPMG’s globale gebyrindtægter i løbet af de sidste 3 år ikke har oversteget 0,1 %, 
eller at dets bidrag til KPMG’s britiske gebyrindtægter oversteg 0,5 %. 

1.17 De omkostninger og udgifter, der er forbundet med min udpegelse som uafhængig ekspert og 
udarbejdelsen af denne rapport, vil blive opkrævet fra HIC. For at undgå tvivl, bemærker jeg, 
at ingen omkostninger ved ordningen vil blive båret af forsikringstagerne. 

1.18 Ved aflæggelse af rapport til Domstolen om den foreslåede overdragelse er min 
altoverskyggende pligt til Domstolen. Disse forpligtelser er gældende, uanset hvilken person 
eller virksomhed jeg er blevet instrueret eller honoreret af. 
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Afhængigheder 

1.19 Min rolle er at udarbejde en rapport i en form, der er godkendt af PRA i samråd med 
FCA<345> </345>med forelæggelse for Domstolen. Selvom jeg er blevet assisteret af mit 
hold, er rapporten skrevet i førstepersonsental, og de holdninger, der er udtrykt, er mine egne. 
Enhver gennemgang eller analyse fra mit hold er udført under mit opsyn.  

1.20 Mit arbejde er baseret på data og andre oplysninger, der stilles til rådighed af 
overdragelsesvirksomhederne. En liste over data og andre oplysninger, som jeg har taget i 
betragtning, er vist i Appendiks 4. 

Jeg har ikke søgt uafhængig bekræftelse af data og oplysninger, som er leveret til mig af 
overdragelsesvirksomhederne. Mit arbejde udgør heller ikke en revision af de økonomiske og 
øvrige oplysninger, der er blevet tilvejebragt for mig. Hvor det er angivet, har jeg gennemgået 
de forelagte oplysninger, når det kommer til rimelighed og konsistenthed, og med min erfaring 
har dette ikke givet anledning til bekymring. Jeg har noteret, at oplysningerne er blevet 
videregivet til mig af medlemmer af den øverste ledelse hos overdragelsesvirksomhederne 
eller af ansvarsbevidste fagfolk fra overdragelsesvirksomhedernes rådgivere.  Der er afgivet 
et repræsentationsbrev fra en officer fra overdragelsesvirksomhederne med hensyn til 
elementer, der ikke på anden måde kan bekræftes.  Dette fremgår af Appendiks 3 i denne 
rapport. 

Hvor det er muligt, har jeg fået reviderede regnskabsoplysninger, og jeg har modtaget 
rapporter fra uafhængige tredjeparter. Under alle omstændigheder har jeg betragtet kilder til 
alle de data, jeg har modtaget, før jeg har lagt tillid til dem, og jeg har anmodet om 
repræsentationer, hvor jeg har fundet det hensigtsmæssigt. 

Jeg har personligt mødt eller gennemført konferenceopkald med repræsentanter fra 
overdragelsesvirksomhederne for at diskutere de oplysninger, der er blevet givet til mig, samt 
specifikke spørgsmål, der er opstået ud fra de overvejelser og analyser, der er udført. Dette 
omfatter de juridiske rådgivere i forbindelse med overdragelsen, med hvem jeg har drøftet 
konsekvenserne af overdragelsen for forsikringstagernes beskyttelse.  Dette er beskrevet 
detaljeret i afsnit 4.19 i denne rapport. 

Hvis der er givet væsentlige oplysninger mundtligt, har jeg anmodet om og modtaget en 
skriftlig bekræftelse. 

Der er ingen dokumenter eller andre oplysninger, som jeg har anmodet om, der ikke er blevet 
givet til mig. 

Så vidt jeg ved, er der intet, der bør henlede forsikringstagernes opmærksomhed i deres 
behandling af betingelserne i den foreslåede overdragelse, som jeg ikke har taget hensyn til i 
forbindelse med min vurdering af den foreslåede overdragelse og i udarbejdelsen af min 
rapport.  

Brug og begrænsninger 

1.21 Denne rapport skal læses i sin helhed. Det kan være vildledende at læse enkelte afsnit 
isoleret.  

1.22 Kopier af denne rapport vil blive sendt til de relevante britiske finansielle tilsynsmyndigheder: 
PRA og FCA. Denne rapport vil blive anvendt som bevismateriale i de ansøgninger, der 
indgives til Domstolen. Den vil også blive stillet til rådighed for CAA, forsikringstagere og 
andre medlemmer af offentligheden, som krævet af den relevante lovgivning, og vil også blive 
gjort tilgængelig på en særlig hjemmeside. 

Denne rapport er udarbejdet i henhold til sektion 109 af FSMA i en form, der er godkendt af 
PRA den 26. juli 2018 i samråd med FCA.  

Denne rapport er udarbejdet udelukkende i forbindelse med, og med henblik på at informere, 
Domstolen, PRA, FCA og forsikringstagerne af overdragelsesvirksomhederne om mine 
resultater med hensyn til indvirkningerne af overdragelsen vedrørende forsikringstagernes 
sikkerheds- og serviceniveau (herunder for at undgå tvivl fra dem, der drager nytte af 
dækningen i henhold til de relevante forsikringspolicer) og kan kun bruges til dette formål. 
Denne rapport er underlagt vilkår og begrænsninger herunder ansvarsbegrænsning, der er 
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fastsat i mit firmas brev fra 8. november 2017. Et uddrag af dette brev, der beskriver omfanget 
af mit arbejde, findes i Appendiks 2. 

Denne rapport bør ikke anses som egnet til at blive brugt eller påberåbt af nogen part, der 
ønsker at få ret til at anlægge sag mod KPMG i forbindelse med anden brug eller tillid. I det 
mulige omfang, som loven tillader, påtager KPMG sig intet ansvar eller erstatningsansvar i 
forbindelse med denne rapport til nogen anden part, bortset fra som defineret i mit firmas 
brev, der refereres til ovenfor. 

1.23 I den normale udførelse af min rolle som uafhængig ekspert har jeg fået en betydelig og 
passende mængde information og data om overdragelsesvirksomhedernes aktiviteter og 
resultater. Efter min opfattelse, som beskrevet i denne rapport, har disse oplysninger været et 
nødvendigt og vigtigt bidrag. På grund af en kombination af juridiske, reguleringsmæssige og 
kommercielle følsomheder kan nogle af de oplysninger, jeg har brugt for at nå mine 
konklusioner, ikke oplyses i en offentlig rapport som denne. Jeg kan imidlertid bekræfte, at jeg 
har fået passende detaljerede oplysninger, så jeg kunne danne mig de synspunkter, som jeg 
udtrykker overfor Domstolen i denne rapport. 

Professionel vejledning 

1.24 Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Del 35 af Civil 
Procedure Rules og den ledsagende praksis, herunder protokollen/retningslinjerne for 
ekspertbistand til at afgive vidneudsagn i civilretlige sager (2014), som er udstedt af Civil 
Justice Council. 

Denne rapport er i overensstemmelse med retningslinjer for overdragelsesrapporter, der er 
fastsat i Statement of Policy og blev udstedt af PRA i april 2015 med titlen ‘The Prudential 
Regulation Authority’s Approach to Insurance Business Transfers’, og i kapitel 18 i 
tilsynsmanualen af FCA-håndbogen, især afsnit 18.2.31 til 18.2.41, vedrørende indholdet og 
overvejelserne i rapporten samt dokumentet ‘The FCA’s approach to the review of Part VII 
insurance business transfers’ udstedt af FCA i maj 2018. 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport har jeg taget hensyn til kravene i ’Technical 
Actuarial Standards’ (’TASs’), som er udstedt af ’Financial Reporting Council’ TAS-
standarder, der gælder for dette arbejde, udføres i forbindelse med udarbejdelsen af denne 
rapport. Dette er Principles for Technical Actuarial Work (‘TAS 100’) og Insurance (‘TAS 200’). 
Efter min mening er der ingen væsentlige afvigelser fra nogen af disse TASs i min udførelse 
af dette arbejde og denne rapport. Jeg har også fulgt vejledningen i 'APS X2: Gennemgang af 
aktuarpraksisses og denne rapport er foretaget af en evaluator, der er godkendt af PRA og 
FCA i overensstemmelse med denne vejledning. 

Terminologi 

1.25 I min drøftelse om indvirkningerne af den foreslåede overdragelse for de pågældende 
overdragelsesvirksomheder anvender jeg forskellige tekniske termer. Definitionerne af de 
termer, der anvendes i denne rapport, kan findes i ordlisten i Appendiks 5. 

I betragtning af den foreslåede overdragelse, bør FCA’s Treating Customers Fairly’-principper 
('TCF') anvendes. For at sikre, at kunderne behandles retfærdigt i fremtiden, er det 
nødvendigt at fastslå, hvordan kunderne er blevet behandlet tidligere, hvilket jeg har gjort ved 
at overveje, hvornår forsikringstagerne interagerer med deres forsikringsselskab (som primært 
er gennem tegningsprocessen, skadesprocessen og enhver tilfældig policeadministration), 
samt hvordan systemerne, personerne og processerne, der er forbundet med disse, ændrer 
sig som følge af overdragelsen, hvis de gør det. Fra forsikringstagernes synspunkt skal den 
vellykkede gennemførelse af overdragelsen ske på grundlag af, at deres fordele og rimelige 
behandling ikke påvirkes negativt. 

1.26 Jeg henviser i rapporten til økonomiske elementer eller begivenheder, der er væsentlige eller 
uvæsentlige. Jeg mener, at en begivenhed er uvæsentlig, hvis den forventede virkning af 
begivenheden er meget lille, således at det ikke vil påvirke læserens beslutninger enten alene 
eller i forbindelse med andre uvæsentlige begivenheder. Dette kan skyldes, at begivenheden 
har en meget lav sandsynlighed for at forekomme, en meget lav økonomisk effekt eller en 
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kombination af disse. Tilsvarende er et økonomisk element (såsom en 
forsikringsfordringsreserve til en bestemt branche) uden betydning, hvis dens værdi er meget 
lille i helheden, og hvis sandsynligheden for væsentlig variabilitet i værdien af dette element i 
helheden også er meget lille. Omvendt ville væsentlige elementer og begivenheder være af 
en sådan størrelse, at de kunne påvirke en læsers beslutning. Hvor jeg har identificeret dem, 
har jeg behandlet dem specifikt i min drøftelse af indvirkningerne af den foreslåede 
overdragelse. 
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2. Sammendrag & konklusioner 

Overblik overoverdragelsen 

2.1 Denne rapport tager hensyn til den foreslåede overdragelses indvirkning på de berørte 
forsikringstagere i EØS-forsikringsvirksomheden af HIC til HSA.  

Hiscox erhvervede Economic Insurance Company Limited i 1996, og ændrede derfor sit navn 
til Hiscox Insurance Company Limited. Selskabet tegner skadesforsikringsprodukter samt 
personlige og kommercielle linjer i særdeleshed. Personlige linjer omfatter husstande af høj 
værdi, kunst og samleobjekter samt luksusmotorkøretøjer. Kommercielle linjer fokuserer på 
små og mellemstore virksomheder, især erhvervsansvarsforsikring og andre forpligtelser 
herunder arbejdsansvar og ejendomsrisiko. Selskabet tegner forretning i Storbritannien og 
EØS. 

HSA er et nydannet luxembourgsk forsikringsselskab, der er dannet til at tegne og servicere 
EØS-forretning efter Brexit herunder ny forretning og eksisterende HIC-forretning tegnet i 
disse lande. 

2.2 Jersey-forsikringstagernes EØS-policer, der er udstedt af HIC, vil ikke overdrages til HSA, 
medmindre Jersey-overdragelsen bliver godkendt af Royal Court af Jersey. I det 
usandsynlige tilfælde at denne overdragelse ikke godkendes, vil de pågældende policer 
forblive indenfor HIC, men vil blive 100 % genforsikret til HSA og vil også blive serviceret af 
HSA. Denne aftale vil gælde fra ikrafttrædelsesdatoen for overdragelsen, indtil Jersey-
overdragelsen godkendes, og der gives godkendelse den 31. december 2019 eller inden. 
Hvis Jersey-overdragelsen ikke godkendes inden denne dato, vil ovenstående aftale forblive 
forretning som sædvanlig for de relevante forsikringspolicer. Jeg vil kommentere på 
yderligere udviklinger i forbindelse med disse policer i en supplerende rapport, som 
beskrevet i afsnit 2.7 nedenfor.   

2.3 Overdragelsen fra HIC til HSA sker for at afbøde risiko for forsikringstagere af HIC, da de kan 
miste retten til at operere i EØS som følge af, at Storbritannien forlader Den Europæiske 
Union uden en aftale, der giver mulighed for grænseoverskridende autorisation eller 
mulighed for at garantere fri udveksling af tjenesteydelser eller etableringsfrihed. Et tab af 
retten til at operere i EØS kan gøre det ulovligt at servicere eksisterende forsikringspolicer 
eller betale gyldige fordringer. 

2.4 HIC har til hensigt at meddele detaljer om overdragelsen til deres forsikringstagere. HIC 
foreslår at underrette sine forsikringstagere direkte (med undtagelse af specifikke grupper 
anført nedenfor) og har også planer om at reklamere for overdragelsen gennem publikationer 
i lande, der afspejler forsikringstagerne. Annoncerne vil indeholde oplysninger om en 
dedikeret hjemmeside, hvorfra dokumentation om overdragelsen kan downloades. 
Kontaktoplysninger for spørgsmål eller anmodninger vil også blive oplyst på hjemmesiden. 

Dispensation bliver søgt for følgende grupper af forsikringstagere, hvilket betyder, at de ikke 
vil blive underrettet om overdragelsen enkeltvis: 

 ikke-overdragende forsikringstagere, der forbliver hos HIC; 

 forsikringstagere, hvis policer udløb inden den 31. december 2016; 

 fælles forsikringstagere og andre forsikrede i forbindelse med gruppeforsikringspolicer; 

 ansatte under en britisk arbejdsgivers ansvarspolitik; 

 motor- og arbejdsgiveransvars tredjepartsfordringshavere, hvis kontaktoplysninger er 
utilgængelige: 

 tilfældigt udeladte forsikringstagere; 

 afdøde forsikringstagere; 

 forsikringstagere, der er taget væk, og for hvem, der ikke kan valideres en opdateret 
adresse;  

 Formyndere under konkurs, modtagere og administrative modtagere; og 

 forsikringstagere, for hvem kontaktoplysninger ikke kan spores. 
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Der anmodes om yderligere dispensationer med hensyn til, hvordan visse grupper af 
forsikringstagere bliver kontaktet.  Det foreslås, at visse forsikringstagere, der kommunikerer 
med HIC via e-mail, skal meddeles via e-mail; forsikringstagere, hvor en anden 
forsikringsgiver er det ledende forsikringsselskab, skal underrettes af den ledende 
forsikringsgiver eller mellemmand; og at visse identificerede formidlere, hvor HIC ikke er i 
besiddelse af forsikringstagernes kontaktoplysninger, underretter deres kunder på vegne af 
HIC.  Nye kunder, der ansøger om en forsikringspolice efter direktionens høring, vil få et 
følgebrev med deres ansøgning, der informerer dem om overdragelsen og henviser dem til 
overdragelseshjemmesiden: https://www.hiscoxgroup.com/partvii. 

2.5 Selvom det ikke er en del af mit virkefelt som uafhængig ekspert, er jeg blevet bedt om at 
kommentere hensigtsmæssigheden af de dispensationer, der anmodes om i forbindelse med 
overdragelsen. Jeg betragter disse anmodninger om dispensation i detaljer, herunder det 
anslåede antal forsikringstagere, der er berørte af dette i Appendiks 7. Dog bemærker og 
accepterer jeg, at Domstolen er den ultimative dommer vedrørende den nødvendige 
kommunikation og eventuelle dispensationer i forhold til dette, og PRA og FCA vil også have 
deres egne meninger om disse emner. 

Vedrørende den foreslåede tilgang til notifikationerne har jeg overvejet en række faktorer 
herunder sandsynligheden for, at en forsikringstager får en fordring om, at 
forsikringstagerens police overdrages samt overdragelsens indvirkning på 
forsikringstagerens sikkerhed. Jeg har også overvejet det praktiske i at informere 
forsikringstagerne.  

Jeg mener, at den foreslåede tilgang til formidling af overdragelsen er hensigtsmæssig og 
rimelig. Jeg mener, at det ikke-cirkulære af de specifikke grupper af forsikringstagere hos 
HIC (som beskrevet ovenfor i sammendraget samt i Appendiks 7 i detaljer) er passende og 
rimelige i betragtning af forsikringstagernes omstændigheder. 

Tilgang 

2.6 Min tilgang til at vurdere de sandsynlige virkninger af overdragelsen for forsikringstagerne er 
at: 

 

 Forstå forretningen i de enheder, der berøres af overdragelsen; og 

 Forstå både de økonomiske og ikke-økonomiske virkninger af overdragelsen for de 
involverede virksomheder. 

Ovennævnte faser kan findes i henholdsvis afsnit 3 og 4 i denne rapport.  

Efter at have identificeret indvirkningerne af overdragelsen på de forskellige virksomheder og 
forretninger gør jeg følgende i afsnit 5: 

 

 Identificerer de relevante grupper af forsikringstagere 

 Overvejer konsekvenserne af overdragelsen for sikkerheden af hver gruppe af 
forsikringstagere og andre interessenter; og 

 Overvejer andre ikke-økonomiske aspekter af følgerne af overdragelsen (f.eks. 
forsikringstagerservice og fordringsbehandlingsprocessen). 

Jeg overvejer herefter forskellige stress- og scenarietests i afsnit 6 i denne rapport for at 
afgøre, om disse vil ændre min opfattelse af overdragelsens indvirkning på 
forsikringstagergrupperne, og i afsnit 7 vil jeg fremlægge mine konklusioner. 
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2.7 Overvejelse af finansielle og økonomiske oplysninger 

For at overveje indvirkningerne af den foreslåede overdragelse for hver af de pågældende 
enheder og grupper af forsikringstagere har jeg fået sammenlignelige oplysninger for hver 
juridiske enhed, herunder: 

 

 Regnskab (IFRS) og oplysninger om Solvens II-balanceskemaet baseret på de senest 
reviderede finansielle oplysninger pr. 31. december 2017 og pr. 31. december 2016 og 
forventede tal pr. 1. januar 2019, 31. december 2019 og 31. december 2020 for alle 
enheder; 

 Aktuarpraksisrapporter for HIC; 

 2017 Own Risk and Solvency Assessment (‘ORSA’) for HIC sammen med udkastet 2018 
ORSA for HIC; 

 Den lovpligtige kapital, der påkræves fra hver enhed pr. 31. december 2017 og pr. 31. 
december 2016 og forventede tal pr. 1. januar 2019, 31. december 2019 og 31. 
december 2010 for alle enheder; og 

 Oplysninger om intern forvaltning, der er givet i forbindelse med udarbejdelsen af denne 
rapport. 

Jeg vil udstede en supplerende rapport med ajourførte kvartalsoplysninger forud for den 
endelige høring, hvor sanktionen for at gå videre med overdragelsen vil blive indhentet fra 
Domstolen. Dette vil give Domstolen en ajourføring af mine konklusioner vedrørende 
indvirkningen af den foreslåede overdragelse for de forskellige grupper af forsikringstagere i 
lyset af eventuelle væsentlige begivenheder, der er sket efter tidspunktet for denne rapports 
færdiggørelse. 

For at forme en mening har jeg gennemført en række interviews med nøglepersoner, der er 
ansvarlige for kernefunktioner i overdragelsesvirksomhederne (en komplet liste over 
interviewede er vedlagt i Appendiks 6), og jeg har også lagt vægt på skøn over den kapital, 
som overdragelsesvirksomhederne skal besidde (således at selskaberne er i stand til at 
opfylde forpligtelser overfor deres forsikringstagere i tilfælde af en ekstrem hændelse eller et 
ekstremt scenarie), som er indleveret af overdragelsesvirksomhederne. Jeg beskriver, 
hvordan jeg har brugt disse oplysninger til at udføre min analyse mere detaljeret i afsnit 5.8. 
For at sikre mig, at disse skøn er et passende grundlag for at danne en mening, har jeg 
overvejet: 

 

 Hensigtsmæssigheden af de metoder, som overdragelsesvirksomhederne anvender til at 
beregne skøn over kapitalkravene; og 

 Virkningen af en række specifikke alvorlige uønskede hændelser for hver af 
overdragelsesvirksomhederne før og efter overdragelsen for at være sikker på, at 
kapitalestimaterne er rimelige. 

Vigtigste antagelser 

2.8 I gennemførelsen af min analyse har jeg antaget følgende: 

 

 Overdragelsen skal i det store og hele være skattemæssigt neutral for alle 
overdragelsesvirksomheder, fordi den eventuelle skattepligt, der opstår, vil blive godtgjort 
af Hiscox. Nærmere oplysninger om den indledende rådgivning fra Hiscox’s 
specialiserede skatterådgivere kan findes i afsnit 4.6 og 4.7. 
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 I det usandsynlige tilfælde at Storbritannien forlader EU før ikrafttrædelsesdatoen, vil 
Storbritannien fortsat følge den EU-dækkende tilsynsordning, der kaldes Solvens II eller 
en tilsvarende, fremadrettet. Jeg bemærker dog, at forhandlingerne, der kan føre til en 
eventuel udtrædelse af EU, kan vare i op til to år fra det tidspunkt, hvor Storbritanniens 
regering formelt gav meddelelse om deres exit ved at udløse ‘Artikel 50’ den 29. marts 
2017, som sandsynligvis strækker sig udover den foreslåede ikrafttrædelsesdato for 
overdragelsen. 

 HIC vil fortsætte med at tegne ny forretning efter overdragelsen for ikke-EØS-kunder. 
Efter overdragelsen vil HSA begynde at tegne ny forretning. 

Ovennævnte antagelser ligger til grund for analysen og konklusionerne i min rapport. Hvis 
disse antagelser skulle ændre sig, kan min mening også ændres. I skrivende stund er 
ovennævnte antagelser de nuværende intentioner for overdragelsen og 
overdragelsesvirksomhederne, og jeg har modtaget skriftlige henvendelser fra 
overdragelsesvirksomhederne, der i væsentlig grad svarer til Appendiks 3, der bekræfter min 
forståelse. 

Resultater 

2.9 Resultaterne af min rapport er sammenfattet nedenfor. Den detaljerede forklaring bag disse 
konklusioner kan findes i rapportens analyse: 

 Jeg har identificeret tre forskellige grupper af forsikringstagere. Disse er:  

i) overdragende HIC-forsikringstagere, der i øjeblikket er beskyttet af Financial 
Services Compensation Scheme (‘FSCS’) (disse er en undergruppe af de 
overdragende detail- og mindre handelsforsikringstagere) 

ii) overdragende HIC-forsikringstagere, der ikke er beskyttet af FSCS (dvs. alle 
overdragende forsikringstagere, der ikke er omfattet af (i) ovenfor); og 

iii) Ikke-overdragende HIC-forsikringstagere. 

Bemærk at der ikke vil være nogen forsikringstagere i HSA før ikrafttrædelsesdatoen. 

 

 Opdelingen af overdragende og ikke-overdragende forsikringstagere er ca. 35 %:65 %. I 
betragtning af kriterierne for FSCS-beskyttelse, er det ikke muligt præcist at afgøre, om 
en individuel forsikringstager er dækket, men Hiscox anslår, at antallet af ikke-FSCS-
forsikringstagere er under 5 % af de overdragende, og at flertallet (mere end 95 %) er 
beskyttet.  

Med respekt for de ikke-overdragende forsikringstagere af HIC, konkluderer jeg, at: 

På baggrund af den analyse, jeg har foretaget i afsnit 5 og 6 i denne rapport, bemærker jeg, 
at: 
(a) Policerne forbliver hos HIC efter overdragelsen; 

(b) Den forventede kapitaldækning af HIC er stort set uændret i forhold til overdragelsen, 

og den er stadig på et komfortabelt niveau, der er større end 120 % af de lovmæssige 

krav.  De finansielle politikker forbliver uændret, og derfor er chancen for, at HIC ikke 

vil være i stand til at opfylde de respektive fremtidige forpligtelser i sin helhed 

fjerntliggende; 

(c) Ændringer i fordringsbehandlingen, muligheden for at fremsætte nye fordringer, 

beskyttelsen af data fra forsikringstageren og eventuelle ændringer i den samlede 

behandling af kunder som følge af overdragelsen har ingen væsentlig indflydelse på 

de eksisterende HIC-forsikringstagere; og 
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(d) Brexits potentielle virkninger og følgerne heraf har ingen indflydelse på ikke-

overdragende HIC-forsikringstagere, da de ikke er eksponeret for risici i forbindelse 

med EØS. 

Med hensyn til overdragelse af HIC-forsikringstagere konkluderer jeg, at: 

På baggrund af den analyse, jeg har foretaget i punkt 5 og 6 i denne rapport, bemærker jeg, 
at: 
(a) Policerne flytter fra HIC til HSA; 

(b) Kapitaldækningen af HSA er den samme som for HIC før-overdragelse af HIC før-

overdragelse og forbliver på et komfortabelt niveau på mere end 120 % af de 

lovgivningsmæssige krav. De finansielle policer forbliver uændret, og derfor er 

chancen for, at HSA ikke vil være i stand til at opfylde sine fremtidige forpligtelser i sin 

helhed, fjerntliggende;  

(c) Der er ingen væsentlige ændringer i fordringsbehandlingen (undtagen for kunder i 

Irland), evnen til at fremsætte nye fordringer, beskyttelse af forsikringstagerens data 

eller ændringer i den samlede behandling af kunder som følge af overdragelsen. 

Desuden vil kontaktpunkterne for kunderne forblive de samme, selvom 

forsikringsselskabet, der støtter deres police, har ændret sig; 

(d) For hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt overdragelse af forsikringstagere i 

øjeblikket har adgang til FSCS: 

(i) De forsikringstagere, der i øjeblikket nyder godt af FSCS’ beskyttelse, vil 

bevare denne ret efter overdragelsen, indtil policen fornyes; og 

(ii) De forsikringstagere, der i øjeblikket ikke nyder godt af FSCS’ beskyttelse, vil 

stadig ikke have nogen beskyttelse fra FSCS efter overdragelsen, og deres 

situation er ikke blevet påvirket negativt som følge heraf. 

(e) Brexits potentielle indvirkning på overdragelse af forsikringstagere, hvis 

overdragelsen ikke sker, er, at de overdragende policer ikke ville være i stand til at 

blive serviceret, og derfor vil gyldige fordringer ikke lovligt kunne betales. 

Overdragelsen fjerner helt denne risiko og skaber derfor en fordel for denne gruppe af 

forsikringstagere. 

Jeg har overvejet overdragelsen og dens sandsynlige indvirkning på hver af 
forsikringstagergrupperne. Jeg har konkluderet, at risikoen for, at en eventuel forsikringstager 
påvirkes negativt af den påtænkte overdragelse, er tilstrækkeligt fjerntliggende til, at det er 
hensigtsmæssigt at gå videre med den foreslåede overdragelse som beskrevet i denne 
rapport. 

Eksperterklæring 

2.10 Jeg bekræfter, at jeg har gjort det klart, hvilke informationer og kendsgerninger refereret til i 
denne rapport der er indenfor min egen viden, og hvilke der ikke er. Dem, der er indenfor min 
egen viden, bekræfter jeg er sande. De udtalelser, jeg har givet udtryk for, repræsenterer 
mine sande og fuldstændige faglige udtalelser om de emner, som de refererer til. 

 
Philip Tippin 
Docent ved Institute og Faculty of Actuaries 
Partner, KPMG LLP 
27. juli 2018 
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3. Baggrund 

Hiscox Insurance Company Limited ('HIC')  

3.1 HIC er et britisk autoriseret forsikringsselskab, der er et datterselskab af Hiscox Insurance 
Holding Limited og udgør en del af Hiscox-koncernen. Moderselskabet er Hiscox Ltd, et 
holdingselskab baseret i Bermuda, som er noteret på FTSE 250 på London Stock Exchange. 
I 1996 overtog Hiscox-koncernen Economic Insurance Company og skiftede navn til Hiscox 
Insurance Company med det formål at udvide aktiviteterne væk fra Lloyd's og for at tegne 
regionale specialistrisici. Selskabet tegner skadesforsikringsprodukter samt personlige og 
kommercielle linjer i særdeleshed. Personlige linjer omfatter husstande af høj værdi, kunst og 
samleobjekter og luksusmotorkøretøjer. Kommercielle linjer fokuserer på små og mellemstore 
virksomheder, især erhvervsansvarsforsikring og andre forpligtelser, herunder arbejdsansvar 
og ejendomsrisiko. Det tegner forretning i Storbritannien, Irland og alle andre EU-
medlemsstater typisk via to helejede interne agenturfirmaer, HEUL og HUL. 

I betragtning af Hiscox’s kapitalposition og dets støtte til HIC, har HIC en A.M. Best credit 
rating af A (Excellent), en S&P rating af A (Stærk) og en Fitch rating af A+ (Stærk) med 
nettoaktiver på £244m ved udgangen af 2017. 

Nedenstående diagram viser den forenklede gruppestruktur af relevante enheder i Hiscox 
umiddelbart før overdragelsestidspunktet. 

 

 

3.2 HIC er autoriseret af PRA, reguleret af PRA og FCA og som følge heraf, medlem af FSCS.  

FSCS er en lovpligtig ordning, der finansieres af medlemmer fra den britiske finanssektor. Det 
giver kompensation til individuelle indehavere af policer udstedt af britiske 
forsikringsselskaber i Storbritannien eller et andet EØS-land, der er berettiget til 
kompensation i henhold til FSCS i tilfælde af forsikringsselskabets misligholdelse.   
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I henhold til gældende FSCS-regler er erstatningskrav, der er omfattet af lovpligtige 
forsikrings- eller erhvervsansvarsforsikringer, eller erstatningskrav, der opstår som følge af en 
forsikringstagers død eller uarbejdsdygtighed på grund af sygdom, 100 % beskyttet, og andre 
former for policer er 90 % beskyttet. Genforsikringskontrakter, samt varer under forsendelse, 
søfart, luftfart og kreditforsikring, er ikke omfattet af FSCS. Som jeg bemærker i punkt 2.9, 
vurderer Hiscox, at under 5 % af de policer, der overdrages, ikke er omfattet af FSCS. 

Tabellen nedenfor giver et overblik over de reviderede årlige økonomiske resultater for HIC 
fra 31. december 2013 til 2017 på en IFRS-basis.  

 
Kilde: Årsregnskaber; IFRS; Administrationskonti 

Nedenstående tabel giver en oversigt over Solvens II-balanceskemaet pr. 31. december 2016 
og 31. december 2017. Solvens II-balanceskemaet værdisætter aktiver og passiver på et 
andet grundlag end IFRS. Dette drøftes yderligere i afsnit 3.12. 

 
Kilde: Årsregnskaber; SII-balanceskemaer 

Tallene fra den 31. december 2017 viser, at HIC er godt kapitaliseret og har overskud af 
aktiver over forpligtelser med en kapitaldækningsgrad (forholdet mellem egenkapital til SCR 
som defineret i afsnit 5.9) på 140 %. HIC’s egne midler pr. 31. december 2016 var £40m 
mindre end nettoaktiverne - dette er på grund af et forudsigeligt afkast, der blev betalt i to 
trancher i februar og maj 2017. En dividende på £35m er planlagt for andet kvartal af 2018 – 
forudsat ingen andre væsentlige ændringer, vil dette reducere den disponible egenkapital, 
således at kapitaldækningsgraden (som defineret i afsnit 5.9) vil være 122 % senest den 30. 
juni 2018. 

Udadtil genforsikringsprogrammer 

3.3 HIC har købt genforsikringsbeskyttelse for at afbøde deres forsikringsrisici. Disse 
beskyttelsesforanstaltninger er typiske for dem, der anvendes af andre forsikringsselskaber 
for de typer af forsikringsforretning, der tegnes af de overdragende virksomheder. 
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Dette omfatter overskydende tab ('XL')-genforsikring på ejendoms- og ansvarsporteføljen 
samt kvoteandel (‘QS’) af arbejdsgiverens ansvar, erhvervsansvarsforsikring og bygge- og 
anlægsobligationer.  Dette er ikke en udtømmende liste af dækninger, men beskriver kort de 
væsentlige dækninger, der står til rådighed for at beskytte mod nye fordringer og 
begivenheder.  Disse genforsikringsbeskyttelser købes fra virksomheder udenfor Hiscox-
koncernen. 

HIC har et internt 70 % QS-arrangement med Hiscox Insurance Company Bermuda (‘HIB’) i 
forbindelse med selskabets ansvarsområde i forlængelse af de andre dækninger, der er 
nævnt ovenfor. Dette bidrager til at reducere de højeste eksponeringer i tilfælde af 
erstatningsansvarskrav (hvor en enkelt begivenhed kan udløse fordringer på policer i flere 
ansvarsområder i erhvervslivet). Med henblik på at afbøde modpartens kreditrisiko i 
forbindelse med en sådan stor genforsikring, er der oprettet øremærkede sikkerhedskonti til at 
understøtte de forpligtelser, der er forbundet med denne kontrakt. 

Police- og kravadministration 

3.4 Virksomheden er i øjeblikket placeret sammen med HIC primært gennem HUL og HEUL, 
interne mellemled der har DAAs med HIC for både tegninger og fordringer. I henhold til den 
nuværende driftsmodel etablerer HUL og HEUL forsikringsaftaler mellem kunder og HIC, og 
HUL og HEUL er i stand til at håndtere og afvikle fordringer på vegne af HIC for risici i 
Storbritannien og EØS. 

HEUL introducerer virksomheder direkte til HIC’s europæiske filialer fra ikke-britiske EØS-
lande. Selskabet leverer operationelle og politiske administrationstjenester fra Lissabon og 
EU-filialer til HIC-forretning. 

HUL har i øjeblikket en filial i Irland med et team af tegningsgaranter og regional forvaltning; 
irsk forretning forvaltes i øjeblikket som en del af Storbritannien. Back Office-teamet er 
baseret i Lissabon med 3 fuldtidsækvivalenter, mens kravhåndtering, finansiering og IT bliver 
leveret fra Storbritannien. 

Employers’ Liability Tracing Office (‘ELTO’) system 

3.5 ELTO er oprettet for at give fordringshavere, forsikringsselskaber, forsikringstagere og andre 
berørte parter adgang til en database over arbejdsgiveransvar (‘EL’)-policer via en online 
søgemaskine. Systemet kan eksempelvis anvendes til at finde en tidligere arbejdsgiver, hvor 
fordringshaver har lidt skade/sygdom som følge af tidligere ansættelser. ELTO kræver, at alle 
forsikringsselskaber uploader oplysninger om alle nye og fornyede EL-policer fra april 2011 
og eventuelle policer, hvor der har været nye påstande mod dem efter denne dato. HIC er 
medlem af ELTO, og HSA vil blive registreret hos ELTO med hensyn til britisk eksponering, 
der er tegnet i Irland. 

Hiscox SA (‘HSA’) 

3.6 HSA er et europæisk datterselskab af Hiscox Ltd, der er etableret som følge af, at HIC er 
nødt til både at fortsætte med at tegne forsikringsforretning og servicere allerede 
eksisterende forsikringsforretning i EØS efter Brexit. 

3.7 HSA er etableret og godkendt i Luxembourg og reguleret af CAA.  HSA er forpligtet til at 
fastsætte forsikringsmæssige hensættelser for alle forpligtelser i forbindelse med 
forsikringsaftaler, der er indgået, for hele dens forsikringsvirksomhed. Sådanne 
forsikringsmæssige hensættelser skal til enhver tid være omfattet af ækvivalente og 
kongruente aktiver (‘opdelte aktiver’), som indehaves af en depotbank i henhold til en 
standard trepartsaftale mellem forsikringsselskabet, depotbanken og CAA. De opdelte aktiver 
udgør en særskilt pulje af aktiver, der skal adskilles fra forsikringsselskabets øvrige aktiver og 
passiver. De opdelte aktiver tildeles, i absolut præference og prioritet, garantien for betaling af 
forsikringskrav, som forsikringsselskabet skal betale til sine forsikringskreditorer. Hvis 
forsikringsselskabet bliver insolvent, udbetales forsikringskreditorerne af opdelte aktiver 
fortrinsvis og i høj prioritet til andre kreditorer. 
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Forsikringstagerne har adgang til en forsikringsombudsmand, der ledes af ACA og ULC, og 
de kan rette klager direkte til CAA.  

I henho Den kan give kompensationspræmier til fordel for forsikringstagerne. Kun indehavere 
af policer, der udgør forretning i Storbritannien, har tilladelse til at indbringe klager til FOS.   

Forsikringsombudsmanden er den luxembourgske pendant til FOS vedrørende 
forsikringsselskaber.  

Jeg diskuterer mere detaljeret forskelle, når det kommer til forsikringstagernes beskyttelse 
mellem Luxembourg og Storbritannien, i afsnit 4.19.  

 

3.8 På datoen for denne rapport har HSA ikke tegnet nogen policer. Det er hensigten, at HSA vil 
begynde at tegne EU-fornyelser fra HIC-porteføljen og ny forretning fra den faktiske dato for 
overdragelsen.  

Overdragelsesvirksomhedernes forsikringsforretning 

3.9 Som følge af overdragelsen skal alle forsikringer, forpligtelser og udestående erstatningskrav 
i forbindelse med EØS-policer samt EØS-risici, der i øjeblikket er dækket af ikke-EØS-policer, 
samt visse andre aktiver og passiver for HIC, overdrages til HSA. 

Tabellen nedenfor viser sammenlignelige parametre for overdragelsesvirksomhederne fra 
den senest reviderede dato. Der gives oplysninger om åbne fordringer til HIC for at give en 
indikation af den udestående fordringsmængde, der overdrages til HSA. Der gives 
reserveoplysninger til alle overdragelsesvirksomheder for at give et overblik over størrelsen af 
de involverede enheder. 

 
Kilde: Styringsoplysninger 

Tabellen nedenfor viser antallet af policer, der overdrages fra HIC til HSA opdelt i 
forretningsområder. De bliver identificeret på grundlag af tegnede områder, samt om 
policerne er aktive, eller om de allerede er udløbet (‘tail’-policer).  Bemærk venligst, at en 
forsikringspolice er i stand til at have flere forretningsområder, hvorfor det samlede antal af 
forretningsområder, der overdrages, vil overstige det samlede antal overdragelser af policer. 
For eksempel vil en forsikringspolice, der har linjer af forretning HIC EU generelt ansvar og 
HIC EU PI tælles to gange i tabellen nedenfor, men kun én gang i policeberegningerne 
andetsteds i dette dokument.  
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Kilde: Styringsoplysninger 

  

 Jeg bemærker også, at Jersey-policenumre er som følger:  

 378 aktive Jersey-policer, hvor 350 har EU-eksponering, med de 350 policer inkluderet i 
’UK Live-kolonnen i tabellen ovenfor; 

 302 bortfaldne Jersey-policer, hvoraf 244 har EU-eksponering med 244 policer, der 
indgår i ‘UK-Tail’-kolonnen i tabellen ovenfor; og  

 403 aflyste Jersey-policer, hvoraf 370 har EU-eksponering med de 370 policer inkluderet i 
'UK-Tail'-kolonnen i tabellen ovenfor.  

3.10 Forretning tegnet af HIC 

HIC tegner skadesforsikringsprodukter samt personlige og kommercielle linjer. Personlige 
linjer omfatter husstand af høj værdi, kunst og samleobjekter samt luksusmotorkøretøjer. 
Kommercielle linjer fokuserer på små og mellemstore virksomheder især 
erhvervsansvarsforsikring og andre forpligtelser herunder arbejdsansvar og ejendomsrisiko. 
Selskabet tegner disse linjer over hele Europa. 

3.11 Forsikringstagersammensætning 

Som det fremgår af tabellerne i 3.9 ovenfor, er der et stort antal policer, der overdrages, hvor 
forsikringstagerne er individuelle kunder i stedet for virksomheder. En undergruppe af disse 
forsikringstagere vil i øjeblikket sammen med visse mindre erhvervskunder være berettiget til 
at blive beskyttet af FSCS. I betragtning af antallet af sådanne forsikringstagere i HIC, vil jeg 
tage hensyn til FSCS-beskyttede forsikringstageres interesser adskilt fra dem uden 
beskyttelse i min analyse i Afsnit 5 i denne rapport. 

Tilsynsmæssige kapitalkrav 

3.12 Overdragelsesvirksomhederne er i øjeblikket omfattet af en ordning med tilsynskapital, som 
kræver, at de opfylder et solvenskapitalkrav, der er kalibreret for at sikre, at forsikringstagerne 
er på et 99,5 % sikkerhedsniveau for potentielle fremtidige ansvarsudfald over et enkelt år. 

Dette er en del af den EU-dækkende reguleringsordning for forsikringsselskaber kendt som 
"Solvens II", som blev indført med virkning fra 1. januar 2016.  

Andre centrale krav i denne ordning er følgende: 

 Forsikringsselskaber skal beregne deres Solvens II-kapitalkrav (‘Solvenskapitalkrav’ eller 
‘SCR’) enten ved hjælp af et sæt regler, der er specificeret i EU-lovgivningen 
(‘standardformlen’), eller med forbehold for deres myndigheds godkendelse ved hjælp af 
en intern udviklet økonomisk kapitalmodel (en ‘Intern Model’). I begge tilfælde relaterer 
determinanterne for solvenskapitalkravet arten af risici i den regulerede enhed herunder 
markedsrelaterede investeringsrisici og forsikringsrisici som følge af ny forretning eller 
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eksisterende forpligtelser og andre forretningsrisici herunder kreditrisiko og operationel 
risiko. 

 Både HIC og HSA beregner deres SCR ved hjælp af standardformlens tilgang. Der er 
ingen aktuelle planer i virksomhederne om at ansøge om en intern modelgodkendelse i 
den nærmeste fremtid, hvorfor SCRs for hver virksomhed fortsat vil være baseret på 
standardformlen i fremtiden. 

 Lovpligtige kapitalkrav defineres i form af SCR og et minimumskapitalkrav (’MCR’). 
Kravene er beregnet på grundlag af en kompleks formel baseret på forskellige 
anliggender herunder forsikringsmæssige hensættelser, skriftlige forsikringspræmier, 
genforsikring, udskudt skat og administrationsomkostninger.  

 Den metode, hvor balancen mellem forsikringsenheder og definitionen af kapital er 
beregnet til reguleringsformål, er nu baseret på hovedsageligt økonomiske 
foranstaltninger af aktiver og passiver i stedet for regnskabsmæssigt baserede 
foranstaltninger.  

 Der er indført en række minimumsstandarder for forvaltning af forsikringsenheder og 
offentliggørelse er blevet introduceret (kendt som ’Søjle II’ og ’Søjle III’) herunder et krav 
om at udføre og dokumentere ORSA.  

 Hvis et forsikringsselskabs disponible ressourcer falder under SCR, skal 
tilsynsmyndighederne træffe foranstaltninger med henblik på hurtigst muligt at genoprette 
forsikringsselskabets finanser til niveauet for SCR. Hvis forsikringsselskabets finansielle 
situation imidlertid fortsat forringes, vil niveauet for tilsynsinterventionen gradvist blive 
intensiveret. Formålet med dette tilsyn og denne intervention er at identificere eventuelle 
skrantende forsikringsselskaber, før en alvorlig trussel mod forsikringstagernes interesser 
bliver realiseret. Hvis forsikringsselskabets disponible ressourcer til trods for 
tilsynsmæssige indgreb falder til under MCR, vil ‘den endelige tilsynsindsats’ blive udløst. 
Det betyder, at forsikringsselskabets forpligtelser kan overdrages til et andet 
forsikringsselskab, at forsikringsgiveren har trukket sin licens tilbage, at 
forsikringsselskabet er lukket for ny forretning, samt at det har likvideret virksomheden. 

Jeg bemærker, at: 
 

 Luxembourg også er underlagt Solvens II-direktivet.  

 Jeg har gennemgået Solvens II-standardformlens beregninger for 
overdragelsesvirksomhederne for at sammenligne den relative forskel i 
forsikringstagernes positioner før og efter overdragelsen af forpligtelser. Det 
hensigtsmæssige i denne tilgang og en mere detaljeret beskrivelse af denne analyse kan 
findes i afsnit 5.9 nedenfor. 

 Jeg har gennemgået stresstests, inkluderet i ORSA og produceret af HIC, på hver 
overdragelsesvirksomhed for at beslutte hvilke stresstests, der skal anvendes ved 
overvejelse af forsikringstagerens sikkerhed for hver forsikringstagergruppe i afsnit 6 
nedenfor. 

Kapitalforvaltningspolitik 

3.13 HIC stiler mod et kapitaldækningsforhold på over 120 % af SII disponibel kapital til SII SCR 
under normale handelsbetingelser. I starten forventes det, at HSA vil følge den samme 
kapitalforvaltningspolitik.  



Uafhængig ekspertrapport om foreslået forsikringsvirksomhedsoverdragelse af Hiscox Insurance Company Ltd og Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rettigheder 
forbeholdes. 

Side 21 af 65 13/08/2018 

 
Dokumentklassifikation – KPMG Public 

3.14 HIC har ingen specifik udbyttepolitik. Udbytteudbetalinger beregnes på baggrund af 
overskudsbeløbene over det aftalte HIC-minimumskrav med godtgørelse lavet til overholdelse 
af SCR. Det forventes, at HSA følger samme politik.  

3.15 Det lovpligtige minimumskapitaldækningsniveau, antydet af risiko indenfor den planlagte 
kapitalstyringspolitik for begge overdragelsesvirksomheder, er tilstrækkeligt over det 
lovpligtige minimum, således at sandsynligheden for, at forsikringstageren misligholdes 
forbliver en fjerntliggende mulighed. 

Garantier /risikodelingsordninger 

3.16 HIC og HSA har bekræftet, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen garantier eller aftaler 
om risikodeling andet end de genforsikringsordninger, der er beskrevet i afsnit 3.3. 

Pensionsforpligtelser 

3.17 Den lovpligtige arbejdsgiver for den definerede pensionsordning for de personer, der udfører 
tjenesteydelser for overdragelsesvirksomhederne, er servicevirksomheden Hiscox 
Underwriting Group Services Limited (‘HUGS’) og ikke HIC eller HSA. Den lovpligtige 
arbejdsgiver sponserer ordningen og er juridisk ansvarlig for dens finansiering. Hiscox’s 
ledelse har meddelt mig, at HIC ikke har ansat nogen af de medarbejdere, der er berettiget til 
pensionsordningen siden den 1. april 2001, mens HSA aldrig har. Ordningen har været lukket 
for nye medlemmer siden den 31. december 2000 og for fremtidig periodisering af ydelser 
siden den 31. december 2006.  

Hiscox PLC, moderselskabet til HUGS, har givet en garanti til HUGS, som jeg har 
gennemgået, og dette skriver, at hvis HUGS skulle undlade at opfylde sine forpligtelser til 
ordningen, vil Hiscox PLC opfylde de første £50m af ethvert deraf følgende ansvar.  

Historisk set er 37,1 % af eventuelle bevægelser af overskud eller underskud blevet 
videregivet til HIC som en driftsomkostning, men jeg forstår fra ekstern juridisk rådgivning til 
HIC (som jeg har set), at dette ikke skaber en juridisk regres til denne enhed.  Fremadrettet er 
jeg blevet rådgivet af Hiscox’s ledelse om, at der ikke vil være nogen videregivelse til HIC, 
hvilket betyder, at forsikringstagersikkerhed indenfor HIC og HSA ikke bør blive påvirket af 
fremtidige muligheder fra pensionsordningen.  

På trods af dette er jeg blevet rådgivet af pensionsspecialister fra mit team om, at The 
Pensions Regulator har vidtrækkende beføjelser i tilfælde af misligholdelse, og vil have 
muligheder for, at søge mod andre medlemmer af Hiscox-koncernen til at indsamle midler, 
hvorfor jeg har overvejet yderligere indvirkninger ved ekstrembegivenheder af 
pensionsordningen. Jeg diskuterer dette yderligere i afsnit 5.7.  
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4. Virkninger af overdragelsen 

Hvordan fungerer overdragelsen? 

Hvilke policer vil overdrages til HSA? 

4.1 HIC vil bruge tre hovedfaktorer til at afgøre, hvilke policer der skal overdrages fra HIC til HSA.  

- Den første overvejelse er den lokation, hvor policen er tegnet; hvis policen blev tegnet i 
en af HIC’s EØS-filialer i første omgang, vil det blive overdraget til HSA.  

- HIC gennemgår derefter den primære forsikringstagers/hovedsædets risikoplacering; hvis 
den primære forsikringstagers beliggenhed er indenfor EØS, vil policen blive overdraget 
til HSA. Primære forsikringstagere er defineret i Appendiks 5 i denne rapport.  

- Den sidste overvejelse er risikoplaceringen. Her bruges Solvens II-definitionen af 
risikoplacering f.eks. hvis en police dækker en fransk ejendom, så er ejendomsrisikoen 
og eventuelle tilknyttede dækningsforhold anset for at være fransk risiko. Policer med kun 
EØS-risici vil blive overdraget til HSA. For policer, der dækker risici i flere lokaliteter (i det 
følgende kaldet opdelte risici), overdrages EØS-delen af policen til HSA, hvor dækningen 
af Storbritannien og resten af verdenen forbliver hos HIC. 

For at undgå tvivl vil en police blive overdraget, hvis den kun falder ind under en af 
ovennævnte kategorier. Det behøver ikke at tilfredsstille alle. 

Jeg henviser til de policer, der overdrages til HSA fra HIC, som overdragelsespolicer. 
Dem, som forbliver hos HIC, omtaler jeg som ikke-overdragende policer. 

Økonomiske indvirkninger af overdragelsen 

Overdragelsens effekt på Hiscox-koncernens struktur 

4.2 Som følge af overdragelsen skal forsikringsforpligtelserne i forbindelse med overdragelse af 
policer og visse andre aktiver og passiver for HIC, overdrages til HSA. 

Det forenklede gruppestrukturdiagram efter overdragelsen viser Hiscox-strukturen og 
fremhæver, hvilke enheder der bevarer forsikringsforpligtelser efter overdragelsen.  
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Bemærk, at før ovenstående overdragelse vil to grænseoverskridende fusioner forekomme af 
HAG til HEUL og derefter HEUL til HSA.  
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Indvirkningen af de grænseoverskridende fusioner (dvs. HAG og HEUL samt HEUL og HSA, 
som ses i strukturdiagrammerne ovenfor), er dobbelt. Fusionen af HAG til HEUL er en 
strømligningsøvelse; HAG er et tidligere mellemmandsselskab indenfor Hiscox, der 
introducerede forretning i Tyskland. Det har været iværksat i nogen tid.  HEUL er i øjeblikket 
mellemmanden, der introducerer forretning til HIC’s europæiske filialer.  Ved at fusionere til 
HSA overfører dette effektivt fornyelsesrettighederne til HEUL, der introducerer policer til 
HSA.  Der overdrages ingen kendte risici, som en del af de grænseoverskridende fusioner, til 
HSA.  Selvom hypotetiske risici kan ske i fremtiden, er der ingen identificeret af Hiscox.  Da 
disse risici er hypotetiske på nuværende tidspunkt, og der ikke er identificeret noget specifikt 
tilfælde, har jeg ikke eksplicit gennemgået disse risici yderligere i min analyse.  Jeg 
bemærker dog, at der i forbindelse med Solvens II er en overvejelse af operationelle risici ved 
beregningen af solvenskapitalkravet for en virksomhed, hvorfor der er en vis godtgørelse for 
endnu ikke-identificerede fremtidige risici, der skal dækkes. 

For at undgå tvivl vil HSA bevare samme firmanavn og juridiske status efter overdragelsen og 
de grænseoverskridende fusioner.  HSA’s startbalanceskemaer, som jeg henviser til i denne 
rapport, inkluderer alle indvirkninger af de grænseoverskridende fusioner. 

Effekt af overdragelsen på overdragelsesvirksomhedsbalanceskemaer 

4.3 Jeg har foretaget mine analyser på grundlag af tal fra 31. december 2016 og 31. december 
2017 samt forventede tal pr. 1. januar 2019, 31. december 2019 og 31. december 2020. Jeg 
vil opdatere analyserne for at afspejle de seneste kvartalsvise finansielle oplysninger i en 
supplerende rapport, når ajourførte tal bliver tilgængelige . 

4.4 Tabellerne nedenfor illustrerer overdragelsesvirksomhedernes forventede IFRS-finansielle 
stilling efter overdragelsen på grundlag af overdragelsesvirksomhedernes finansielle situation 
pr. 1. januar 2019, 31. december 2019 og 31. december 2020, antaget at alle tilknyttede 
aktiver og forpligtelser på disse datoer bliver overdraget til HSA:  

Kilde: Årsregnskaber; IFRS; Ledelsesoplysninger.  

HIC's nettoaktiver reduceres fra £213,5m til £150,0m efter overdragelsen, selvom det 
forventes at ikke alt udbytte, der følger denne ændring vil være foretaget inden den 31. 
december 2018.  Saldoen, som dog forventes at blive betalt, vil være tilgængelig til dækning 
af begivenheder, der sker mellem datoen for denne rapport og ikrafttrædelsesdatoen.  Jeg vil 
vende tilbage til dette punkt i min supplerende rapport før den endelige sanktionshøring. 
HSA-balanceskemaet før-overdragelse afspejler de aktiver og passiver fra HAG og HEUL, 
der er slået sammen; der er ikke på nuværende tidspunkt tegnet en forsikringsvirksomhed.  
HSA’s stigning, og den resterende del af aktiverne, overdrages til HIB under den udvidede 
genforsikringsordning, der er omtalt i afsnit 4.8.  Genforsikringsposter ændrer i aggregat på 
grund af den øgede afståelse til HIB (diskuteret i afsnit 4.8 nedenfor). 
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4.5 Nedenstående tabeller viser overdragelsesvirksomhedernes forventede Solvens II-finansielle 
position pr. 1. januar 2019, 31. december 2019 og 31. december 2020 efter overdragelsen. 

 

 
Kilde: SII-balanceskema 

Tabellen viser også den støtteberettigede egenkapital for hver enhed (dvs. den disponible 
kapital, der anvendes til at beregne kapitaldækningen i henhold til Solvens II 
reguleringsøjemed). I dette særlige tilfælde har HIC og HSA ikke nogen øremærkede midler, 
der begrænser, hvor mange af deres nettoaktiver, der kan bidrage til deres kapitalposition.  
HSA’s position før overdragelsen består af aktiver og passiver fusioneret fra HAG og HEUL 
og udtrykt i Solvens II-termer – det har ikke et strengt Solvens II-balanceskema før 
overdragelsen. 

  

HIC og HSA forventes at besidde kapital svarende til et kapitaldækningsforhold på 120 % til 
123 % efter overdragelsen i perioden fra 1. januar 2019 til 21. december 2020. Før 
overdragelsen forventes HIC at have et 127 % kapitaldækningsforhold pr. 31. december 2018 
baseret på 2018 SCR-beregningen.  Jeg har også vist kapitaldækningsforholdet for HIC, hvis 
2019 SCR skulle beregnes på samme grundlag som 2018 SCR.  Dette forudsætter, at HIC 
kan fortsætte med at tegne EØS-forretning efter 29. marts 2019 - dette er i øjeblikket ikke 
tilfældet, men giver en naturlig sammenligning af opdeling af virksomhedens kapitalkrav efter 
overdragelsen.  Dette forhold er 113 %, men tager hensyn til et udbytte udbetalt i juni 2018, 
som forudser denne overdragelse (på det grundlag at HIC ikke vil være i stand til at tegne 
EØS-forretning efter 29. marts 2019). 

Solvens II-balanceskemaet ovenfor stemmer ikke overens, hvis du tæller hver linje før og 
efter overdragelsen sammen.  De primære årsager til dette er: 

 Ændringer i kapitalposition – HIC’s kapitalkrav vil falde væsentligt på grund af 
tabet af EØS-tegningen, og HSA vil desuden blive kapitaliseret. På grund af de 
reducerede kapitalbehov for HIC, vil det betale en dividende til Hiscox-koncernen. 
Nettovirkningen af dette er en reduktion i de samlede likvide beholdninger og 
investeringer på £41,7m. 

 Ændringer i genforsikringsordningen - annullering af den eksisterende 
kommercielle kvoteordning på 70 % mellem HIB og HIC til overdragelse af 
policer; dette vil stadig fungere for ikke-overdragende HIC-policer). Dette vil blive 
erstattet med en 90 % tabsporteføljeoverdragelse for alle (ikke kun kommercielle) 
eksisterende risici. Der vil også være en ny kvoteordning på 90 %, der er indført 
for nye risici, der er skrevet i HSA. Disse ændringer drøftes yderligere i afsnit 4.8 
nedenfor). Disse ændringer påvirker de fleste af linjerne ovenfor på aktivsiden.  

 Andre mindre justeringer (hovedsageligt koncerninterne aflysninger). 

All figures in £000s

£1=€0.88

Solvency II Balance Sheet

HIC (pre-

Transfer)

HSA (pre-

Transfer)**

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Assets

Investment and Cash 635.0 29.3 410.5 121.7 451.3 116.9 507.6 131.4

Reinsurer's Share of Technical Provisions 308.7 215.2 225.2 243.4 266.7 276.1 293.1

Receivables 19.6 12.9 12.6 17.9 14.5 20.3 16.7 23.2

Other 0.0 - - - - - -

Total Assets 963.2 42.2 638.3 364.8 709.3 403.9 800.5 447.7

Liabilities

Technical Provisions (excl. Risk Margin) 615.4 384.4 280.5 428.7 304.7 480.5 336.8

Risk Margin 17.9 9.9 3.2 10.8 2.2 11.9 2.5

Insurance and Reinsurance Payables - - - - - -

Payables (trade, not insurance) 67.8 25.4 56.1 27.4 58.6 31.1 62.6 33.8

Solvency II DTL Adjustment 7.4 5.6 (5.8) 6.1 (4.1) 6.8 (3.1)

Other 9.7 8.4 1.5 8.8 3.9 9.4 4.2

Total Liabilities 718.2 25.4 464.4 306.9 513.0 337.8 571.3 374.3

Net Assets 245.0 16.8 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

Eligible Own Funds 245.0 174.0 57.9 196.3 66.0 229.2 73.4

SCR 2019 * 215.9 143.6 48.4 163.7 54.9 189.1 59.5

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

* HIC pre-Transfer 2019 ratios calculated as though Brexit were not happening and the business could continue to underwrite as now for comparison with the sum of the parts

** HSA does not have a pre-Transfer Solvency II balance sheet as it has not underwritten insurance business.  These numbers reflect the balance sheet after the cross-border mergers re-expressed in Solvency II terms

As At 31 December 2019 As At 31 December 2020As At 01 January 2019
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Risikomarginen er et beløb, der kræves af Solvens II, og som skal indgå i de 
forsikringsmæssige hensættelser.  Den skal sikre risikoen for, at erstatningsforpligtelserne 
forværres yderligere, end det er tilladt i kapitalkravet, der kun tager hensyn til risikoen for 
forringelse over en etårig periode fremfor passivernes udløbsdato.  Som en del af mit arbejde 
har jeg gennemgået de dokumenter, der indeholder beregning af, og metoden for beregning 
af, den HIC-risikomargin, som grundlag for de risikomarginnumre, der indgår i Solvens II-
balanceskemaerne, som jeg har fået tilvejebragt til min rapport. Jeg er tilfreds med, at 
beregningerne er i overensstemmelse med Solvens II-reglerne og bemærker, at 
beregningerne for HIC er blevet revideret den 31. december 2016 og 31. december 2017. 

Omkostninger og skattemæssige konsekvenser af overdragelsen 

4.6 Jeg har modtaget en intern analyse udført af HIC vedrørende potentielle skatteresultater af 
overdragelsen. Mens HIC ikke er i stand til at bekræfte mængden af skatteforpligtelser, der 
kan opstå som følge af overdragelsen, forstår jeg, at Hiscox er forpligtet til at injicere kapital i 
både HIC og HSA således at eventuelle skattemæssige forpligtelser, der måtte opstå, ikke vil 
have en væsentlig negativ indvirkning på forsikringstagerne. Jeg er blevet præsenteret for en 
analyse af Hiscox's specialiserede skatterådgivere, der viser de værste skøn over potentielle 
skatteforpligtelser udløst af overdragelsen som værende lidt over £13m, samt at der er 
potentielle afbødende foranstaltninger, der vil reducere dette beløb.  Dette er en meget lille 
del af de disponible aktiver i Hiscox-koncernen, så jeg er tryg ved, at der selv i værste tilfælde 
kun er en fjerntliggende risiko for, at HIC- og HSA-balanceskemaer fra skatteforpligtelser 
udkrystalliserer sig som følge af overdragelsen. 

4.7 Jeg forstår, at de fleste omkostninger i forbindelse med overdragelsen vil opstå, uanset om 
overdragelsen sker, da de fleste af disse omkostninger vedrører aktiviteter, der finder sted 
inden sanktionsproceduren (f.eks. med hensyn til advokatsalærer og kommunikation med 
forsikringstagere). Derfor identificerer jeg ingen betydelige ekstra omkostninger som følge af 
gennemførelsen af overdragelsen. HIC vil opfylde disse omkostninger.  

Passiv genforsikring 

4.8 I en Del VII-overdragelse, hvor der overdrages udadgående genforsikringer, er der risiko for, 
at ikke-gruppe genforsikringer fra overdragelsesvirksomheder, hvis kontrakter ikke er 
underlagt engelsk lovgivning, ikke kan anerkende overdragelsen og tilbagebetalingen af 
fremtidige genforsikringsinddrivelser.  Alle udadtil genforsikringskontrakter, der er relevante 
for denne overdragelse, er underlagt engelsk lov, hvorfor dette ikke er en risiko her. 

Genforsikringskontrakter, der er købt i 2018 (herunder alle kontrakter der dækker europæiske 
risici) dækker i øjeblikket HSA og HIC; på disse kontrakter er HSA inkluderet som et 
navngivet og dækkende Hiscox-koncernselskab, og som en konsekvens af dette, vil de 
automatisk blive omfattet af kontrakterne, når de modtager policer gennem overdragelsen. Da 
nogle placeringer udløber i løbet af året, bliver nogle dækninger også fremført til forretning 
tegnet i 2019.  Genforsikringsaftaler, indgået i 2017 og tidligere, dækker ikke HSA, da disse 
blev købt inden datoen, hvor overdragelsen første gang blev foreslået. 

For placeringer, hvor kun HIC er omfattet, vil HSA blive tilføjet som en påtegning på den 
eksisterende genforsikringsaftale som en del af overdragelsen.  

Som følge af overdragelsen vil der også være nogle ændringer af de interne QS-ordninger, 
som er anført nedenfor:  

 Mens HIC-forretning fortsat vil være dækket af det 70 % ansvar fra QS til HIB, vil en ny 
kontrakt blive tegnet fra HSA til HIB gældende fra det tidspunkt, HSA begynder at tegne. 

 Andelen, afgivet til HIB, under den nye HSA-kontrakt vil være 90 % og vil dække alle 
forretningsområder og ikke kun ansvar - dette vil bidrage til at reducere aggregerede 
ejendomseksponeringer for katastroferisiko.  

 Der vil også ske en ændring i sikkerhedskæden; mens HIC’s QS er beskyttet af 
øremærkede sikkerhedskonti, vil den nye HSA’s QS operere på et ’tilbageholdt beløb’, 
hvor der ikke vil blive udbetalt forsikringspræmier til HIB før efter 36 måneder, hvorefter 
balancen af forsikringspræmier med mindre forventede fordringer skal betales. Dette 
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sikrer, at HSA har penge til at betale bruttoerstatning, indtil kontraktens tab bliver store 
nok til at gøre det tabsgivende. Pr. 31. december 2017 er HIB’s nettoaktiver $865m. 

 Derudover vil der være en tabsporteføljeoverdragelse fra HSA til HIB, der dækker de 
overskydende risici fra HIC. Dette vil QS til HIB 90 % af de eksisterende forpligtelser, der 
overdrages fra HIC til HSA, dvs. £379,4m. Denne kontrakt vil også være baseret på 
‘tilbageholdte midler’, og ved at spejle HSA QS vil man mindske de potentielle 
modpartskreditrisici for HIB. Der vil også blive indført en ny 90 % kvoteaktieaftale for nye 
virksomheder tegnet hos HSA. 

Udbytte- og kapitalstruktur 

4.9 Der vil ikke være nogen ændringer i kapitalforvaltningspolitikken hos nogle af 
overdragelsesvirksomhederne som følge af overdragelsen. 

Ikke-finansielle virkninger af overdragelsen 

4.10 Jeg betragter her de områder, som en forsikringstager kan have overvejet i deres beslutning 
om at købe deres oprindelige police, og vil derfor have rimelige forventninger til hele 
livscyklussen for deres police og eventuelle fordringer. Jeg har især overvejet kvaliteten og 
kulturen i direktionen af overdragelsesvirksomheder (idet den sætter tonen og kulturen for 
virksomheden), skadesbehandling, den lette adgang til virksomheden for klager eller 
policeadministration, cybersikkerhed hvad angår hvorvidt den beskytter kundens data samt de 
lovmæssige beskyttelsesforanstaltninger, som forsikringstageren nyder godt af.  

Fremtidige intentioner hos HIC og HSA 

4.11 Overdragelsen af EØS-policer fra HIC til HSA vil sikre, at Hiscox fortsat kan tegne europæisk 
forretning uanset det endelige resultat af Brexit-forhandlingerne og den endelige aftale. Der er 
ingen aktuelle intentioner om at afbryde eller afregistrere driften af HIC eller HSA. 

Police- og kravadministration 

4.12 Efter overdragelsen har Hiscox meddelt mig, at de har til hensigt at etablere en driftsmodel for 
police- og kravadministration, der overholder følgende standarder: 

- Overensstemmelse med den aktuelle driftsmodel 

- Opretholde evnen til at give kunderne en police, der dækker Storbritannien- og EØS-
risici 

- Overensstemmelse med de forventede ændringer i reguleringen som følge af Brexit. 

- Fortsætte med at betale fordringer til alle eksisterende forsikringstagere efter Brexit 

Jeg sammenfatter virkningen af den foreslåede driftsmodel på forskellige typer af kunder 
nedenfor: 

- EØS-kunde: EØS-kunderisici er i øjeblikket primært tegnet gennem HEUL. Efter den 
grænseoverskridende fusion mellem HSA og HEUL vil disse risici i stedet blive tegnet 
direkte hos HSA, og fornyelsesrettighederne for sådanne policer vil blive flyttet til HSA, 
inden overdragelsen finder sted. For eventuelle EØS-kunderisici, der i øjeblikket er 
tegnet via HUL, vil forsikringstageren blive henvist til og tegnet direkte hos HAS efter 
overdragelsen. 

- Ikke-EØS-kunde med EØS-risici: I øjeblikket er EØS-risici tegnet via HUL til HIC. 
Fremover vil HUL stadig være det første kontaktpunkt for kunder i Storbritannien, men 
HUL vil skrive denne risiko på HSA gennem en DAA.  

I form af skadesbehandling efter Brexit vil HUL ikke have bemyndigelse til at træffe 
beslutninger eller betalinger med hensyn til fordringer i forbindelse med EØS-risici. Når 
en meddelelse er modtaget, vil HUL videregive HSA-fordringer til den relevante HSA-
EØS-filial, hvor den kan blive afregnet og betalt. 
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- Ikke-EØS-kunde med EØS- og ikke-EØS-risici: I øjeblikket er EØS- og ikke-EØS-
risici tegnet af HUL (gennem regionale kontorer i Storbritannien og Irland) hos HIC via 
DAA. HUL administrerer reklamationsprocessen og udbetaler tilgodehavender på vegne 
af HIC. Efter Brexit vil HUL bruge sine reviderede DAAs til at tegne EØS-risici for HSA 
og ikke-EØS-risici til HIC. På denne måde er HUL fortsat det primære kontaktpunkt for 
kunden. Denne type af policer udgør 22-24 % af alle overdragelsespolicer. 

I form af skadesbehandling efter Brexit vil HUL ikke have bemyndigelse til at foretage 
nogen beslutninger eller betalinger med hensyn til fordringer i forbindelse med EØS-
risici, men er i stand til at samarbejde med den britiske mægler/kunde. Når en 
meddelelse er modtaget, vil HUL videregive HSA-fordringer til den relevante HSA-EØS-
filial til at blive afregnet og betalt. 

 

Som følge af overdragelsen vil der også være nogle ændringer af driftsmodellen for HUL’s 
irske afdeling som i øjeblikket har funktioner i Storbritannien og i nogle andre lande i EØS. 
Disse ændringer er opsummeret nedenfor: 

- Salg og forsikringstegning: Der vil ske en ændring i rapporteringslinjerne. Den 
administrerende direktør og tegningsgarantmanager vil nu rapportere til Europas 
administrerende direktør (CEO) og CUO i Europa <1050> Sales Director og Deputy 
CUO i Storbritannien</1050>. 

- Operationer og serviceydelser: Dette hold vil fortsætte med at operere fra Lissabon, 
men vil rapportere til den administrerende direktør for HSA’s irske filial. 

- Håndtering af fordringer: Et fordringsbehandlingshold vil blive etableret i Irland som vil 
bestå af en skadesbestyrer og tre skadesbehandlere (den nuværende stab har 3.7 
fuldtidsmedarbejdere), der rapporterer til Head of Claims for Europa. Dette vil tage form 
af et nyt hold, men overdragelsen vil blive forvaltet gradvist med støtte som krævet af 
det nuværende britiske team for at sikre, at der ikke er nogen ændringer i policer eller 
procedurer.  

Kunderejsen er stort set uændret af denne nye driftsmodel.  Alle kunder, der er involveret i 
denne overdragelse, bliver i øjeblikket introduceret til HIC direkte gennem deres forhold til 
HUL eller HEUL (selvom dette er yderst sjældent) eller gennem en tredjeparts formidler eller 
mægler.  Men alle kunder har ret til at kontakte Hiscox direkte (f.eks for at lave en fordring), 
hvorfor jeg har overvejet, hvordan direkte kontakt med Hiscox vil ændre sig: </1053 

 HEUL’s kunder vil opretholde det samme kontaktpunkt, som de altid har haft, selvom de 
nu vil være tilknyttet HSA efter fusionen. 

 HUL’s kunder vil stort set opretholde det samme kontaktpunkt, som de altid har haft, og 
HUL vil forvalte enhver opdeling og placering af risici og henvise fordringer til HSA efter 
behov.  HUL vil forblive deres kunders direkte kontaktpunkt gennem hele 
policeprocessen. 

 Undtagelsen af dette er for kunder i HUL’s irske afdeling.  I dette tilfælde vil personalet og 
operationerne i denne filial overdrages til den irske afdeling af HSA.  I dette tilfælde vil 
kunden kontakte en anden virksomhed fra før for fordrings- og tegningsaktivitet, men de 
vil beskæftige sig, i hvert fald i første omgang, med de samme mennesker, som de 
plejede at beskæftige sig med hos HUL. 

 Enhver kunde, der handler med HIC via en tredjepartsformidler, vil ikke opleve nogen 
ændring – formidleren vil interagere med HUL eller HEUL på nøjagtig samme måde, som 
de plejede. 

Derfor behøver forsikringstageren ikke at navigere i nye eller ukendte processer som følge af 
ændringen i driftsmodellen – alle ændringer håndteres i HUL, HIC og HSA. 

Indvirkning på konkurrencen som følge af overdragelsen 

4.13 Jeg er kun bekymret over indvirkningen af ændringer på eksisterende forsikringstagere 
medmindre overdragelsen resulterer i en væsentlig reduktion af det bredere marked for visse 
typer af policer, der kan opfylde en forsikringstagers fordring. Dette skyldes, at en fremtidig 
potentiel forsikringstager, der er utilfreds med produktet, tjenesten eller ethvert andet aspekt 
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af tjenesten, som de oplever efter overdragelsen, har mulighed for at købe deres næste police 
andetsteds. Da denne overdragelse er en omorganisering af policer mellem enheder, ser jeg 
ingen indvirkning på det konkurrenceprægede miljø, som vil påvirke de forskellige 
forsikringstagergrupper som følge af denne overdragelse. 

Administrerende ledelse 

4.14 HIC’s administrerende ledelsesteam vil ikke ændre sig. Bestyrelsesmedlemmerne i HSA er 
koncernchefen, koncernens CFO, den administrerende direktør i Europa, den 
administrerende direktør i Storbritannien og EU (som er baseret i Storbritannien), den 
udpegede direktør, den ikke-administrerende direktør (‘NED’), der er baseret i Belgien og en 
gruppe-NED baseret i Schweiz. HSA’s europæiske ledelsesteam er foreslået at omfatte både 
britiske og europæiske medarbejdere, der i øjeblikket arbejder med HIC (dog ansat af HUGS 
eller HEUL) samt den udnævnte direktør i Luxembourg. Hver filial vil have 
landeledelsesteams og nogle back-office-tjenester vil fortsat blive stillet til rådighed på en 
gruppebasis - IT; aktuariel; risikostyring; intern revision; kapitalmodellering og 
kapitalforvaltning; udadtil genforsikringsstøtte; og investeringsforvaltning. 

4.15 Det kontinentale europæiske personale er i øjeblikket ansat af HEUL. De, der ikke flyttes før 
overdragelsen, overdrages til HSA som følge af den grænseoverskridende fusion mellem 
HEUL og HSA. 

ELTO 

4.16 HIC har anmodet ELTO om at offentliggøre oplysninger om den foreslåede overdragelse på 
deres hjemmeside og har forpligtet sig til at informere ELTO om enhver police for 
arbejdsgiveransvar ('EL'), som ændrer forsikringsselskab som følge af overdragelsen. Ved 
deres sidste revisioner blev HIC fundet at være i overensstemmelse med ELTO-krav. Enhver 
tredjepartsfordringshaver, der har et EL-krav for hvilket HIC var ansvarlig, vil stadig være i 
stand til at spore den relevante forsikringsgiver efter overdragelsen gennem ELTO.  

Administration af virksomheden 

4.17 IT-systemerne vil blive opdateret for at rumme HSA, så policer vil blive administreret på de 
samme IT-systemer, uanset om de overdrages eller ej.  

Dette vil ske på følgende måde:  

I øjeblikket bliver alt britisk- og EØS-eksponering allokeret i systemerne til HIC-
forsikringsselskab. Fremadrettet vil alle HIC-policer tegnet fra Hiscox’s europæiske filialer 
blive skiftet til HSA. For virksomheder, der er tegnet fra Storbritannien, vil reglerne blive 
indført på grundlag af risikoadresserne indenfor hver police. Hvis risikoen er baseret i 
Storbritannien, vil den fortsat blive allokeret til HIC; hvis den er baseret i EØS, vil det blive 
allokeret til HSA.  

Der køres et script som identificerer adresser og risikoplaceringer. Efter dette vil en 
opdatering automatisk ske på ikrafttrædelsesdatoen, hvor policerne vil blive flyttet til HSA.  
Dette vil sikre, at forsikringstagerne ser det korrekte forsikringsselskab på alle deres 
dokumenter fremover. 

I tilfælde af opdelte risici skal de relevante komponenter i policen allokeres til HIC og HSA 
efter behov; i øjeblikket kan systemet automatisk identificere en passende fordeling for visse 
policer, men for andre er det nødvendigt med en manuel indgriben ved fornyelse. I 
mellemtiden vil den opdelte risiko blive allokeret til et nyt sammensat forsikringsselskab i 
systemet, således at forsikringsselskabet er offentliggjort korrekt på policedokumentationen 
som "Hiscox Insurance Company Ltd for dine forsikrede selskaber registreret udenfor EØS; 
Hiscox Societe Anonyme for dine forsikrede virksomheder, der er registreret i EØS".  

Den bredere administration af policer og fordringer behandles allerede mere udførligt i afsnit 
4.12 ovenfor.  

Der bliver ingen større ændringer i IT-processerne som følge af overdragelsen.  
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Kontraktmæssige aftaleordninger 

4.18 Overdragelsen skal ikke have nogen indvirkning på kontraktvilkårene for overdragelse af 
forsikringspolicer bortset fra ændring af kontraktparten fra HIC til HSA. 

For ikke-overdragende forsikringstagere af HIC, bør der ikke være yderligere problemer med 
at indbringe fordringer som følge af overdragelsen. 

Reguleringsaftaler 

4.19 HIC’s primære regulatorer er i øjeblikket PRA og FCA, og der vil ikke være nogen 
tilsynsmæssige ændringer for ikke-overdragende forsikringstagere som følge af 
overdragelsen. Efter overdragelsen vil der ske en ændring i de lovgivningsmæssige rammer 
for overdragelse af forsikringstagere, idet HSA’s primære regulator vil være CAA, den 
luxembourgske regulator. EØS-forsikringstagere, der allerede er tegnet via HIC-afdelinger i 
EØS, vil allerede være underlagt adfærdsregimet i deres lokale land og dette ændrer sig ikke. 

Desuden vil HSA have en britisk filial, som vil blive oprettet ved udøvelsen af 
grænseoverskridende autorisation. Den britiske afdeling af HSA vil tegne tilfældige EU-risici 
baseret på en DAA med HUL. HSA vil også gælde for PRA for direkte tilladelse fra den 
britiske filial som tredjelandsfilial, således (selvom den grænseoverskridende autorisation 
ophører med at gælde efter Storbritannien forlader EU), vil PRA og FCA direkte regulere 
HSA’s britiske filial. Den britiske filial af HSA forventes at blive oprettet og 
notifikationsproceduren i henhold til ordningen for etablering af fri etableringsret vil afsluttes 
inden udgangen af oktober 2018.  Mens overdragende forsikringstagere, der ikke anses for at 
være tegnet gennem Storbritanniens filial af HSA, vil ophøre med at være underlagt de 
overordnede principper, som FCA kræver af sine regulerede virksomheder, betyder det 
faktum, at den britiske filial af HSA bliver nødt til at følge disse principper, at HSA fortsat vil 
overveje retningslinjer for adfærd, der i øjeblikket efterfølges af HIC for så vidt som, at de ikke 
strider mod den luxembourgske ordning. 

De ikke-overdragende forsikringstagere af HIC, der er berettiget til beskyttelse i henhold til 
FSCS, vil bevare denne beskyttelse i tilfælde af, at fordringer ikke kan betales fuldt ud af de 
nuværende reserver, kapital og genforsikring.  

FSCS-beskyttelse vil også fortsat virke på fordringer i forbindelse med overdragelse af policer 
som er berettiget til en sådan beskyttelse opstået før eller efter ikrafttrædelsesdatoen for 
overdragelsen, da HSA er et deltagerfirma inden for FSCS-ordningens anvendelsesområde 
(oprindeligt som et indgående EØS-firma, der udøver grænseoverskridende autorisation og i 
fremtiden som en godkendt britisk filial). FSCS-beskyttelse vil derefter ende med fornyelse for 
overdragende policer, der fornyer med HSA i fremtiden, som i stedet vil blive beskyttet af det 
luxembourgske system som beskrevet i afsnit 3.7. Jeg har drøftet dette spørgsmål med to 
forskellige advokater for at bekræfte, hvordan denne FSCS-beskyttelse fortsætter.  
Overdragelse af forsikringstagere, der ikke var berettiget til beskyttelse under FSCS, vil være 
berettiget i henhold til Luxembourg-systemet.   

Mens FSCS tilbyder beskyttelse til enkeltpersoner og mindre virksomheder, som jeg 
diskuterer i afsnit 3.7, tilbyder det luxembourgske system beskyttelse for alle 
forsikringstagere. Der vil derfor være en stigning i beskyttelsesniveauet for forsikringstagere, 
der ikke havde adgang til FSCS før overdragelsen. Det er på ingen måde ligetil at 
sammenligne FSCS og Luxembourg-systemet. FSCS dækker mindst 90 % af de 
støtteberettigede fordringer uden øvre grænse (visse typer af virksomheder er omfattet 100 
%) og finansieres af en afgift, der ydes til støtteberettigede erhvervsdrivende (dvs. 
virksomheder, hvor kunder i denne virksomhed kan anmode om beskyttelse af FSCS). 
Luxembourg-systemet, som omtalt i afsnit 3.7, vil omfatte alle fordringer i en 
præferenceordning, selvom de prioriterer forsikringskreditorer før alle andre kreditorer. FSCS 
er et uafhængigt organ, og de midler, det råder over, er ikke tilgængelige for 
forsikringsselskaber i tilfælde af misligholdelse; tilsvarende anvender Luxembourg-systemet 
en retligt beskyttet kapital, der afholdes i henhold til en trepartsaftale for at beskytte 
forsikringstagernes sikkerhed. Jeg mener ikke, at der er nogen væsentlig forskel i 
sikkerhedsbeskyttelsen mellem FSCS og Luxembourg-systemet, men da FSCS-beskyttelse 



Uafhængig ekspertrapport om foreslået forsikringsvirksomhedsoverdragelse af Hiscox Insurance Company Ltd og Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Alle rettigheder 
forbeholdes. 

Side 31 af 65 13/08/2018 

 
Dokumentklassifikation – KPMG Public 

fortsat er berettiget for overdragende policer (dvs. dem der tidligere har haft adgang til FSCS), 
indtil de fornys, vil der ikke være nogen påvirkning fra de forskelle, der er for disse policer.  

 

Efter overdragelsen vil de ikke-overdragende forsikringstagere af HIC fortsat have adgang til 
FOS, hvis de tidligere har haft adgang til FOS før overdragelse. Dette skyldes, at aktiviteterne 
i HIC vil fortsætte med at falde ind under den obligatoriske jurisdiktion af FOS. Alle 
overdragende forsikringstagere af HIC, der i øjeblikket har adgang til FOS, vil fortsat være i 
stand til at klage til FOS om de regulerede aktiviteter af HIC eller den britiske filial af HSA; 
vedrørende regulerede aktiviteter der udføres i Storbritannien. I forbindelse med andre klager 
vil de få adgang til en forsikringsombudsmand, der ledes af ACA og ULC. De kan også 
adressere klager direkte til CAA. I ethvert tilfælde vil disse kunder ikke miste deres rettigheder 
til at klage til en uafhængig ombudsmand, hvis de har behov for det.  

Luxembourg og Storbritannien er i øjeblikket begge medlem af EU og følger Solvens II-
direktivet for tilsynsmæssig regulering.  Selvom der er færre forskelle mellem, hvordan 
Solvens II er blevet gennemført i hvert enkelt EU-territorium  (f.eks. kræver Storbritannien en 
ekstern revision af solvenskapitalkravet for standardformelfirmaer og har forankret nogle af de 
vigtigste funktionelle roller fra Solvens II i Senior Insurance Managers-ordningen, mens 
Luxembourg har en mindre formaliseret proces end Storbritannien, centrale funktionelle roller 
er normalt specificeret i en narrativ rapport skrevet om ordningen for forvaltning og ORSA), 
det overordnede målniveau af kapital som forsikringsselskaberne skal besidde og de 
forpligtelser til risikostyring, der kræves i Solvens II-direktivet ændres ikke. 
Standardformelberegningen varierer i særdeleshed ikke mellem EU-medlemsstater, så der er 
ingen reel risiko for, at der opstår væsentlige forskelle i sikkerheden ved at skifte fra en EU-
regulator til en anden. 

Cybersikkerhedsrisiko 

4.20 Cybersikkerhedsrisikoen er en forholdsvis ny og voksende trussel for virksomheder i dag. 
Cyberangreb på virksomheder bliver hyppigere. Disse angreb kan tage form såsom at få 
adgang til og sælge eller offentliggøre kunders data eller forhindre virksomheden i at fungere 
som sædvanligt. Cybersikkerhed bliver derfor stadig mere afgørende. Det er en rimelig 
forventning hos en kunde, at deres forsikringsselskab bør tage passende skridt til at beskytte 
deres fortrolige data. 

De fleste HIC-data opbevares elektronisk på et primært datacenter i Storbritannien, der 
replikeres til et sekundært datacenter i Frankrig. De resterende data opbevares på Microsoft 
Azure-placeringer eller hos tredjeparter. Der tages hensyn til databeskyttelseshandlinger og 
alle interne medarbejdere skal regelmæssigt gennemføre periodiske uddannelser inden for 
cyber- og datasikkerhed. PwC udfører eksterne revisioner, som også omfatter 
informationssikkerhed. 

HSA forventes at følge samme driftsmodel.  

Gennemføre risiko 

4.21 De primære områder, hvor risiko for afvikling kan opstå for HIC og HSA, er 
policeoriginalmateriale og tegningsprocessen samt kravhåndteringen. Det er meningen, at 
ændringer skal holdes på et minimum som beskrevet detaljeret ovenfor. For HIC og HSA er 
bestyrelserne i sidste ende ansvarlige for at gennemføre risici. Overvågning af overholdelse 
af lovgivningen vil blive udført af forskellige personer før og efter overdragelsen for 
overdragende forsikringstagere, da compliancefunktionen i HSA er en af de vigtigste 
funktioner, der er blevet etableret i Luxembourg. HSA-complianceteam vil blive sammensat af 
Head of Legal & Compliance, Compliance Manager samt Compliance Analyst. 
Compliancefunktionen i HSA vil blive udført med yderligere støtte fra Hiscox-koncernens 
compliancefunktion.  

Frontlinjedistribution, forsikringstegning- og fordringsprocesser vil ikke blive ændret som følge 
af Brexit (med nogle få undtagelser f.eks. europæiske fordringer fra den britiske afdeling vil 
blive behandlet af det europæiske skadeshold). Den nuværende styring af adfærdsrisiko i 
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Europa forvaltes gennem "Europe Customer and Conduct Group" ("EUCC") som har tilsyn 
med lokale produkttilsynsgrupper ("POG") - en for Tyskland, Frankrig, Benelux og Iberia. UK 
Customer and Conduct Group ("UKCC") administrerer risiko for Storbritanniens og Irlands 
forretningsenhed. Denne struktur er med til at sikre, at de forskriftsmæssige krav overvejes for 
hvert enkelt land samtidig med, at der opretholdes en konsekvent tilgang. EUCC Chair 
rapporterer til HEUL-bestyrelsen og i sidste ende til HIC-bestyrelsen vedrørende 
adfærdssager. UKCC rapporterer til HUL-bestyrelsen og i sidste ende til HIC-bestyrelsen.  

Efter overdragelsen vil den nye irske POG falde ind under EUCC som skal aflægge rapport til 
HSA-bestyrelsen. UKCC vil fortsætte med at aflægge rapport til HUL-bestyrelsen. 
Overvågning af overholdelsen af distributions- og forsikringstegningsaktiviteter i 
Storbritannien gennem HUL vil blive baseret på regelmæssige rapporter fra HUL til EUCC.  

EUCC er ledet af den administrerende direktør i Europa (og HSA-direktør), og omfatter 
Europas CUO, Head of Europe Claims og Chair af hver af de lokale POGs, HSA Compliance 
Manager og Group Compliance Manager. Dette vil forblive uændret med undtagelse af Group 
Compliance Manager, der kun vil deltage som undtagelse efter overdragelsen. UKCC er ledet 
af MD af UK Broker Channel og omfatter MD af UK Direct Channel, Head of Claims, UK Head 
of Alternative Distribution, Deputy UK CUO, UK Conduct and Complaints Manager og UK 
Compliance Manager. Efter overdragelsen vil HSA Compliance Manager deltage i UKCC, når 
spørgsmål, der påvirker HSA, er på dagsordenen. 

De processer, der følges for at overvåge en risiko, er ikke tænkt som en væsentlig ændring 
mellem HIC og HSA. 

Implikationer af Brexit 

4.22 Hele formålet med den påtænkte overdragelse er at afbøde de risici, der er forbundet med 
Brexit. Ved at overdrage policer fra HIC til HSA garanterer overdragelsesvirksomhederne, at 
de kan fortsætte med at servicere disse policer i fremtiden. For overdragende 
forsikringstagere vil risikoen for, at gyldige fordringer ikke kan betales lovligt efter Brexit, blive 
fjernet, når overdragelsen er sket. Hvis overdragelsen ikke finder sted, da der ikke er nogen 
aftale om fortsættelsen af grænseoverskridende autorisation på tidspunktet for udarbejdelsen 
af denne rapport, kan det blive ulovligt for HIC at lave kontrakter eller betale fordringer til 
EØS-forsikringstagere. 

Rettighederne for ikke-overdragende forsikringstagere hos HIC er ikke påvirket af Brexit. Der 
vil ikke være nogen HSA-forsikringstagere på ikrafttrædelsesdatoen. 
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5. Potentiel effekt af overdragelsen for interessenter 

Oversigt over udført analyse 

5.1 Ved vurderingen af den påtænkte overdragelses indvirkning på forsikringstagernes sikkerhed, 
har jeg både overvejet virkningen af overdragelsen af de finansielle midler til at støtte 
forsikringstagerne samt en række ikke-finansielle konsekvenser for, hvordan en kundes 
oplevelse kan ændre sig som følge af overdragelsen. Jeg har fulgt de følgende trin: 

 
(i) Jeg har overvejet de specifikke omstændigheder for forskellige typer af forsikringstagere 

og opdelt dem i forskellige grupper med lignende karakteristika.  

(ii) Jeg har overvejet forvaltnings- og styringsrammen og de fremtidige intentioner og 
strategier, som overdragelsesvirksomhederne har vedtaget. 

(iii) Jeg har sammenlignet hver forsikringstagergruppes position i tilfælde af, at 
overdragelsen fortsætter i den position, de ville være i, hvis overdragelsen ikke 
fortsætter. Jeg har overvejet situationen for forsikringstagerne under følgende 
overskrifter: 

 (a) finansielle midler til rådighed til at betale fremtidige forsikringstagers erstatningskrav; 

 (b) TCF (med særlig fokus på håndtering af fordringer) 

 (c) Hvor nemt det er at fremlægge et nyt erstatningskrav; 

 (d) Beskyttelse af kundedata; 

 (e) Virkningerne af Brexit; og 

 (f) Andre betragtninger. 

(iv) Jeg har yderligere sammenlignet forsikringstagernes position før og efter overdragelsen 
under en række fremhævede scenarier for at overveje, om 
overdragelsesvirksomhederne kan håndtere uønskede scenarier. 

(v) Efter overvejelsen af ændringen for hver enkelt forsikringstagergruppe under hver af 
disse kategorier, og i betragtning af resultaterne af stressscenarierne, har jeg dannet en 
mening om virkningerne af overdragelsen på hver forsikringstagergruppe. 

Punkt (i) til (iii) ovenfor følger her i afsnit 5 i rapporten. Stresstesten (Punkt (iv)) er i afsnit 6, 
og mine konklusioner (punkt (v)) bliver præsenteret i afsnit 7. 

Identifikation af forsikringstagergrupper 

5.2 Hensyntagen til forsikringstagernes grupperinger 

5.2.1 Forsikringstagernes karakteristika 

Jeg har identificeret en række forsikringstagerkarakteristika, der kan påvirke overdragelsens 
indvirkninger på kunderne. Forsikringstageregenskaber, som jeg har overvejet, omfatter: 

 

 Overdragelsesvirksomheden der skal levere dækningen efter overdragelsen. 

 Arten af reguleringsordningen og andre forsikringstagerbeskyttelser der gælder før og 
efter overdragelsen, når det kommer til forskellige grupper af forsikringstagere. 

 Arten af den type virksomhed, der er tegnet, og om forsikringstagerne er: 
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i) Forsikrings- eller genforsikringsforsikringstagere 

ii) Forsikringstagere af lovpligtig eller ikke-lovpligtig forsikring; eller 

iii) Forsikringstagere i forbindelse med ældre risici eller personer med produkter, der 
fortsat vil være tegnet 

 

 Den periode forsikringstagerne sandsynligvis fortsat vil modtage ydelser i henhold til 
deres policer.  

 Forsikringstagernes mulighed for at få adgang til det enkelte overdragelsesvirksomheds 
finansielle ressourcer i tilfælde af, at de indgår i administration, rehabilitering eller 
insolvens, og hvordan det ændrer sig som følge af overdragelsen. 

5.2.2 Begrundelse for forsikringstagernes grupperinger 

Ved valg af passende grupper af forsikringstagere for min analyse har jeg overvejet følgende: 

 I henhold til afsnit IV i Solvens II-direktivet rangerer genforsikringstagere bag 
forsikringstagere i tilfælde af en forsikringsvirksomheds insolvens. Sondringen mellem 
genforsikrings- og forsikringstagere bliver vigtig, hvis der er en betydelig risiko for, at en 
eller begge overdragelsesvirksomheder kan blive insolvent på kort sigt. I betragtning af 
niveauer af lovpligtig kapitaldækning, som HIC nyder, har jeg overvejet en sådan 
mulighed for at være fjerntliggende. Jeg bemærker også, at antallet af 
genforsikringstagere ikke er væsentlig. HIC forsikrer primært risici, der er forbundet med 
private kunder og virksomheder med store nettoformuer. HIC har ikke en strategi til at 
skrive genforsikring, men der kan dog være omstændigheder, hvor får en 
genforsikringspolice til at dække den samme type af underliggende udsættelser med 
disse små-mellemstore virksomheder og store nettoformueindivider. Et eksempel på dette 
er, når en faglig organisation yder professionel godtgørelsesdækning for sine medlemmer 
via en gensidig aftale, men at gensidige køb af overskydende genforsikringsvirksomhed 
kommer fra HIC. Disse ordninger er meget usædvanlige og kræver henvisning til senior 
tegningsgaranten. Selvom det er umuligt at skelne genforsikringspolicer fra 
forsikringspolicer i de data, jeg har fået, er disse genforsikringsordninger normalt kendt for 
at tegne forsikringsforvaltning og er få i antal. HIC er ikke bekendt med 
overdragelsespolicer, der er genforsikringspolicer. I lyset af ovenstående skelner jeg ikke 
mellem genforsikrings- og forsikringstagere i min analyse. 

 I betragtning af antallet af overdragende forsikringstagere, som i øjeblikket er berettiget til 
FSCS-beskyttelse, har jeg specifikt taget hensyn til disse forsikringstageres interesser 
adskilt fra dem, der i øjeblikket ikke har ret til FSCS-beskyttelse (under 5 % af den 
samlede overdragelse). For at undgå gentagelser i analysen gennemgår jeg de to 
grupper af overdragende forsikringstagere sammen, bortset fra hvordan disse rettigheder 
kan ændres. 

5.2.3 De valgte grupper af forsikringstagere 

På baggrund af min analyse af forsikringstagernes karakteristika og det faktum, at der ikke er 
nogen praktiske ændringer i reguleringen som følge af overdragelsen, har jeg identificeret 
følgende tre grupper af forsikringstagere. Disse er: 

 

 overdragende HIC-forsikringstagere, der i øjeblikket har FSCS-beskyttelse;  

 overdragende HIC-forsikringstagere, der i øjeblikket ikke er omfattet af FSCS-beskyttelse; 
og 

 HIC-forsikringstagere, der ikke vil blive overdraget 
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Der vil ikke være nogen HSA-forsikringstagere før ikrafttrædelsesdatoen for overdragelsen. 

Finansielle ressourcer vil stå til rådighed til at betale forsikringstageres 
fordringer 

5.3 Tilgang til vurdering af overdragelsens indvirkning på de disponible finansielle ressourcer 

I de efterfølgende afsnit finder jeg en række elementer, der bidrager til at ændre de finansielle 
ressourcer for de forskellige grupper af forsikringstagere som følge af overdragelsen. Først og 
fremmest gennemgår jeg i detaljer ændringer af aktiver og passiver (i form af 
aktivsammensætninger, erstatningsforbehold, genforsikringsordninger og pensionsforpligtelser), 
som vil påvirke overdragelsesvirksomhederne IFRS og Solvens II-balanceskema. Herefter 
gennemgår jeg ændringer af kapitalkravene i overdragelsesvirksomhederne som følge af 
overdragelsen og overvejer, hvor let de kan opfyldes.  

5.4 Overvejelse af aktivernes art, der står til rådighed for at opfylde forsikringstagerforpligtelser 

Ved vurderingen af indvirkningerne på overdragelsen har jeg overvejet karakteren af 
aktiverne indenfor hver overdragelsesvirksomhed før og efter overdragelsen. De enkelte 
overdragelsesvirksomheders aktiver kan inddeles i fire brede kategorier. 

 

 Aktier – HSA og HIC har begge ingen direkte aktier, men eksponeres for aktier gennem 
holding-fonde, der er opført som ‘risikoaktiver’ i tabellen nedenfor.  

 Investeringer og kontantbeholdning – Finansielle investeringer indehavet af 
overdragelsesvirksomhederne ejes hovedsageligt af obligationer. HSA holder en 
begrænset kontantbeholdning, og HIC holder et ret betydeligt beløb. 

 Genforsikringsandelen af hensættelser – Med forbehold for de specifikke vilkår i de 
relevante genforsikringskontrakter har genforsikringsaktiverne kapacitet til at absorbere 
tab som følge af de underliggende genforsikrede forsikringsforpligtelser og mindsker 
dermed den finansielle risiko. Arten og niveauet for anvendelsen af sådanne ordninger er 
i overensstemmelse med mine forventninger til overdragelsesvirksomhederne.  

 Andre aktiver - Andre balanceskemaaktiver omfatter realkreditlån og lån, diverse aktiver, 
der opstår i den normale forretningsgang, såsom tilgodehavender, påløbne renter og 
husleje og forfaldne interne mellemværender fra andre medlemmer af Hiscox opstår i vid 
udstrækning som følge af refusion af udgifter mellem koncernselskaber. HSA holder en 
masse af disse før overdragelsen, da det ikke har tegnet nogen forsikringsvirksomhed på 
det tidspunkt og har derfor ikke etableret forsikringsreserver (som normalt ville blive holdt 
overvejende i investeringer og kontantbeholdninger) til at betale fordringer. Disse 
balancer er i overensstemmelse med mine forventninger til en virksomhed af denne art. 

Tabellen nedenfor viser hver aktivgruppe som en procentdel af de samlede aktiver for HIC og 
HSA pr. 1. januar 2019 før og efter overdragelsen. Dette er baseret på projektioner udført af 
HIC. 
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Kilde: Årsregnskaber; IFRS; og Ledelsesoplysninger 

Samlet set er aktivsammensætningen for HIC kun forudset til at ændre sig en smule. 
Investeringer og kontantbeholdninger reduceres gennem overdragelsen til HSA. 

Den samlede aktivsammensætningen for HSA er forudset til at ændre sig som resultat af 
overdragelsen. Dette drives primært af en stigning på 56 % i genforsikringsandelen af 
bestemmelser, der hovedsageligt kommer fra ordninger med HIB; da HSA ikke har nogen 
forsikringsforpligtelser inden overdragelsen, kan det heller ikke have genforsikringsaktiver på 
forhånd. 

I HSA vil der være en betydelig genforsikringsordning med HIB efter overdragelsen på et 
tilbageholdt grundlag, så HSA holder midlerne, indtil der er større sikkerhed med hensyn til de 
forpligtelser, der er beskyttet af genforsikringsdækningen.  Investeringsaktiver for HSA vil alle 
blive holdt i kontaktbeholdninger.  Den anden aktivsandel af de samlede aktiver for HSA er 
det samme som før overdragelsen i HIC.  Jeg bemærker også, at både HIC og HSA bliver 
nødt til at følge (i det mindste til at begynde med i tilfælde af HIC) Solvens II-direktivet, som 
begrænser mængden af visse aktiver, der kan bidrage til rådigheden af en virksomheds egne 
midler for at opfylde deres lovpligtige kapitalkrav. 

Jeg kan derfor ikke identificere noget i forbindelse med balanceskemaaktiverne fra 
overdragelsesvirksomhederne, der ville få mig til at foretage en yderligere analyse eller 
konkludere, at der var nogen skadelige virkninger for forsikringstagere af enten HIC eller HSA 
som konsekvens heraf. Jeg noterer, at der ikke er planlagt nogen ændring i den samlede 
aktivsammensætning for overdragelsesvirksomhederne som en direkte følge af 
overdragelsen. 

Jeg forstår også, at HIC med PRA har udforsket muligheden for at indføre Tier 2-kapital i 
deres balanceskema.  Solvens II-direktivet sondrer mellem forskellige kapitalniveauer (Tier 1 
til 3) baseret på, hvor tilgængelige de opfattes at være i stresssituationer (med Tier 1 den 
højeste standard).  I øjeblikket er 100 % af HIC’s egne midler Tier 1-kapital, og det samme er 
de foreslåede egne midler hos HSA.  HIC har ansøgt til PRA om at indføre Tier 2-kapital i 
deres balanceskema, inden for de grænser, der er tilladt af Solvens II-direktivet.  Der har ikke 
været en beslutning om at gå videre med en anmodning og beslutning om, hvorvidt dette skal 
tillades som værende regulerende, og overdragelsen er på ingen måde betinget af den.  Jeg 
forstår fra overdragelsesvirksomhederne, at de ikke har til hensigt at ændre HSA’s 
kapitalstruktur i den nærmeste fremtid, men under alle omstændigheder vil fremtidige 
ændringer skulle overholde Solvens II-direktivet om aktiver til opfyldelse af kapitalkrav.  Da 
denne potentielle ændring vil være underlagt fremtidig myndighedsgodkendelse og er en del 
af forretning som sædvanlig aktivitet for HIC og HSA i stedet for i forbindelse med 
overdragelsen, gennemgår jeg ikke dette videre i denne rapport. 

5.5 Værdiansættelse af forsikringsforpligtelser 

Jeg har gennemgået værdiansættelsen af forsikringsforpligtelser, der indgår i hvert 
overdragelsesvirksomheds balanceskema. Processen med at anslå forsikringsforpligtelser er 
i sagens natur usikker på grund af ukendte fremtidige begivenheder eller omstændigheder og 

Nature of assets as % of balance sheet         

  Pre-Transfer Post-Transfer 

  HIC HSA HIC HSA 

Equities and UT share 0% 0% 0% 0% 

Investments - other (excl. direct equities) 31% 0% 30% 0% 

Risk assets (equities funds) 4% 0% 4% 0% 

Cash 6% 23% 3% 20% 

Reinsurance share of provisions 34% 0% 36% 56% 

Other assets 24% 77% 27% 24% 
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den virkning, disse kan have på hyppigheden og omkostningerne ved fordringer. For 
eksempel kan fremtidige juridiske ændringer øge antallet af fordringer, som 
forsikringsselskaberne er udsat for, inflationen kan ændre omkostningerne til afhjælpning af 
forsikrede begivenheder, og der kan opstå nye typer af fordringer, som ikke forventes i 
øjeblikket. Nylige eksempler på denne usikkerhed omfatter markedsobserverede betydelige 
stigninger (og efterfølgende fald) i antallet af fordringer, der indberettes til EL-policer for 
støjinduceret høretab eller stigende omkostninger for markedet af periodiske 
betalingspåbudskrav for katastrofale kvæstelser. 

I udførelsen af min analyse af den relative virkning af overdragelsen på forskellige 
forsikringstagergrupper, har jeg overvejet hensigtsmæssigheden af de metoder og 
antagelser, der anvendes af overdragelsesvirksomhederne til at værdiansætte deres 
forsikringsforpligtelser.  

Reserveholdet udfører fuld aktuarreservevurderinger kvartalsvis ved hjælp af en række 
standard aktuarmæssige teknikker såsom ’Chain Ladder’, ‘Bornhuetter Ferguson’ og ‘Loss 
Ratio’ metoderne. Reserveprocessen vil fortsætte i sit nuværende format og vil blive afsluttet 
af de samme hold og personale efter overdragelsen. 

Udkast til resultater drøftes i HIC-udvalget, nødvendige ændringer bliver lavet, og tallene 
bliver afsluttet. Styreformen omfatter validering af metoder og antagelser og 
fagfællebedømmelser indenfor koncernens aktuarafdeling. Der afholdes møder med 
divisionstegningsgaranter for at drøfte ændringer i underliggende engagementer, 
renteændringer og tegningsstrategi; skadesholdet drøfter usikkerhed omkring væsentlige 
fordringer; genforsikringsholdet sikrer, at programmerne tages i betragtning, og ledelses- og 
økonomihold løser områder med usikkerhed. 

For Solvens II skal HIC udarbejde en økonomisk balance, hvor relevante aktuarielle estimater 
anvendes som basispoint. 

Da overordnede reserveringsfilosofier fra overdragelsesvirksomhederne er de samme, vil der 
ikke være nogen indvirkning på sikkerheden for de overdragende forsikringstagere. 

Jeg har udført en analyse for at sikre mig, at forsikringsforpligtelserne er i overensstemmelse 
med mine forventninger til forsikringsvirksomhed af denne art. Denne analyse omfattede: 

 

 En gennemgang af interne reserverapporter om forretning, der er udarbejdet af 
kvalificerede aktuarer;  

 En gennemgang af de metoder, der anvendes til at estimere reserver sammenlignet med 
den bedste praksis i branchen;  

 En specifik gennemgang af beregningen af Solvens II-risikomarginen som en del af de 
forsikringsmæssige Solvens II-bestemmelser; 

 En række interviews med nøglepersoner ansvarlige for at anslå værdien af 
forsikringsforpligtelser inden for aktuar- og skadeforvaltningsfunktioner, der diskuterer de 
udførte analyser og resultaterne af disse analyser; og 

 Hensyntagen til den faktiske udvindingsfortjeneste eller tab på tidligere tegningsår vist af 
hver af overdragelsesvirksomhederne. 

Indvirkning på de forskellige forsikringstagergrupper 

Da reserveringer for både HSA og HIC vil blive udført af det samme aktuarhold med de 
samme processer omkring reserveringsfilosofi og styreform, mener jeg ikke, at der er nogen 
ændring i den måde, hvorpå forsikringstagerforpligtelser vil blive kvantificeret som følge af 
overdragelsen. Derfor ser jeg ingen væsentlig indvirkning på nogen forsikringstagergruppe fra 
ændringerne i klargøringsprocessen i forbindelse med den foreslåede overdragelse. 
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Indvirkning på eksisterende genforsikringsselskaber 

5.6 Udadtil genforsikringsordninger  

Udad genforsikringspolicer, der er købt i 2018, dækker eksplicit både HIC og HSA. For 
arvplaceringer, der i øjeblikket kun dækker HIC, vil HSA blive tilføjet som en del af 
overdragelsen for at blive genforsikret i henhold til policen. Genforsikringsaktiver sammen 
med de forpligtelser, der er forbundet med dem, vil blive overdraget under overdragelsen med 
den genforsikrede parts navn skiftende fra HIC til HSA.  

HIC har bekræftet, at alle de eksterne genforsikringsordninger, der i øjeblikket vedrører HIC, 
er underlagt den britiske lovgivning, så der bør ikke være kontrakter, hvor anerkendelsen af 
overdragelsen kunne anfægtes i henhold til loven i en anden jurisdiktion. 

Overdragelsen forventes ikke at have nogen indvirkning på genforsikringsaktiver og 
forpligtelser i forbindelse med ikke-overdragende policer. 

I lyset af ovenstående kan jeg ikke identificere nogen væsentlig negativ indvirkning på 
overdragelsesvirksomhedernes forsikringstagere fra overdragelsen på grund af 
genforsikringsordninger. 

Pensionsforpligtelser 

5.7 Pensionsforpligtelser 

Som omtalt i 3.17 har Hiscox’s ledelse meddelt mig, at HIC ikke har ansat nogen af de 
medarbejdere, der er berettiget til pensionsordningen siden den 1. april 2001, og HSA aldrig 
har. På trods af dette er jeg blevet rådgivet af pensionsspecialister fra mit hold om, at 
pensionsregulatoren har vidtrækkende beføjelser i tilfælde af misligholdelse, og at den vil 
kunne se til andre medlemmer af Hiscox-koncernen for at indsamle midler. Derfor har jeg 
overvejet yderligere virkninger af en ekstrem begivenhed vedrørende pensionsordningen.  

 
Hiscox-koncernen har modsvaret virkningerne af en forringelse af pensionsforpligtelserne i 
forhold til koncernens kapitalkrav og har yderligere kapital på 1 til 200-års-hændelsesniveau i 
forbindelse med denne risiko.  Det supplerende kapitalkrav, som selskabet genererer efter 
diversificeringsydelserne, ligger væsentligt under garantibeløbet (£50m), der leveres til HUGS 
af Hiscox-koncernen, hvorfor risikoen for HIC- (eller HSA) balanceskema er fjerntliggende, da 
dette ville kræve, at garantien blev opbrugt og HUGS for at være ude af stand til at opfylde 
forpligtelsen gennem andre kapitalressourcer, således at pensionsmyndighederne kan 
overveje at udøve deres bredere beføjelser).  Under alle omstændigheder findes disse 
potentielle forpligtelser både før og efter overdragelsen, så situationen ændrer sig ikke 
markant for overdragelsesvirksomhederne. 

Derfor konkluderer jeg at muligheden for, at pensionsordninger risikerer at påvirke HIC-
balancen i fremtiden er fjerntliggende. 

Behandling af kapital og risiko 

5.8 Kapitalforanstaltninger 

Jeg har overvejet værdien af hver overdragelsesvirksomheds nettotilvækst i forhold til den 
risiko, som hver overdragelsesvirksomhed udsættes for under henvisning til standardformular 
SCR for hvert selskab. Dette er en regulerende foranstaltning, som er tilgængelig for HIC (og 
vil være tilgængelig i fremtiden for HSA; de har ikke offentliggjort en SCR endnu på grund af 
virksomhedens nylige etablering), og da begge bruger standardformlen til at beregne deres 
SCR, er det en konsistent sammenligning. Jeg har gennemgået standardformel-overslagene 
pr. 31. december 2016 og 31. december 2017 samt forventede tal pr. 1. januar 2019, 31. 
december 2019 og 31. december 2020 for HSA og HIC til sammenligning. 

Disse estimater sammenligner i princippet værdien af de enkelte juridiske enhedsøkonomiske 
ressourcer med overdragelsesvirksomhedernes skøn over det nødvendige kapitalbeløb for at 
sikre, at forsikringstagerne er på et 99.5 % sikkerhedsniveau over en 1-års tidshorisont under 
Solvens II-direktivet. Risici, der tages højde for i disse estimater, omfatter: 
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 Potentielle forringelser af forsikringsforpligtelserne; 

 Potentielle tab fra investeringer; 

 Potentielle tab som følge af svigt af tredjeparter som hver enkelt juridisk enhed 
eksponeres for; og 

 Potentielle tab som følge af operationelle risici.  

Jeg bemærker, at disse standardformelskøn: 

 

 Er fremstillet af tilstrækkeligt kvalificerede personer i overdragelsesvirksomhederne. 

 Er blevet gennemgået og godkendt af bestyrelserne i overdragelsesvirksomhederne; og  

 Er i overensstemmelse med de skøn, der forelægges PRA, hvor det er relevant 

Selvom jeg ikke har foretaget en detaljeret kontrol af de beregninger, der er foretaget af 
overdragelsesvirksomhederne, der anvender standardformlen, bemærker jeg, at resultaterne 
af disse beregninger pr. 31. december 2016 og 31. december 2017 for HIC, er blevet 
revideret som en del af revisionen af Solvency and Financial Condition Report (‘SFCR’).  

Da standardformlen er baseret på forsikringsrisici indenfor det "gennemsnitlige" 
forsikringsselskab, vil den ikke perfekt afspejle risikoprofilen for den ene eller den anden 
overdragelsesvirksomhed.  

HIC anvender i øjeblikket en intern Economic Capital Model ("ECM") til at overveje 
forretningsmæssige beslutninger samt for at beregne standardformlen til 
reguleringskapitalformål. Det foreslås, at HSA vil bruge den samme model efter 
overdragelsen. 

Jeg har derfor overvejet metodologien og de vigtigste forskelle mellem standardformlen og 
overdragelsesvirksomhedernes ECM, da dette giver mulighed for yderligere indsigt i de 
kapitalkrav, der stilles til overdragelsesvirksomhederne. Til dette formål har jeg gennemgået 
HIC’s vurdering af hensigtsmæssigheden af standardformlen for regulerende kapitalformål 
sammen med HIC’s ORSA for 2017 og deres udkast af ORSA for 2018.   I overvejelsen af 
deres kapitalkrav beregner HIC deres kapitalkrav ved hjælp af ECM på både en etårig basis 
for overensstemmelse med standardformlens beregning og på et ultimativt grundlag, hvor 
passiver er modelleret til deres udløb, samt hvor en tilsvarende langsigtet opfattelse af 
aktivrisici også bliver benyttet. 

HIC-standardformelberegningen resulterer i et højere kapitalkrav end ECM gør på både det 
1-årige og endelige grundlag. 

Dette skyldes primært, at standardformlens beregning af forsikringsrisiko i øjeblikket er højere 
end for ECM på begge baser, fordi standardformlen ikke er skræddersyet til HIC-
risikoportefølje, eller er i stand til at tage hensyn til HIC’s skræddersyede analyse af 
katastroferisiko. Standardformlen bruger en metode til at anvende faste faktorer til at 
opsummere forsikrede afhængig af risikoplaceringer af høje niveauer, hvilket betyder at det 
ikke fanger de samme risici eller tillader fuldt ud spredning af eksponering som ECM.  HIC 
mener også, at deres ejendomsforsikringsportefølje er mere vægtet til forbrugernes risici end 
den gennemsnitlige portefølje, hvilket bakker op om standardformlens antagelser - disse risici 
udviser lavere omskiftelighed i forsikringsfordringer end større kommercielle risici. 

I HIC's ORSA-beregning af reserveringsrisiko (risikoen for at de fastsatte tekniske 
bestemmelser viser sig at være utilstrækkelige til at betale fordringer, som de forfalder) er 
foretaget til det endelige udløb af forpligtelsen snarere end blot at beregne risikoen i løbet af 
de næste tolv måneder (som det sker under standardformlen).  Dette er mere fornuftigt og 
afspejler den kendsgerning, at selskabet er ansvarlig for de endelige omkostninger ved 
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skadeserstatninger.  I Solvens II-direktivet indarbejdes en godtgørelse for denne risiko i de 
forsikringsmæssige hensættelser ved beregning af risikomarginen.  Jeg har gennemgået 
beregningen af risikomarginen for overdragelsesvirksomhederne, og jeg er tilfreds med, at 
den er i overensstemmelse med Solvens II-direktivet og er passende til formålet.  Dette, 
kombineret med det faktum, at ORSA-beregningen af den krævede kapital (herunder en 
godtgørelse for denne ultimative reserveringsrisiko), er lavere end standardformlens 
kapitalkrav, giver mig trøst, at standardformlens kapitalkrav sammenholdt med den 
risikomargin, der er fastsat i de forsikringsmæssige hensættelser, sikrer en passende 
beskyttelse af lang-tids forsikrede forsikringstagere med henblik på forældelse af deres 
fordringer, hvis en overdragelsesvirksomhed ophører med at handle. 

På trods af at HIC’s ECM-opfattelse af kapital, der kræves for at støtte sin virksomhed, er 
lavere end den, der beregnes ved hjælp af standardformlen, har HIC konstateret, at det er 
hensigtsmæssigt, at bruge standardformlen til at udlede dens lovpligtige kapitalkrav. 

Jeg har ikke foretaget en detaljeret kontrol af de beregninger, der er foretaget af 
overdragelsesvirksomhederne. Men for at sikre mig, at estimaterne er rimelige, har jeg 
gennemgået stresstests på de områder, jeg betragter som væsentlige for 
overdragelsesvirksomhedernes vurdering af disponibel og nødvendig kapital, eller hvor andre 
markedsdeltagere til min viden for nyligt har oplevet forværringer, og som en eller flere af 
overdragelsesvirksomhederne udsættes for. Disse belastninger har til formål at beskrive 
scenarier i den virkelige verden, der er begrebsmæssigt lettere at forstå end f.eks. en 1-i-200 
års begivenhed, men forventes at relatere til dette niveau af sandsynlighed. Jeg har fastlagt 
disse stresstests ved at henvise til ORSA-rapporterne fra HIC, som før overdragelsen er 
udsat for alle de risici, der deles mellem overdragelsesvirksomhederne som følge af 
overdragelsen. 

I hvert tilfælde bliver den disponible kapital opfyldt mere end rigeligt efter overdragelsen. 
Selvom dette ikke udgør en formel revurdering af den kapital, der er nødvendig for hvert af 
disse scenarier, beroliger det faktum mig, at hvert scenario rummer de kapitalbeløb, der er 
anslået under standardformlen, hvorfor disse skøn registrerer og dækker de relevante risici. 
Jeg diskuterer resultaterne af denne analyse i afsnit6.4-6.7. 

Baseret på ECM-beregninger vist i ORSA er standardformlens kapitalkrav højere end ECM-
modellerede risiko på 1-i-500 års niveau.  Da nogle af HIC's eksisterende kunder vil købe 
forsikring fra dem i forventning om et højere niveau af sikkerhed end et gennemsnitligt 
forsikringsselskab, giver disse oplysninger mig komfort, at ved brug af standardformlens 
kapitalkrav i min rapport for at vurdere den relative sikkerhed er passende, set fra en 
forsikringstagers perspektiv.  Som anført i afsnit 3.13 går HIC efter en 120 % dækning af 
deres standardformels kravkapital – dette sikrer, at de kan styre virksomheden på daglig 
basis uden frygt for at udløse regulerende interventionstærskler på grund af store 
begivenheder eller omstændigheder. 

Selvom overdragelsesvirksomhedernes risikoprofiler ikke vil blive vist fuldt ud ved brug af 
standardformlen, konkluderer jeg, at den giver et rimeligt skøn over den kapital, der er 
nødvendig for at støtte den igangværende virksomheds transaktioner, og viser passende den 
relative ændring i forsikringstagernes sikkerhed før og efter overdragelsen, hvilket støtter min 
udtalelse i denne rapport. Desuden gør den det konsekvent på tværs af 
overdragelsesvirksomhederne, som begge beregner standardformlen på samme måde.  Jeg 
bruger derfor standardformlen SCR og dets dækning som målestok for at afgøre, om 
forsikringstagersikkerheden er berørt af overdragelsen. 

Overdragelsens indvirkning på kapital til rådighed for forsikringstagerne  

5.9 Ændring i Solvens II kapitaldækningsnøgletal 

I tabellerne nedenfor opsummeres Solvens II-balanceskemaaktiver og passiver for 
overdragelsesvirksomhederne før og efter overdragelsen som vist i afsnit 4.4.  

Genforsikringsaktiver er inkluderet i de samlede aktiver. Den vigtigste foranstaltning, der skal 
overvejes, er, hvordan de støtteberettigede egne midler sammenlignes med SCR, og jeg viser 
dette for HIC og HSA nedenfor.  
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Jeg overvejer følgerne af overdragelsen med hensyn til de fremskrevne nøgletal for den 
disponible kapital til kapitalkravet (‘kapitaldækningskvoten’) beregnet på grundlag af 
standardformlen pr. 1. januar 2019, 31. december 2019 og 31. december 2020 i tabellen 
nedenfor: 

 

Kilde: SII-balanceskema og ledelsesinformation 

Jeg observerer følgende: 

 Før overdragelsen den 1. januar 2019, og ud fra den antagelse, at HIC kan fortsætte med 
at tegne europæisk forretning i løbet af 2019, vil kapitaldækningskvoten være 113 %.  
Dette er lavere end de målrettede kapitaldækningsnøgletal for HIC, men afspejler, at det 
allerede er forudset, at HIC ikke vil være i stand til at fortsætte med at tegne europæisk 
forretning efter den 29. marts 2019, og derfor er der betalt et udbytte af HIC delvist for at 
blive brugt til at kapitalisere HSA.  Den sammenlignelige kapitaldækningsratio baseret på 
HIC’s 2018 SCR er 127 %, hvilket er mere i overensstemmelse med historiske niveauer. 

 Efter overdragelsen forventes kapitaldækningsgraden at være i intervallet 120 % til 123 % 
for HIC og HSA, hvilket er i overensstemmelse med ledelsens mål på over 120 %. 
Opdeling af virksomheden producerer en reduktion i diversificering, som jeg ville forvente 
(med undtagelse af andre faktorer) for at reducere den samlede kapitaldækningsratio, 
selvom den øgede genforsikring til HIB kompenserer dette. 

 Derfor forbliver kapitaldækningsgraden efter overdragelsen væsentlig uændret i 
intervallet 120 %-125 %, over 100 % og indenfor HIC’s og HSA’s erklærede mål efter 
overdragelsen.  Stigningen fra den prognose, at HIC’s position mod dens hypotetiske 
2019 SCR, er unaturlig som angivet ovenfor. 

 Jeg bemærker, at tallene ovenfor er baseret på prognoser, og disse har mindre 
troværdighed jo længere ud i fremtiden, de kommer.  Jeg har imidlertid overvejet 
bevægelserne mellem HIC-årsregnskaber og Solvens II-balanceskemaer pr. 31. 
december 2017 og dem i prognoserne, og jeg mener, at de antagelser, der er gjort for at 
udarbejde disse prognoser, er rimelige.  Prognoserne er også i overensstemmelse med 
den treårige forretningsplan, der blev forelagt den luxembourgske tilsynsmyndighed som 
en del af godkendelsesprocessen for HSA.  

I lyset af ovenstående identificerer jeg ingen væsentlige ændringer i den økonomiske 
situation eller den kapitalbeskyttelse, der står til rådighed for nogen af de identificerede 
grupper af forsikringstagere.  

Garantier/risikodelingsordninger 

5.10 Som omtalt i afsnit 3.16 har HIC og HSA bekræftet, at der i øjeblikket ikke findes nogen ikke-
genforsikrings relaterede garantier eller risikodelingsordninger. Derfor identificerer jeg ingen 
effekt på HSA- eller HIC-forsikringstagere som følge af overdragelsen fra ændringer af dette. 

Treating Customers Fairly 

€1 = £0.88 As At 31 December 2019 As At 31 December 2020

Solvency II Balance Sheet (£'000)

HIC (pre-

transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

HIC (post-

Transfer)

HSA (post-

Transfer)

Own Funds 245,011            173,966        50,783             196,280          57,912                    229,165              64,428                 

Total Assets 963,218            638,321       319,985          709,291         354,262                 800,459             392,752              

Insurance Liabilities              633,279         394,248            248,924            439,541                   269,221               492,440                297,648 

Other Liabilities 84,928               70,107          20,278             73,470            27,129                    78,853                30,676                 

Total Liabilities 718,207            464,355       269,202          513,011         296,350                 571,293             328,325              

SCR              215,914         143,643               42,429            163,728                     48,171               189,108                  52,190 

Capital Cover Ratio 2019 * 113% 121% 120% 120% 120% 121% 123%

Capital Cover Ratio (HIC 2018 SCR) 127%

As At 01 January 2019
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Fordring- og policeadministration 

5.11 HIC’s og HSA’s foreslåede driftsmodel for fordring- og policeadministration blev sammenfattet 
i afsnit 4.12. Ændringerne i driftsmodellen beskæftiger sig med de spørgsmål, der vil opstå 
efter Brexit, hvis den grænseoverskridende autorisation ophører samtidig med, at de forsøger 
at minimere ændringer af kunders brugerflade og oplevelse. De mest væsentlige ændringer i 
driftsmodellen har at gøre med forretning udspringende i Irland, men den nye driftsmodel er 
således, at kundeinteraktion forbliver uændret, da fornyelsesrettighederne af policerne vil 
blive overdraget til den irske filial af HSA. Selvom de personer, der er ansvarlige for 
skadesbehandling, i sidste ende kan ændre sig, har overdragelsesvirksomhederne forpligtet 
sig til en periode med overdragelse og støtte, hvilket betyder at en forsikringstagers oplevelse 
ikke ændres.  

Jeg har derfor ikke identificeret nogen væsentlig negativ indvirkning på en gruppe af HIC-
forsikringstagere som følge af ændringen i driftsmodellen. 

Policeoprindelses- og forsikringstegningsproces 

5.12 Policeoprindelses- og forsikringstegningsprocessen er beregnet til at forblive den samme 
både før og efter overdragelsen. Som beskrevet i afsnit 4.12 vil kunden stadig interagere 
(normalt gennem en mægler) med HUL eller HEUL (som vil være fusioneret med HSA efter 
overdragelsen) i forbindelse med fremgangsmåder i henholdsvis Storbritannien eller EØS. 
Mens forsikringsselskabet, hvor policen er placeret, kan variere afhængigt af placeringen af 
forsikringstageren og risikoen værende forsikret, bør forsikringstagerens oplevelse ikke 
ændres.  

Jeg konkluderer, at der ikke vil være nogen negativ indvirkning på en gruppe af HIC-
forsikringstagere med henblik på disse ændringer som følge af overdragelsen. 

Adfærdsrisiko 

5.13 Overvågningen af adfærdsrisikoen og overholdelsen af den relevante forordning ændres ikke 
væsentligt, da HIC- og HSA-processerne er de samme, omend med forskellige individer, der 
er ansvarlige for at overvåge overholdelsen. Jeg mener ikke, at dette medfører en væsentlig 
negativ indvirkning på en gruppe af HIC-forsikringstagere. 

Det nemme ved at præsentere en ny fordring 

5.14 Som beskrevet i afsnit 4.12 vil der være behov for ændringer i behandlingen af fordringer for 
at sikre, at erstatningskrav håndteres i den korrekte juridiske enhed med de korrekte 
tilladelser efter Brexit. Men selvom et erstatningskrav håndteres gennem forskellige processer 
før overdragelsen, afhængigt af om risikoen er et EØS-område eller ej, forbliver 
forsikringstagernes interaktion med HUL eller HEUL (fusioneret i HSA) uændret. Jeg 
bemærker, at en del af EØS-fordringerne i øjeblikket håndteres indenfor EØS for at udnytte 
den lokale ekspertise indenfor behandling af erstatningskrav, og for disse erstatningskrav vil 
der under ingen omstændigheder ske en effektiv ændring i behandlingen af kravet. Derfor 
mener jeg ikke, at overdragelsen vil have en indvirkning på forsikringstagergrupperne. 

Beskyttelse af kundedata 

5.15 Der er ingen forventning om, at beskyttelsen af kundernes data vil blive mindre som følge af 
overdragelsen, og jeg konkluderer, at der ikke er nogen risiko for en væsentlig negativ 
indvirkning på forsikringstagerne som følge af overdragelsen. Der bliver jævnligt forsøgt 
cyberangreb på virksomheder, så der er altid risiko for, at dette sker, men overdragelsen 
synes ikke at øge denne risiko på nogen måde. Jeg har derfor ikke identificeret en indvirkning 
på forsikringstagergrupperne som et resultat af overdragelsen.  

Indvirkningen af Brexit 

5.16 Som omtalt i afsnit 4.22, er det primære formål med overdragelsen at fjerne usikkerheder 
omkring servicering af policer efter Brexit for de overdragende forsikringstagere. Ikke-
overdragende forsikringstagere flytter ikke, og deres omstændigheder og risikoprofil med 
hensyn til usikkerheder ved Brexit ændrer sig ikke. Der er derfor ingen skadelige indvirkninger 
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på forsikringstagerne med hensyn til usikkerheder omkring Brexit som følge af overdragelsen 
og i virkeligheden forbedres situationen for de overdragende forsikringstagere, da det uden 
overdragelsen kan være ulovligt for HIC at servicere deres policer eller betale eventuelle 
fordringer efter Brexit. 

Andre overvejelser 

5.17 Lovgivningsmæssige rammer, ledelse og styreform 

HIC er inkorporeret i England og Wales og reguleres af PRA og FCA. Som sådan gælder det 
samme regelsæt både før og efter overdragelsen. Der er ingen ændring i retten til beskyttelse 
i henhold til FSCS for de ikke-overdragende forsikringstagere, og der er ingen ændring i 
adgangen til FOS. I begge tilfælde vil kvalificerede forsikringstagere beholde deres 
rettigheder, og ikke-kvalificerede forsikringstagere vil fortsat være ikke-kvalificerede. 

HSA reguleres af CAA, så der vil være en lovgivningsmæssig ændring for overdragende 
forsikringstagere.  Som omtalt i afsnit 4.19 vil Storbritanniens filial af HSA, når det er 
godkendt, fortsat reguleres af PRA og FCA, så mange af de standarder, der kræves af PRA 
og FCA vil fortsat blive anvendt for HSA under alle omstændigheder.  For forsikringstagere i 
europæiske filialer følges deres adfærdsregulering allerede ifølge deres lokale 
reguleringsordning, så adfærdssituationen vil ikke ændre sig væsentligt for dem. 

Med hensyn til tilsynsmæssigregulering bemærkede jeg også i afsnit 4.19, at både 
Storbritannien og Luxembourg følger Solvens II, så der er ingen risiko for væsentlige 
ændringer i ordningen, der beskytter overdragende forsikringstagere.  Lokale fortolkninger af 
reglerne kan være forskellige, men jeg forventer ikke, at dette udgør et væsentligt skift i den 
lovgivningsmæssige beskyttelse af forsikringstagerne. 

Som omtalt i detaljer i afsnit 4.19 vil overdragende forsikringstagere, der i øjeblikket nyder 
godt af FSCS-beskyttelse, bevare denne beskyttelse efter overdragelsen, indtil policerne 
fornys. De vil bevare adgangen til FOS, hvis de har det i øjeblikket, med hensyn til aktiviteter 
fra HIC’s eller HSA’s britiske filial samt få adgang til CAA for alle andre klager. Beskyttelsen af 
denne gruppe af forsikringstagere er derfor den samme indtil fornyelse. Ved fornyelse har en 
forsikringstager ret til at søge efter suppleantdækning, hvis de ønsker det, men som jeg 
bemærker i afsnit 4.19, mener jeg ikke, at der er nogen væsentlig forskel på beskyttelse fra 
FSCS og Luxembourg-systemet. Som følge heraf kan jeg ikke identificere nogen skadelige 
virkninger af overdragelsen på denne gruppe af forsikringstagere, der skyldes ændringer i de 
lovgivningsmæssige rammer. 

Overdragende forsikringstagere, som ikke i øjeblikket er omfattet af FSCS-beskyttelse, har 
ikke nogen beskyttelse at tabe. De vil faktisk få beskyttelse, da det luxembourgske system, vil 
gælde for dem efter overdragelsen.  Hvis de har adgang til FOS i øjeblikket, vil de også 
bevare den i forbindelse med aktiviteter fra HIC’s og HSA’s britiske filial som for gruppen 
ovenfor, og vil være i stand til at kontakte CAA for alle andre klager. Beskyttelsen af denne 
gruppe af forsikringstagere forhøjes derfor som følge af overdragelsen. Som følge heraf kan 
jeg ikke identificere nogen skadelige virkninger af overdragelsen på denne gruppe af 
forsikringstagere, der skyldes ændringer i de lovgivningsmæssige rammer. 

Der vil ikke være andre ændringer af omstændighederne ved HIC eller HSA som en del af 
den overdragelse, som jeg er bekendt med. 

 

5.18 Levedygtighed af fremtidige forretningsmodeller 

Jeg bemærker, at både HIC og HSA har mindre indtægtskilder efter overdragelsen end HIC, 
da en væsentlig mængde af forsikringspræmier og risiko overdrages.  Overdragelsen indfører 
kapital- og udgiftsineffektivitet, da de to virksomheder mister nogle af fordelene ved 
risikospredning ved opdeling. Visse procedurer gennemføres nemlig to gange i stedet for en 
gang (f.eks. udarbejdelse af regulerende afkast), og der er visse ledelsesroller og 
nøglefunktionsindehavere, der effektivt skal replikeres til HSA snarere end deles med HIC.  
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Dog vil den potentielle mængde af udgiftsduplikation blive reduceret med den fælles brug af 
gruppeydelser leveret af HUGS til HIC og HSA under outsourcingsordninger.  

Ineffektivitet, introduceret ved overdragelsen, understreger den pointe at motivationen 
udelukkende er at sikre, at forsikringstagernes rettigheder opretholdes efter Brexit.  
Overdragelsen er udformet på en sådan måde, at ineffektiviteten minimeres, således at 
hverken HIC eller HSA reduceres til en størrelse, der gør deres fremtidige forretningsmodel 
uholdbar, og genforsikringsbeskyttelse er blevet udvidet til HSA for at sikre, at dets kapital 
ikke bliver overeksponeret.  Jeg konkluderer derfor, at overdragelsen ikke væsentligt udskifter 
den vedvarende levedygtighed af hverken HIC eller HSA i den nærmeste fremtid. 
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6. Metodologi, stress og scenarieanalyse 

Oversigt 

6.1 I udførelsen af min analyse af virkningen af den foreslåede overdragelse, har jeg overvejet 
skøn udarbejdet af overdragelsesvirksomhederne af de maksimale tab hver 
overdragelsesvirksomhed ville stå overfor under en række stressscenarier. For at sikre mig at 
disse skøn er et passende grundlag for at danne sig en mening, har jeg udført yderligere 
analyser på tre hovedområder: 

 

 Modeltilgang - Jeg har overvejet de metoder, der anvendes af 
overdragelsesvirksomhederne til at beregne estimatet af forsikrede tab på forskellige 
niveauer af sikkerhed, hvilket giver mig tillid til, at resultaterne af den model, der er 
udarbejdet af overdragelsesvirksomhederne, er baseret på passende antagelser og 
indfanger de relevante aspekter af hver overdragelsesvirksomheds risiko. 

 Analyse af modelestimaternes følsomhed til alternative antagelser - Jeg har overvejet, 
hvor følsom min mening er i forhold til variationer i de underliggende antagelser, der 
anvendes af overdragelsesvirksomhederne, og om ræsonnementet bag min udtalelse 
ville være anderledes ved hjælp af alternative antagelser.  Da dominerende risici for 
begge overdragelsesvirksomheder er forsikringsrisici, er de modellerede kapitalkrav kun 
særligt følsomme overfor ændringer i antagelser omkring forsikringspræmiemængder.  
Følsomheder overfor andre risikotyper producerer ikke væsentlige ændringer i 
kapitalkrav, fordi risikoen diversificeres mellem forskellige risikotyper. 

 Stresstestanalyse - Jeg har overvejet virkningen af et sæt specifikke alvorlige 
begivenheder for hver overdragelsesvirksomhed, da det giver mulighed for at få tillid til, at 
de skøn, der anvendes i min analyse, er meningsfulde, når man sammenligner med den 
virkelige verdens tabsantagelser. 

Tabsmodeltilgang 

6.2 Modeltilgang 

Ved at finde den mest egnede målestok til vurdering og sammenligning af den kapital, der 
kræves for hver enhed, var jeg nødt til at overveje de metoder, som hver enhed anvendte til 
at beregne sin kapital.  

Overdragelsesvirksomhederne anvender begge standardformlen til at beregne deres 
respektive SCR (det krævede lovpligtige kapitalbeløb) og bruger en (ikke-godkendt) ECM 
internt til at styre deres respektive virksomheder. 

I betragtning af at begge overdragelsesvirksomheder har beregnet deres kapital ved hjælp af 
standardformlens retningslinjer, og dette er en fælles måleenhed, har jeg også brugt, som 
min overvejelse af kapitalkrav, standardformlen for hver enhed.  

Der tages højde for et bredt spektrum af risici indenfor denne standardformelberegning, 
herunder: 

 

 Risiko i forbindelse med forsikringsvirksomhed, for eksempel risikoen for tab som følge af 
naturkatastrofer eller forringelse af værdiansættelsen af forsikringsforpligtelser. 

 Risiko for at investeringsafkast ikke er så højt som forventet. 

 Modpartens misligholdelsesrisiko, for eksempel risikoen for, at en genforsikringsmodpart 
bliver insolvent og ikke kan opfylde sine forpligtelser. 
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 Operationel risiko, for eksempel risikoen for, at der sker en fejl i kontroller af 
forsikringstegninger. 

 

De risici, som hver enkel overdragelsesvirksomhed har vurderet, er fastsat i Solvens II-
direktivet og skal afspejle den iboende risiko indenfor hver enheds aktiviteter. I hvert tilfælde 
er den øverste ledelse tæt involveret i beregningen af den krævede kapital. For hver enhed 
kræver resultaterne godkendelse fra de respektive bestyrelser.  

Jeg anser de processer, der er blevet vedtaget ved beregningen af denne 
standardformelberegning, for at være i overensstemmelse med industripraksis for 
forsikringsvirksomheder af størrelse og kompleksitet som HSA og HIC. Jeg er derfor tryg ved, 
at disse processer er velegnede i dette omfang. 

6.3 Resultater af gennemgang af modelmetoden 

Jeg har drøftet resultaterne af standardformlen med overdragelsesvirksomhedernes ledelse 
og fået materiale såsom nødvendige kapitalvurderinger ved brug af alternative metoder og 
beskrivelser af den anvendte metode. Overdragelsesvirksomhederne har anvendt 
standardiserede aktuarmetoder til at generere deres estimater af potentielle tab for hver 
enkelt enhed. Beregningerne af den krævede kapital, som er blevet givet til mig pr. 31. 
december 2017, har været genstand for fuld intern kontrol og styringsprocesser.  
Standardformelberegningerne pr. 31. december 2017 er blevet revideret af HIC’s eksterne 
revisorer. 

De væsentligste risici, der er forbundet med den krævede kapital af HSA og HIC, vedrører 
den underliggende generelle forsikringsvirksomhed og den hermed forbundne usikkerhed 
vedrørende værdien af eksisterende forsikringsforpligtelser og potentielle negative resultater 
til det der forventes i de nuværende reserver og modpartens kreditrisiko fra de koncerninterne 
genforsikringsordninger.  

De forskellige risikotypers relative bidrag, til de krævede kapitalberegninger for HSA og HIC, 
er i overensstemmelse med min forståelse af den underliggende forretning og i 
overensstemmelse med mine forventninger. 

Selvom jeg ikke har foretaget en detaljeret validering af modelresultaterne, er 
forudsætningerne, metodologien og outputtet fra modellen i overensstemmelse med mine 
forventninger til forretning af denne art, og jeg er overbevist om, at de er informative med 
hensyn til den ændrede risiko, der kan ske som følge af overdragelsen sammenlignet med, at 
der ikke sker en overdragelse. 

Analyse af stresstest 

6.4 Jeg har overvejet en række alvorlige uønskede scenarier, der kan have en væsentlig 
indvirkning på forsikringstagernes finansielle sikkerhed. Jeg har udført denne analyse for at: 

 

 Kvantificere virkningerne af en stressbegivenhed i forbindelse med 
overdragelsesvirksomhedernes kapitalpositioner og dermed forsikringstagernes 
sikkerhed; og 

 Forvisset mig selv om, at de krævede kapitalberegninger, der er udarbejdet af de 
respektive enheder på grundlag af deres Solvens II-standardformelberegninger, sammen 
med de deraf følgende kapitaldækningsnøgletal, er rimelige sammenlignet med 
virkningen af en kombination af specifikke uønskede hændelser. 

De kapitalniveauer, der kræves i forbindelse med standardformelberegningen, der er 
udarbejdet af overdragelsesvirksomhederne, har til formål at repræsentere hele spektret af 
realistiske økonomiske risici, som hver enkel overdragelsesvirksomhed kan opleve, og udgør 
en mere fuldstændig overvejelse af forretningsrisiko sammenlignet med en analyse af 
specifikke stresshændelser. Sådanne beregninger er imidlertid baseret på flere 
modelantagelser, som beror på ekspertvurderinger. For at give kontrast til min overvejelse af 
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specifikke negative belastninger, giver jeg også kvalitative oplysninger om sikkerheden for 
forsikringstagerne i et enkelt defineret scenario. Sådanne specifikke alvorlige hændelsestest 
baseres ikke på ekspertvurderinger vedrørende hyppigheden og rækkevidden af usikkerhed, 
og giver en alternativ kilde til oplysninger, hvorfra jeg kan få indsigt i sikkerhedsniveauet for 
forsikringstagere. 

 

6.5 Jeg har overvejet en række potentielle alvorlige ugunstige forhold eller ekstreme 
begivenheder, der kan påvirke overdragelsesvirksomhederne, som alle repræsenterer 
spændinger, der falder uden for det normale forretningsforløb. Ved udvælgelsen af scenarier, 
har jeg overvejet: 

 

 Aktuelle udvikling på forsikringsmarkeder, hvor den enkelte overdragelsesvirksomhed 
opererer. 

 De typiske risici som en forsikringsvirksomhed står overfor. 

 Min overordnede forståelse af hver overdragelsesvirksomhed herunder dens 
porteføljesammensætning, struktur og forretningsmodel. 

 De væsentligste risici som de enkelte overdragelsesvirksomheder har identificeret i sine 
estimater af den krævede økonomiske kapital fra ORSA. 

 Scenarier som det enkelte overdragelsesvirksomheder har identificeret som en del af 
deres normale risikostyringsprocesser. 

Jeg har overvejet hver spænding ved at overveje resultater, der kan ske som følge af hvert 
scenario ved at se på, hvordan dette vil påvirke enhederne, både individuelt og efter 
overdragelsen, baseret på deres forretning og dækning, og dermed hvordan dette vil påvirke 
deres kapital. Jeg har derefter sammenlignet den lavere kapitalposition, der ville træde i kraft, 
hvis hvert scenario (isoleret) sker for kapitalkravene hos hver enkel 
overdragelsesvirksomhed.  

Som omtalt i afsnit 3.12 og 5.9 er kapitalkravene under Solvens II-direktivet baseret på, at 
forsikringstagerne er på et 99,5 % sikkerhedsniveau. For at få en endnu mere stringent 
kontrol af sikkerhedsniveauet, betragter jeg endvidere kapitalniveauerne i forhold til et 
kapitalkrav baseret på et 99,8 % sikkerhedsniveau. Jeg bemærker at på dette ekstreme 
niveau under ECM, er den krævede kapital stadig mindre end på 99,5 %-niveauet under 
standardformlen, hvilket i dette tilfælde giver mere komfort på den forsigtige karakter af 
standardformlen. 

Selvom disse belastninger ikke udgør en udtømmende liste over alle uønskede hændelser, 
der kan påvirke overdragelsesvirksomhederne, omfattes de risici, som jeg finder mest 
væsentlige og relevante for min analyse. Jeg bemærker, at overdragelsesvirksomhederne 
udfører sådanne stresstests som en del af deres virksomheds sædvanlige 
risikostyringsprocesser som forventet under Solvens II. Jeg er tilfreds med, at 
standardstresstestene i HIC’s ORSA er passende i forhold til risikoprofilen af virksomheden. 
Jeg bemærker endvidere, at i henhold til disse scenarier har HIC nok disponible aktiver til at 
dække de deraf følgende finansielle konsekvenser. De pågældende stresstests dækker 
følgende:  

 

 Cyberangreb: En stor skala af ransomware-cyberangreb, der låser virksomheders 
systemer samt Hiscox og forårsager et industritab på snesevis af millioner.  

 Økonomisk afmatning: Et økonomisk sammenbrud mere alvorligt end finanskrisen i 2008 
(baseret på produktionen af HIC’s stokastiske model for markedsrisiko). 
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 Global inflation: Den globale inflation stiger, og denne højere inflationssituation fortsætter 
i en årrække. 

 Europæisk stormvejr: Katastrofescenarie, hvor stormvejr over hele Europa (herunder 
Storbritannien) kombineret med britiske oversvømmelser opstår, også fører til 
misligholdelse af top to eksterne genforsikringer. 

I min supplerende analyse fokuserer jeg på de stresstests, der kan ændre sig væsentligt som 
følge af overdragelsen.  

Virkningen af overdragelsen er at opdele nuværende forretning hos HIC i to dele. Der er 
ingen policer i HSA før overdragelsen, så den samlede eksponering for tegningsrisiko på 
tværs af både HIC og HSA, er uændret som følge af overdragelsen, selvom der vil være 
mindre geografisk diversificering mellem risici. 

Den vigtigste bekymring for udvælgelse af stresstests er ikke, at HIC kan modstå dem før 
overdragelsen (da forsikringstagerne allerede er udsat for disse risici), men at opdeling af 
forretning løbende gennem overdragelsen ikke overeksponerer hverken HIC (efter 
overdragelsen) eller HSA for risici i forhold til deres lavere kapitalgrundlag i en sådan grad, at 
det ville blive betragtet som en væsentlig negativ virkning af forsikringstagernes sikkerhed. 

Jeg har derfor overvejet stresstests vedrørende sammenlægning, der kan opstå som følge af 
opsplitningen af virksomheden mellem EØS og resten af verden eller den måde, hvorpå HIC-
aktiverne deles mellem HIC og HSA. 

Fra de ovennævnte belastninger:  

 
 cyberangrebsstress vil stadig ramme både HIC og HSA efter overdragelsen, og der er 

ingen grund til, hvorfor begge enheder ville blive overeksponeret i forhold til før-
overdragelsestilstand i betragtning af de forskellige grupper af forsikringstagere hos de to 
selskaber.  

 den økonomiske afmatning kan i første omgang synes at ramme HIC sværere på grund 
af det højere niveau af investeringer i forhold til kontantbeholdningen sammenlignet med 
HSA (som det ses i tabellen i afsnit 5.4), men hvis man ser udelukkende på HIC før og 
efter overdragelse er andelen af aktiver, der besiddes meget ens, hvorfor indvirkningen 
efter overdragelse til HIC ikke ville være forskellig fra før overdragelse.  

 det globale inflationsscenarie øger skadesomkostningerne over hele linjen.  I delingen af 
fordringer mellem HIC og HSA som følge af overdragelsen, er virkningen af dette 
scenario lige delt, men mindre for HSA.  HSA har en mindre kapitalbase, men nyder godt 
af den højere 90 % genforsikring til HIB og kan modstå scenariet uafhængigt.  HIC kan, 
efter overdragelsen, tilsvarende modstå scenariet på samme måde som sin situation før 
overdragelse.  

 Det europæiske stormvejr kan også skabe sammenlægning, der ikke var der som følge af 
opsplitningen af virksomheden i EØS og resten af verden. Jeg diskuterer dette yderligere 
nedenfor.      

6.6 Denne potentielle sammenlægning indikerer to sådanne risikoområder som begge udspringer 
af en katastrofeeksponering. Resultaterne af stresstestene er ikke tilgængelige i denne 
rapport, da de er af kommercielt følsom karakter, men jeg inkluderer min analyse og 
konklusioner nedenfor. 

1) Katastrofeeksponering er en kilde til risiko for HIC. Da alle europæiske risici overdrages til 
HSA, er der et potentiale for, at den europæiske stormeksponering efter overdragelsen 
kan nå et mere væsentligt niveau i forhold til HSA’s kapitalgrundlag, end det var tilfældet 
før overdragelsen på det større kapitalgrundlag for HIC. Jeg har analyseret virkningen af 
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et væsentligt europæisk katastrofetab (anslået på et 1-i-200 år begivenhedsniveau) på 
HIC før overdragelsen og HSA efter den.  

Der er en sammenlægning af risici i forbindelse med EU-katastrofer for HSA. Brutto af 
genforsikringstab for HSA ville være det samme som brutto af genforsikringstab for HIC 
ville have været før overdragelsen. HSA vil dog have gavn af en ny 90 % QS-
genforsikringsordning med HIB til beskyttelse af HSA mod denne forholdsmæssigt højere 
samlede risiko udover det eksisterende genforsikringsprogram for katastrofer. Andelen af 
HSA’s kapital, der ville blive eroderet af en 1-i-200-årig europæisk katastrofe, er ikke 
væsentlig større end den tilsvarende andel af HIC, der ville være blevet eroderet før 
overdragelsen. 

2) Omvendt er der potentiale for katastrofeeksponeringer i resten af verden til at 
repræsentere en større andel af HIC’s kapitalbase efter overdragelse. Jeg har analyseret 
virkningen af et væsentligt katastrofetab i Storbritannien (anslået som værende et 1-i-200 
år begivenhedsniveau) på HIC før overdragelse og HIC efter den. Endnu en gang er den 
del af kapitalen, der er eroderet efter overdragelsen, ikke væsentlig større end den andel, 
der ville have eroderet før. 

 

6.7 Resultater af stresstestsanalyse 

Efter at have analyseret resultaterne af de stresstests, der er skitseret ovenfor, mener jeg, at 
kun de ekstreme scenarier, der langt overstiger Solvens II-kravet med 1-i-200 års hændelser, 
vil resultere i, at et eller begge overdragelsesvirksomheder ikke lever op til deres kapitalkrav. 
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7. Sammendrag af resultaterne 

Sammendrag af ændringer i omstændighederne ved ikke-overdragende HIC-
forsikringstagere 

7.1 På baggrund af den analyse jeg har foretaget i afsnit 5 og 6 i denne rapport, bemærker jeg, 
at: 
(a) Policerne forbliver hos HIC efter overdragelsen. 

(b) Den forventede kapitaldækning af HIC er stort set uændret i forhold til overdragelsen, 

og den er stadig på et komfortabelt niveau, der er større end 120 % af de lovmæssige 

krav.  Reservering og andre finansielle policer forbliver uændrede, og derfor er 

chancen for, at HIC ikke vil være i stand til at opfylde de respektive fremtidige 

forpligtelser i sin helhed fjerntliggende. 

(c) Ændringer i skadesbehandlingen, muligheden for at fremsætte nye fordringer, 

beskyttelsen af forsikringstagerdata og eventuelle ændringer i den samlede 

behandling af kunder som følge af overdragelsen har ingen væsentlig indflydelse på 

de eksisterende HIC-forsikringstagere; og 

(d) Brexits potentielle indvirkninger og følgerne heraf har ingen indflydelse på ikke-

overdragende HIC-forsikringstagere, da de ikke er eksponeret for risici i forbindelse 

med EØS. 

Derfor mener jeg ikke, at der er nogen væsentlig negativ indvirkning på de ikke-overdragende 
HIC-forsikringstagere som følge af overdragelsen. 

 

Sammenfatning af ændringer i omstændighederne ved overdragelse af HIC-
forsikringstagere 

7.2 På baggrund af den analyse jeg har foretaget i punkt 5 og 6 i denne rapport, bemærker jeg, 
at: 

(a) Policerne overdrages fra HIC til HSA; 

(b) HSA’s kapitaldækning er den samme som for HIC før overdragelse og fra HIC før 

overdragelse, og forbliver på et komfortabelt niveau på mere end 120 % af de 

lovgivningsmæssige krav. Reserverne og andre finansielle policer forbliver uændret, 

og derfor er chancen for, at HSA ikke vil være i stand til at opfylde sine fremtidige 

forpligtelser i sin helhed fjern;  

(c) Der er ingen ændringer i skadesbehandlingen, evnen til at fremsætte nye fordringer, 

beskyttelsen af forsikringstagerens data eller ændringer i den samlede behandling af 

kunder som følge af overdragelsen. Desuden vil kontaktpunkterne for kunderne 

forblive de samme, selvom forsikringsselskabet, der har deres police, ændrer sig; 

(d) For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt overdragende forsikringstagere i 

øjeblikket har adgang til FSCS: 

(i) De forsikringstagere, der i øjeblikket nyder godt af FSCS-beskyttelse, vil 

bevare denne ret efter overdragelsen, indtil policen fornys; og 
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(ii) De forsikringstagere, der i øjeblikket ikke nyder godt af FSCS-beskyttelse, vil 

stadig ikke have nogen beskyttelse af FSCS efter overdragelsen, og deres 

situation er ikke blevet påvirket negativt som følge heraf. 

(e) Brexits potentielle indvirkning på overdragende forsikringstagere, hvis overdragelsen 

ikke sker, er, at de overdragende policer ikke ville være i stand til at blive serviceret, 

og derfor kan gyldige fordringer ikke lovligt kunne betales. Overdragelsen fjerner helt 

denne risiko, og skaber derfor en fordel for denne gruppe af forsikringstagere. 

Derfor mener jeg ikke, at der er nogen væsentlig negativ indvirkning på overdragende HIC-
forsikringstagere som følge af overdragelsen. 
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Appendix 1 Den uafhængige eksperts curriculum vitae  

Philip Tippin er en skadesaktuarpartner i KPMG. 

Philip Tippin har været en aktuarservicepartner siden 2004. Han tiltrådte i 2001 og har ledet KPMG’s 
generelle forsikringsforretning i en stor del af sin tid i firmaet. Han har arbejdet på en række tidligere 
Del VII-transaktioner i denne periode. Philip er kvalificeret som docent af Institute of Actuaries i 1998 
med Watson Wyatt, der har specialiseret sig i generelt aktuararbejde siden starten af hans karriere. 

Forud for tiltrædelsen hos KPMG, arbejdede Philip også som konsulent hos Deloitte, og tilbragte flere 
år som syndikataktuar på Lloyds-markedet med Venton (sidstnævnte Alleghany) Underwriting. 

Erfaring 

Philip har en bred vifte af erfaring indenfor finansiering, forsikring og genforsikring, der dækker både 
detail- og engrosmarkeder samt har udført ordninger, der ser på finansielle garantiprodukter. Han har 
assisteret kunder i at prissætte samt assisteret med risikostyring, forsikringstegningskontrol, 
kapitalstyring og strategiske rådgivningsprojekter. Hans erfaring omfatter betydelig eksponering for 
britisk og amerikansk lovgivning og regulering, som de gælder for forsikring. Eksempler på nylige 
opgaver er: 

 Fungerer som uafhængig ekspert i generel forsikring Del-VII virksomhedsoverdragelser. 

 Haft den formelle rolle som aktuar for en lang række ordninger både for solvente og insolvente 
virksomheder. 

 Forhandling af pendlinger med forsikringstagere og cedenters på vegne af virksomheder i 
afkørsel. 

 Ekspertvidneudnævnelse i USA dækkende genforsikring, reservering og prissætning af 
specialiserede produkter samt yde rådgivning undervejs i sagen.  

 Fungerer som uafhængig ekspert for komplekse ansvarsvurderinger. 

 Vurdering af påstand om opståen og kvantificering af forpligtelser fra miljøkatastrofer i USA. 

 Analyse af mangler og udarbejdelse af gennemførelsesplaner for Solvens II for store 
forsikringskoncerner. 

 Revision af kreditrisikoansvarsmodeller. 

 Kapitalmodeldesign og revision. 

 At levere aktuarmæssige due diligence-rapporter for en række større opkøb af London-markedet. 

 Strategiske vurderinger af forretningsmodeller for forsikringsrisikostyring for udbydere og købere 
af forsikring. 

 Afgive erklæringer om aktuarmæssige udtalelser for Lloyds-syndikater herunder udtalelser til 
amerikanske trustfonde. 

 Teknisk prissætning af detail- og handelsforsikringsprodukter. 

 At yde støtte til audit af større britiske og internationale forsikringskoncerner. 

Professionelt & uddannelse 

Philip er docent ved Institute og Faculty of Actuaries (FIA). Han har et udøvende certifikat til at 
optræde som syndikataktuar hos Lloyds og har tidligere haft et lignende certifikat til at handle for 
forsikrings- og genforsikringsenheder i Irland. Han fungerede som eksaminator og senioreksaminator 
for de generelle forsikringspapirer hos Institute og Faculty of Actuaries ved eksamener i seks år indtil 
2005. 

Han har en MA i Matematik og Filosofi fra University of Oxford. 
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Appendix 2 Uddrag fra brev af engagement 

Omfanget af den uafhængige eksperts arbejde  
 

Min rolle som uafhængig ekspert vil være at overveje og aflægge rapport til Domstolen om den 
påtænkte overdragelse fra overdragerens synspunkter samt at afgive en begrundet udtalelse om de 
sandsynlige virkninger af overdragelsen for overdragerens forsikringstagere vedrørende om nogen af 
deres interesser på nogen måde kan være påvirket (enten direkte eller indirekte) i negativ retning af 
overdragelsen. Ifølge tilsynsmyndighedernes vejledning skal rapporten overholde "de gældende 
regler om ekspertbevis". Min forståelse er derfor, at PRA forventer, at en uafhængig ekspert skal 
udarbejde en rapport i overensstemmelse med Del 35 af Civil Procedure Rules 1998 (’CPR’), den 
relevante Practice Direction samt protokollen for Instruction of Experts til at afgive forklaring i Civil 
Claims i det omfang, det er relevant Jeg vil derfor udføre mit arbejde, som kravene gælder. Jeg vil 
have en overordnet pligt overfor Domstolen til at bistå Domstolen og give Domstolen uafhængige 
sagkyndige oplysninger om videregivelsen. 

Jeg forventer, at mit arbejde vil omfatte følgende opgaver, for at jeg kan danne en mening: 

 revision af eksisterende virksomhedsdokumentation som anført i Appendiks 1 i dette brev; 

 revidere ordningens dokumentation, og om nødvendigt foreslå ændringer for at fjerne eventuelle 

betænkeligheder; 

 gennemgang af overdragelsen i betragtning af indvirkningen på overdragerens forsikringstagere 

dækkende deres kontraktmæssige rettigheder, sikkerhed og fordele; 

 revision af eventuelle ændringer af genforsikringsordninger i forbindelse med overdragelsen; 

 at gennemgå virkningerne af overdragelsen for risici og forsikringstagere, der er tilbage hos 

overdrageren samt selskabets ressourcer til at dække disse risici; 

 en undersøgelse af virkningerne af overdragelsen af risici hos erhververen og ressourcerne hos 

hver enhed for at imødegå disse risici; 

 revision af de sammenlignende solvensniveauer før og efter den påtænkte overdragelse; 

 at tage kontakt til og rejse spørgsmål i fornødent omfang hos de relevante personer fra 

overdrageren og erhververen; 

 at samarbejde og rejse spørgsmål om nødvendigt med rådgivere, herunder skatte- og juridiske 

rådgivere; 

 overveje eventuelle konkurrenceproblemer, der opstår i forbindelse med overdragelsen (som 

forventet af FCA); 

 sådanne andre opgaver, som du, jeg eller PRA og/eller FCA overvejer er rimeligt nødvendige for 

en korrekt udledning af min rolle som uafhængig ekspert.  
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Appendix 3 Repræsentationsbrev 
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Appendix 4 Liste over de oplysninger, der gives 

Finansielle oplysninger 

HSA- og HIC-forretningsplan med prognoser for 3 års IFRS- og SII-balancer 

HIC PRA forsikringsafkast- og Solvens II-efterfølger NST-formularer for 2015 og 2016 

Analyse af åbne fordringer og policetæller overdragende pr. branche 

HIC-årsregnskaber 2014-7 

HIC lovpligtige regnskaber 2014-6 

Ikke-revideret HIB 31. december 2017 årsregnskab 

Værst tænkelige scenarieanalyse af skattepligt fra overdragelsen 

Struktur- og virksomhedsoplysninger 

Hiscox-koncernens strukturdiagram 

HSA organisationsdiagram 

HIC ledelsesstruktur efter overdragelse 

Fordring- og forsikringstegningsguider for britisk ulykke, britisk ejendom og Europa 

Driftsmodeller før og efter overdragelse 

Juridisk analyse af forsikringstagernes beskyttelsesændringer 

Juridisk rådgivning om pensionsrisici 

HSA investeringsretningslinjer 

Analyse af skattemæssige konsekvenser af overdragelsen 

Væsentlige risikodelingsordninger & væsentlige modparter 

HIC 2018 udadgående genforsikringskontrakter 

Andre relevante HIC udadgående genforsikringskontrakter 

 2016 El QS og LPT 

 2016-8 Europæisk Ejendomsrisiko XL 

 2017-8 Motor XL 

 Stop loss for økonomiske forsikringsselskabers forpligtelser 

HSA QS med HIB til løbende forretning 

Skemaoplysninger 

Del VII overdragelsestidsplan 

Dokumentudkast af overdragelsesskema 

Brexit program Del VII møde med PRA og FCA-minutter 

Liste over policenumre, der overdrages 

Del VII oversigt for tilsynsmyndigheder 

Udkast til første vidneudsagn 

Kapital- og risikostyring 

HIC regelmæssig tilsynsrapport 2016 

2017 ORSA for HIC og udkast til 2018 ORSA for HIC 
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HIC Komitépapirer Q3 og Q4 2017 og HIC revisionsudvalgspapirer Q4 2017 

HIC standardformelhensigtsmæssighedspapir 

HIC bestyrelsesmødepakke 30. november 2017 

HIC SFCR 31. december 2017 

HIC QRTs 31. december 2017 

HIC CFO-opdatering til marts 2018 bestyrelse 

Andre betragtede oplysninger 

Drøftelser med nøglemedarbejdere fra ledelsen. Talrige e-mails og dokumenter, der bekræfter 
udsagn og information givet verbalt under disse møder 
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Appendix 5 Ordliste over termer og definitioner 

 

Negativ indv <2033– En ne 

 

Aktiv</2034> <2035> – Gene  
 
Brexit – Processen for Storbritannien og de nordliggende øer, der forlader EU, der blev sat i gang 
med resultatet af folkeafstemningen den 23. juni 2016. </2037 
 

Kapital</2038> <2039 - Defi 

  
Kapital Dækningsforhold – Størrelsen af den disponible kapital (egenkapital) i forhold til det valgte 
kapitalkrav.  Et forhold på over 100 % indebærer, at selskabet mere end opfylder kapitalkravet. 
 
Fordrin – Midl  
 
Kommunikationsplan – Den plan, der skal sendes til forsikringstagerne og andre interessenter, som 
anført i Appendiks 7, for at informere dem om den påtænkte overdragelse, der består af et følgebrev 
og en ledsagende informationsbrochure herunder et sammendrag af denne rapport. 
 
Kompetent myndighed - Enhver person eller organisation der har den juridisk delegerende eller 
investerende myndighed, kapacitet eller magt til at udføre en udpeget funktion. 
 
Domstolen – The High Court of Justice of England og Wales.  
 
CPR – Civile Procedureregler 1998.   
 
Kreditrisiko - Risikoen for økonomiske tab som følge af ændringer i værdien af aktiver som følge af 
den faktiske misligholdelse eller opfattelse af risikoen ved misligholdelse i fremtiden. Udtrykket er 
almindeligt anvendt til at beskrive risikoen for, at markedsværdien af en finansiel investering såsom 
en obligation vil falde som følge af en stigning i den forventede sandsynlighed for misligholdelse - for 
eksempel på grund af en udtalelse fra et kreditvurderingsbureau - men vil også dække risikoen af 
manglende betaling fra genforsikrings- eller mæglersaldi. 
 

Delegeret mynd <2060 – en a  
 

Økonomisk gr <2063 – En m I denne rapport bruges ordet ’økonomisk’ til at forklare den nærmeste 
repræsentation af den reelle værdi af de pågældende aktiver eller passiver, hvis man ser bort fra 
virkningen af regnskabsmæssige eller reguleringsmæssige måleregler. 
 
Økonomisk kapital – Kapital der er beregnet ud fra et økonomisk grundlag. 
 
Ikrafttrædelsesdato – Den dato og det tidspunkt, hvor overdragelsen træder i kraft.   
 
Employers’ Liability Tracing Office (‘ELTO’) – ELTO er et system, der er oprettet for at give 
fordringshavere adgang til en database med EL-policer via en online søgemaskine. Systemet kan 
eksempelvis anvendes til at finde en tidligere arbejdsgiver, hvor fordringshaver har lidt skade/sygdom 
som følge af tidligere ansættelser. ELTO kræver, at alle forsikringsselskaber uploader oplysninger om 
alle nye og fornyede EL-policer post 2011 og eventuelle policer forud for, at der har været nye 
påstande mod dem. 
 
EU – Den Europæiske Union 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Person
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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EEA – Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som består af EU-nationer samt Island, 
Liechtenstein og Norge. I hele denne rapport anvendes EØS for at henvise til de nuværende EØS-
medlemmer udover Storbritannien som forventes at miste medlemskabet efter Brexit. 
 
FIA – Docent ved Institute og Faculty of Actuaries.  
 
 Financial Conduct Authority </2076><2077 (‘FCA’) – The Financial Services Authority blev 
reorganiseret i to separate reguleringsorganer i løbet af 2013. De efterfølgende organisationer er 
Prudential Regulation Authority og Financial Conduct Authority. Financial Conduct Authority fokuserer 
på regulering af detail- og engros finansielle servicevirksomheders adfærd.  
 
 The Financial Ombudsman Service (‘FOS’) – Et uafhængigt offentligt organ, der har til formål at 
løse tvister mellem enkeltpersoner og britiske finansielle virksomheder. De kan give 
kompensationspræmier til fordel for forsikringstagerne. Kun indehavere af policer, der udgør 
forretning, der udøves i Storbritannien, har tilladelse til at indbringe klager til FOS.  
 
 The Financial Services Compensation Scheme (‘FSCS’) – En lovpligtig ordning finansieret af 
medlemmer af den britiske finanssektor. Det giver kompensation til individuelle indehavere af policer 
udstedt af britiske forsikringsselskaber i Storbritannien eller et andet EØS-land, der er berettiget til 
kompensation i henhold til FSCS i tilfælde af forsikringsselskabets misligholdelse.  
 
 Financial Services and Markets Act 2000 (‘FSMA’) – En Akt hvor Del VII regulerer overdragelse af 
forsikringsvirksomhed mellem forsikringsselskaber. 
 
Brutto – Udelukke virkningerne af genforsikringsordninger. F.eks. henviser 
"bruttoforsikringsforpligtelser" til forsikringsforpligtelser, før der tages hensyn til modregning af 
genforsikringsaktiver. 
 
Hiscox-koncernen – En gruppe af internationale enheder, der driver virksomhed under Hiscox-
brandet, herunder Hiscox Insurance Company Limited (’HIC’) og Hiscox SA (’HSA’) 
 
Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’) – Et britisk-reguleret skadesforsikringsselskab, som er 
en del af Hiscox-koncernen, og som er overdrageren i denne overdragelse. 
 
Hiscox SA (‘HSA’) – Et skadesforsikringsselskab i Luxembourg, som er en del af Hiscox-koncernen, 
der er oprettet til at skrive EØS-forretning efter Brexit. Som en del af overdragelsen vil de 
eksisterende EØS-policer fra HIC overdrages til HSA. 
 
Holdingselskab – Et holdingselskab er et selskab, der er etableret med det formål at have aktier i 
datterselskaber.  
 
Uafhængig ekspert – Den person, der er udpeget til at aflægge rapport om betingelserne for 
overdragelsen i henhold til sektion 109 i FSMA eller enhver efterfølger udpeget til at rapportere om 
dette, hvis udpegelse er godkendt af PRA. Den uafhængige eksperts primære opgave ligger hos 
Domstolen, og udtalelserne fra eksperten udvikles uafhængigt af overdragelsesvirksomheder og 
PRA.  
 
Insolvens – Betingelsen af at have flere passiver end aktiver, der kan være til rådighed for at betale 
dem, selvom aktiverne var pantsatte eller solgt. 
 
Forsikringsreserver – Den anslåede værdi af fremtidige skadesudgifter registreret i balanceskemaet 
for et forsikringsselskab også kaldet værdien af forsikringsforpligtelser.  
 
Jurisdiktion – Princippet om at en domstol, en offentlig myndighed eller et statsligt tilsyn kan udøve 
kontrol over en person eller ejendom på grund af placeringen af ejendommen, en persons aktiviteter 
indenfor et geografisk område eller en persons anmodning om bistand fra denne myndighed, og 
dermed frivilligt underkaster sig jurisdiktion. 
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KPMG – KPMG LLP, et britisk partnerskab med begrænset ansvar, er medlem af KPMG netværk af 
uafhængig medlemsvirksomheder tilknyttet KPMG International Cooperative, en schweizisk enhed. 
 
Ansvar – En fordring mod en persons eller en organisations aktiver eller juridiske forpligtelser, der 
hidrører fra tidligere eller nuværende transaktioner eller handlinger. 
 

Managing General Agent –  En enkelt person eller en virksomhed, der handler som 
forsikringsagent for at levere tegningsydelser til en forsikrer og som har fået bemyndigelse 
hertil af dette. 
 
Væsentlig negativ indvirkning– En negativ ændring, der anses for at have en væsentlig indvirkning 
på forsikringstagerne. En væsentlig indvirkning er en, der kan få forsikringstageren til at indtage en 
anden holdning, når det kommer til den fremtidige gennemførelse af deres police. Når 
forsikringstagerens sikkerhed overvejes, vil disse omfatte ændringer i et overdragelsesvirksomheds 
aktiver eller passiver således, at der er sket et skift i sandsynligheden for, at en forsikringstagers 
fordring er væsentligt større end den, der ville blive overholdt gennem det daglige udsving i værdien 
af aktiverne i en overdragelsesvirksomheds investeringsportefølje eller fra indberetningen af en særlig 
stor, men ikke ekstrem fordring til overdragelsesvirksomhedens forpligtelser. Med hensyn til ikke-
finansielle indvirkninger er en vurdering af væsentlighed subjektiv. Som et eksempel er det en 
ændring i skadeshåndteringsprocessen, hvor der er tilføjet et par timer til kundens svartid, hvilket 
sandsynligvis ikke er væsentligt, men hvis det tilføjer et par dage, så kan det være væsentligt 
afhængig af fordringen. 
 
Minimumskapitalkrav (‘MCR’) – Det niveau en forsikringsgivers disponible ressourcer skal forblive 
over for at undgå alvorlige tilsynshandlinger såsom forsikringsselskabsforpligtelser der overdrages til 
en anden forsikringsgiver, tilbagetrækning af forsikringsgiverens licens, lukning af forretning samt 
afvikling af forretning.  
 
Netto – Herunder virkningen af genforsikringsordninger. For eksempel henviser 
’nettoforsikringsforpligtelser’ til forsikringsforpligtelser efter fradrag af eventuelle modregninger af 
genforsikringsaktiver fra bruttoforsikringsforpligtelserne. 
 
Egenkapital – Aktiver, der overstiger de forsikringsmæssige hensættelser, som en forsikringsenhed 
råder over til at opfylde Solvens II-direktivet.  
 
 Own Risk and Solvency Assessment (‘ORSA’) – Et krav i Solvens II som en vurdering og 
dokumentation af alle de processer og procedurer, der anvendes til at identificere, vurdere, overvåge, 
forvalte og indberette kort- og langsigtede risici, som en virksomhed står overfor eller kan stå overfor, 
og til at fastlægge de nødvendige midler for at sikre, at det samlede solvensbehov overholdes til 
enhver tid.  
 
Parameter / Parameterisede – Et numerisk input, der påvirker resultatet af en beregning.  
 
Part VII Overdragelse – En domstolsprocedure for overdragelse af forsikringsvirksomhed, der 
spænder fra enkeltkontrakter til en hel portefølje til et andet forsikringsselskab. De involverede 
forsikringsselskaber kan enten være i den samme forsikring/genforsikringsgruppe eller fra forskellige 
koncerner. FSMA kræver, at det overdragende og det erhvervende selskab udpeger en uafhængig 
ekspert, som vurderer virkningen af den påtænkte overdragelse på de forskellige grupper af berørte 
forsikringstagere og forelægger en rapport for Domstolen. 
 
Grænseoverskridende autorisation – Udøvelse af retten til at gøre forretning i enhver stat i det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde med en enhed, der er registreret i en anden Europæisk 
Økonomisk Samarbejdsstat uden at skulle ansøge om yderligere godkendelse. Det er ukendt, 
hvorvidt dette vil forblive en rettighed efter Brexit.  
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Periodiske Betalingsordrer (‘PPOs’) – En metode til bilæggelse af katastrofale skadeserstatninger, 
når der udbetales kompensation til fordringshaverne med regelmæssige mellemrum og ikke i et enkelt 
engangsbeløb. 
 
Forsikringstagerforpligtelse – En forsikringsgivers kontraktmæssige forpligtelse overfor dets 
forsikringstagere. 
  
Sikkerhed for forsikringstageren – Den grad af sikkerhed, som forsikringstagerne har om, at en 
forsikringsgiver har de finansielle midler til rådighed for at kunne opfylde sine 
forsikringstagerforpligtelser.  
 
Forsikringspræmie – Det beløb som en forsikringsgiver har modtaget til gengæld for at yde 
beskyttelse til en forsikret mod de finansielle følger af et bestemt sæt af potentielle begivenheder. 
Forsikringspræmien kan måles med brutto- eller netto genforsikring, dvs. før eller efter fradrag af 
eventuelle tilknyttede genforsikringspræmier, der betales af forsikringsselskabet. Forsikringspræmien 
måles på et "skriftligt" grundlag, hvilket betyder, at alle forsikringspræmier for policer, der begynder 
indenfor en given periode eller måles på et ’optjent grundlag’, hvilket svarer til det præm iebeløb, der 
kan henføres til regnskabsperioden på grundlag af en vis tildeling af forsikringspræmien over den 
periode, hvor den underliggende police er udsat for risiko.  
 
Primære forsikringstager – Individet eller virksomheden, der er den overordnede navngivne 
forsikringstager på en forsikringspolice. For virksomheder der køber forsikring til deres gruppe vil 
dette normalt være hovedkontoret for virksomheden, men hvis et datterselskab har købt forsikring 
under eget navn, så vil det være datterselskabet. 
 
Prudential Regulation Authority (‘PRA’) – Financial Service Authority blev omorganiseret til to 
særskilte reguleringsorganer i 2013. De efterfølgende ejere er Prudential Regulation Authority og 
Financial Conduct Authority. Prudential Regulation Authority er en del af Bank of England og udfører 
tilsynsmæssig regulering af finansielle virksomheder herunder banker, investeringsbanker, 
realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. 
 
Genforsikring – En forsikringsaftale mellem en forsikringsgiver (genforsikringsselskabet) og en 
anden forsikringsgiver (cedent), der skal løsholde cedentens tab for en eller flere kontrakter udstedt af 
cedenten til gengæld for en modydelse (forsikringspræmien). Genforsikring er ’forsikring for 
forsikringsselskaber’, der giver forsikringsselskaber mulighed for at dele potentielle forsikringstab med 
et genforsikringsselskab og dermed reducere deres egen risiko. I lighed med forsikringspolicer er 
genforsikringspolicer tegnet til at dække specifikke forud aftalte risici og eventualiteter som beskrevet i 
genforsikringsaftalen. 
 
Rapporten – Rapporten er produceret af den uafhængige ekspert.  
 
Retrocession – Genforsikring købt af et genforsikringsselskab i forhold til sine forpligtelser. 
Genforsikringsselskabernes forpligtelser siges at være genforsikrede. 
 
Reserver – Se ‘Erstatningskravsreserver’. 
 
Sanktion – At modtage godkendelse fra Domstolen om at fortsætte (med overdragelsen). 
 
Solvens II – EU’s revision af forsikringsforordningen, der har til formål at forbedre 
forbrugerbeskyttelsen, modernisere tilsynet, forbedre markedsintegrationen og øge de europæiske 
forsikringsselskabers internationale konkurrenceevne som trådte i kraft den 1. januar 2016 I henhold 
til denne nye ordning skal forsikringsselskaber tage hensyn til en lang række forskellige risikotyper 
som de eksponeres for og påvise, at de forvalter disse risici effektivt. Det nye system har indført mere 
sofistikerede solvenskrav for alle EU-forsikringsselskaber med henblik på at sikre, at de har 
tilstrækkelig kapital til at modstå ugunstige hændelser (f. eks. oversvømmelser eller kriser på 
investeringsmarkedet).  
 
Solvency Capital Requirement (‘SCR’) – Forsikringsselskabets Solvens II-kapitalkrav   
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Fremhævet scenarie – Hensyntagen til indvirkningerne (nuværende og fremtidige) af et bestemt sæt 
alternative antagelser eller resultater, der er negative. Der tages hensyn til indvirkningen på 
forsikringsselskabets aktiver, passiver og operationer i et defineret negativt scenarie. 
 
Datterselskab – En virksomhed kontrolleret af en anden (kaldet moderselskabet) gennem ejerskab af 
større end 50 procent af sin stemmebeholdning.  
 
Overskud – Et forsikringsselskab har typisk aktiver af mere værdi end sine kontraktmæssige 
forpligtelser. Forskellen mellem disse to beløb beskrives ofte som overskydende aktiver og 
sammenlignes normalt med det beløb, som virksomheden har pligt til at besidde. 
 
TASs – Technical Actuarial Standards udstedt af Financial Reporting Council.  
 
Overdragelsen – I forbindelse med denne rapport, mener jeg forslaget om, at HIC vil overdrage sit 
EØS-forsikringsselskab til HSA gennem engelske overdragelser i henhold til bestemmelserne i Del VII 
af Financial Services and Markets Act 2000. 
 
Overdragelsesvirksomhederne – Hiscox SA (‘HSA’) og Hiscox Insurance Company Limited (‘HIC’). 
  
Treating Customers Fairly (‘TCF’) – En række principper, der er fastlagt af FCA for at sikre, at 
kunderne bliver behandlet retfærdigt. </216 
 
Forsikringstegning – I almindelig forsikring er dette en behandling af en forsikringsrisiko. Dette 
omfatter en vurdering af den pågældende forsikringspræmie sammen med dækningens vilkår og 
betingelser samt en vurdering af risikoen i forbindelse med de øvrige risici i porteføljen 
  
Godt kapitaliseret – At have kapitalressourcer, der ligger komfortabelt over lovkravet. I dette tilfælde 
bruger jeg det, når forholdet er over 125 %. 
 
Skriftlig forsikringspræmie – Se ‘Forsikringspræmie’. 
 
Meget godt kapitaliseret – At have kapitalressourcer, der ligger komfortabelt over lovkravet. I dette 
tilfælde bruger jeg det, når forholdet er over 200 %. 
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Appendix 6 Liste over gennemførte interviews  

 

Navn Afdeling Position 

Catherine Braum HIC Compliance Manager 

Helen Cooper HIC Chief Actuary 

James Pilgrim-Morris HIC Head of UK Claims 

Andy Stevenson HIC Head of Europe Claims 

Christian Nielsen HIC Chief Financial Officer 

Juan de Castro HIC Chief Operations Officer 

Stuart Shepley HIC Interim Chief Actuary 

Andrea Schmid HSA Head of Risk, Legal & Compliance 
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Appendix 7 Nærmere oplysninger om den foreslåede 
kommunikation fra forsikringstageren 
(sammenfattet af vidneudsagn) 

Med forbehold for Domstolens godkendelse foreslås det, at der sendes et følgebrev og 
ledsagende informationsbrochurer herunder en sammenfatning af denne rapport 
(’kommunikationsplanen’), vil blive sendt til: 

(a) forsikringstagere fra HIC for hvem HIC (eller dennes tredjeparts administratorer) har en 
aktuel gyldig adresse; og 

(b) genforsikrere, 

Der søges dispensation fra visse grupper af forsikringstagere, hvilket betyder, at visse 
forsikringstagere ikke (med forbehold for Domstolens godkendelse) skal underrettes om 
overdragelserne enkeltvis, og jeg har overvejet ræsonnementet for hver enkelt. Jeg mener, at 
dispensationerne stadig er rimelige for hver enkelt forsikringstagergruppe på grund af 
overdragelsens art. Givet at arten af nogle af de berørte policer og den betydelige 
reklamekampagne, der vil være på plads for overdragelserne, stadig vil informere disse 
forsikringstagere. Nedenstående liste viser disse grupper og de ræsonnementer, der er 
fremlagt af overdragelsesvirksomhederne for hver: 

 Forsikringstagerne forbliver hos HIC efter overdragelsen. For disse forsikringstagere er 
der ingen ændring af deres forsikringsgiver, og jeg har konkluderet, at der ikke er nogen 
væsentlig negativ indvirkning på deres situation. HIC anslår, at der er 994.082 sådanne 
forsikringstagere, og den administrative byrde af at underrette dem kunne kompromittere 
løbende kundeservice, da de ikke behøver at gøre noget og ikke er væsentligt påvirket af 
overdragelsen;  

 Forsikringstagere hvis politik er udløbet inden den 31. december 2016. HIC har udført 
analyser for at påvise, at der er mindre end 0,2 % af ejendomsfordringer, der først 
anmeldes efter to år. HIC anslår, at der er 167.630 sådanne forsikringstagere. Jeg mener, 
at det er praktisk at begrænse informationen for udløbne forsikringstagere for hvem, der 
er en realistisk mulighed for et fremtidigt erstatningskrav. 

 Yderligere forsikrede under fælles policer og gruppepolicer: Hvor et selskab har købt et 
forsikringsprodukt, der omfatter flere koncernselskaber, vil de kun meddele den primære 
forsikringstager, og anmode om, at de underretter andre koncernselskaber eller tidligere 
koncernvirksomheder, som også er modtagere af (gen)forsikringspolicer.  Tilsvarende for 
fælles personlige forsikringstagere foreslår HIC kun at underrette hovedforsikringstageren 
om kontrakten. Jeg mener, at dette er rimeligt, da HIC stadig foreslår at underrette den 
vigtigste forsikringstager.  HIC anslår, at der er 38.000 sådanne forsikringstagere; 

 Medarbejdere under en arbejdsgivers ansvarspolice:  HIC har ikke individuelle 
kontaktoplysninger for alle disse parter og kan derfor ikke give dem direkte besked.  HIC 
har identificeret 20.734 arbejdsgiveransvarsforsikringstagere, der dækker anslået 
400.000 ansatte; 

 Motor- og arbejdsgiveransvars tredjepartsfordringshavere, hvis kontaktoplysninger er 
utilgængelige: HIC har ikke kontaktoplysninger til disse fordringshavere, og det er således 
ikke muligt at kontakte dem.  HIC har identificeret 1.179 sådanne forsikringstagere; 

 Forsikringstagere der er udeladt fra kommunikation ved hændelige undladelser: Hvis en 
forsikringstager ved et uheld udelades fra kommunikationen, vil vedkommende ikke 
modtage kommunikationsplanen.  Hvis der er identificeret hændeligt udeladelser forud for 
den afsluttende behandling, vil der blive taget skridt af HIC for straks at afhjælpe dette.  
Antallet af forsikringstagere kan ikke vides; 

 Afdøde forsikringstagere: Hvis HIC har kunnet fastslå, at en forsikringstager er afgået ved 
døden, vil de ikke blive skrevet til. Det er praktisk og hensynsfuldt.  Antallet af afdøde 
forsikringstagere er i øjeblikket ukendt, og der udføres en undersøgelse for at identificere 
disse i fire uger fra den 9. juli 2018; 
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 Forsikringstagere fra HIC, for hvilke det er fastslået, at adressen er forældet og ikke kan 
opdateres. Der er gjort en indsats for at validere adresser for alle forsikringstagere, hvis 
police blev tegnet i perioden 1995-2017. HIC har ingen mulighed for at kontakte disse 
forsikringstagere.  Antallet af sådanne forsikringstagere er ukendt, og der foretages en 
undersøgelse for at identificere og spore så mange som muligt i løbet af fire uger fra den 
9. juli 2018; og 

Bestyrelsesmedlemmer i konkurs, modtagere og administrative modtagere:  Hvor en persons 
eller et selskabs forhold forvaltes af kuratorer, modtagere eller administrative modtagere, vil 
HIC normalt kun have registreret den oprindelige forsikringstager. HIC foreslår at fjerne 
forsikringstagere, der er identificeret som insolvente fra anmeldelsesprocessen, da det anses 
for upraktisk at spore de andre parter individuelt med interessen i de pågældende policer.  
Antallet af sådanne forsikringstagere er i øjeblikket ukendt, og der gennemføres en 
undersøgelse for at identificere dem i fire uger fra den 9. juli 2018. Derudover er der en række 
dispensationer, der skal ændre kommunikationsmetoden til følgende grupper af 
forsikringstagere: 

 Forsikringstagere af HIC, der køber deres forsikring online via BBVA, Norwegian Brokers 
AS, Germany Direct og France Direct og O’Driscoll O’Neill DAC.  For disse 
forsikringstagere er den eneste kommunikationsform via e-mail, og det er e-
mailadresserne på disse forsikringstagere, der er mest tilbøjelige til at være up-to-date.  
Det foreslås at sende disse forsikringstagere en kopi af kommunikationsplanen via e-mail.  
Der skønnes at være 64.000 forsikringstagere med ekskluderende bortfaldne policer; 

 Forsikringstagere af HIC, hvor HIC optræder som medforsikrer i stedet for det ledende 
forsikringsselskab.  Disse forsikringstagere er muligvis ikke klar over, at HIC er en af 
deres forsikringsselskaber og vil aldrig have haft nogen direkte kommunikation med HIC 
om deres policer.  Det foreslås, at HIC anmoder om, at den ledende forsikringsgiver eller 
formidler for policen informerer forsikringstagerne om overdragelsen og henviser dem til 
Hiscox’s hjemmeside, hvor der er adgang til kommunikationsplanen.  Det skønnes, at der 
er 30.000 sådanne forsikringstagere; 

 Mellemliggende forsikringstagere, hvor mægleren eller formidleren har registeret 
forsikringstagerens kontaktoplysninger.  Dette er begrænset til bestemte formidlere i 
Storbritannien & Irland, Belgien og Holland.  Formidleren vil blive bedt om at videregive 
den samme forsikringstagers kommunikationsplan til forsikringstagerne, som HIC ville 
sende direkte.  Det skyldes, at det ikke er praktisk muligt for HIC at kontakte disse 
forsikringstagere direkte, da de ikke har kontaktoplysninger og/eller formidleren ønsker at 
stå for kommunikationen; og 

 Nye kunder efter direktionshøringen:  Efter direktionshøringen vil nye kunder modtage et 
følgebrev med deres ansøgninger med information om overdragelsen og lede dem til 
Hiscox’s hjemmeside, hvor kommunikationsdokumenter kan findes, men de vil ikke blive 
sendt en kopi af kommunikationsplanen.  Det betyder, at de har evnen til at træffe en 
beslutning om at blive en ny kunde i fuld viden om den overdragelse, der er planlagt. 
 

Der anmodes desuden om dispensation for ikke at meddele forsikringstagere, for hvem 
kontaktoplysninger ikke kan spores.  HIC har endnu ikke identificeret sådanne 
forsikringstagere, men anmoder om dispensation som en sikkerhedsforanstaltning. 

Jeg har overvejet listen over de dispensationer, der er anmodet om ovenfor, og rationalerne 
for hver af dem.  Jeg mener, at dispensationsanmodningerne er rimelige. 

Jeg bemærker, at hver af de grupper af forsikringstagere, der ikke er blevet meddelt, stadig 
kan indgive erstatningskrav efter overdragelsen, og at midlerne hertil vil være passende 
tilgængelige for dem.  
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Overdragelsen vil blive offentliggjort i følgende publikationer: London Gazette, Edinburgh 
Gazette og Belfast Gazette; The Times i Storbritannien; Daily Telegraph i Storbritannien; og 
den europæiske udgave af Financial Times. 

 

 
Da der er forsikringsrisici udenfor Storbritannien, vil meddelelsen om den foreslåede 
overdragelse blive annonceret i følgende publikationer og nationale aviser: Der Standar 
(Østrig); Le Soir (Vallonien – Belgien); De Standaard (Flandern – Belgien); Politiken 
(Danmark); Les Echos (Frankrig); Suddeutsche Zeitung (Tyskland); Kathimerini 
(Grækenland); Irish Independent (Irland); Il Sole 24 Ore (Italien); Luxembourgsk Wort 
(Luxembourg); NRC (Holland); Dagens Naeringsliv (Norge); Expressao (Economia 
supplement) (Portugal); El Pais (Spanien); og Dagens Nyheter (Sverige). 

Der vil også være en hjemmeside, hvor kommunikationsplanen samt en fuld kopi/oversigt 
over denne rapport vil blive offentliggjort. 

Overdragelsen vil ikke, med forbehold for Domstolens godkendelse, blive offentliggjort i de 
nationale aviser i de øvrige EØS-lande, da disse ikke anses for at have et betydeligt antal 
forsikringstagere (under 150 i hvert tilfælde). Forsikringstagerne i de resterende EØS-lande vil 
modtage individuelle meddelelser (med forbehold for ovennævnte undtagelser), have adgang 
til den europæiske udgave af Financial Times og/eller kunne få adgang til oplysningerne på 
den dedikerede hjemmeside. 

 

 


