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1. Introdução 

A Transferência Proposta 

1.1 No dia 23 de junho de 2016, o eleitorado do Reino Unido votou para abandonar a União 
Europeia ("UE"). As consequências desta decisão, comumente designada por "Brexit", 
permanecem incertas. O Reino Unido foi formalmente notificado nos termos do artigo 50.º do 
Tratado de Lisboa, no dia 29 de março de 2017, e iniciou um período de dois anos de 
negociações no que diz respeito às condições da sua saída da UE.  

1.2 Uma potencial implicação do Brexit para as seguradoras do Reino Unido é a perda dos 
direitos inerentes ao passaporte único em matéria de seguros (a capacidade de subscrever 
apólices em regime de liberdade de estabelecimento ou da livre prestação de serviços).  

1.3 O Grupo Hiscox ("Hiscox") está envolvido num vasto leque de atividades de seguros e 
resseguros através das suas filiais. A Hiscox Ltd é a empresa-mãe em última instância da 
Hiscox e está sedeada nas Bermudas.  

Atualmente, a Hiscox subscreve apólices relacionadas com riscos na UE no âmbito do 
regime de liberdade de estabelecimento ou da livre prestação de serviços através da Hiscox 
Insurance Company Limited ("HIC" ou "o Cedente"), uma seguradora que é uma subsidiária a 
100% da Hiscox Insurance Holdings Limited. A HIC está registada em Inglaterra e no País de 
Gales e é regulada pela Prudential Regulatory Authority ("PRA") e pela Financial Conduct 
Authority ("FCA"). Também subscreve apólices na Europa através de dois Lloyd’s 
Syndicates, que estão excluídos do âmbito deste projeto. 

A Hiscox SA ("HSA" ou "o Cessionário") é uma subsidiária da Hiscox Ltd e uma seguradora 
Não Vida sedeada no Luxemburgo e recentemente incorporada, que irá subscrever apólices 
no Espaço Económico Europeu, excluindo o Reino Unido ("EEE") a partir de 1 de janeiro de 
2019. Todas as referências feitas neste relatório ao EEE significam o EEE, excluindo o Reino 
Unido. 

Para além do acima exposto, existem três intermediários estabelecidos na Hiscox, que 
realizam atividades de seguros para a HIC através de acordos de autoridade delegada 
("DAA") pelos quais atuam como agentes da HIC: Hiscox Underwriting Limited ("HUL"), 
Hiscox Europe Underwriting Limited ("HEUL") e Hiscox Underwriting Services Limited 
("HUSL"). HUL, HEUL e HUSL estão registadas no Reino Unido.  Apenas a HUL e a HEUL 
são relevantes para o resto deste relatório; a HUSL é mencionada neste documento apenas 
para efeitos de integralidade.  A HUL realiza atividades de seguros para a filial da HIC no 
Reino Unido através de delegações regionais no Reino Unido e Irlanda e a HEUL realiza 
atividades de seguros para as sucursais da HIC no EEE. 

A transferência proposta ("a Transferência") implica a transferência de todos os 
passivos e obrigações dos clientes da HIC no EEE, bem como os dos clientes fora do 
EEE com riscos no EEE, para a HSA – a definição precisa dos contratos que serão 
transferidos é apresentada na secção 1.8, abaixo. Esta transferência ocorrerá ao abrigo 
do disposto na Parte VII da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 ("FSMA"), 
para aprovação do Tribunal Superior de Justiça, Inglaterra ("o Tribunal").  

Neste relatório, refiro-me à HIC e à HSA como as "Sociedades da Transferência". 

A Transferência irá transferir 421,5 milhões de libras de passivos (e os ativos 
correspondentes) da HIC para a HSA. 

1.4 Para além da transferência acima descrita, que ocorre sob a jurisdição da lei de Inglaterra e 
do País de Gales e, como tal, necessita de ser aprovada pelo Tribunal, é proposta em Jersey 
uma transferência paralela dos riscos do EEE de Jersey da HIC para a HSA. A transferência 
da atividade seguradora realizada em ou a partir de Jersey tem de ser aprovada pelo Royal 
Court of Jersey. No caso improvável de não aprovação desta transferência, as apólices em 
questão permanecerão na HIC até ser acordada outra solução. Para que não subsistam 
dúvidas, considerei especificamente a situação dos detentores de apólices de Jersey e as 
minhas conclusões aplicam-se igualmente aos detentores de apólices afetados pela 
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transferência de Jersey.  Pronunciar-me-ei sobre outros desenvolvimentos relacionados com 
estas apólices num relatório suplementar, conforme descrito em pormenor na secção 2.7 
abaixo.   

1.5 Para além do acima exposto, espera-se que ocorram as seguintes transações relacionadas: 

- Irá ocorrer uma fusão transfronteiriça entre a Hiscox Vertrieb AG ("HAG") e a HEUL. A 
HAG é uma antiga sociedade intermediária do Grupo Hiscox e está registada na 
Alemanha. Esta fusão é impulsionada pelo objetivo de estabelecer uma estrutura jurídica 
mais eficaz e eficiente para a Hiscox. Faz também parte de uma reestruturação mais 
ampla da Hiscox, impulsionada, em parte, pela saída iminente do Reino Unido da União 
Europeia. 

- Irá ocorrer uma fusão transfronteiriça entre a HEUL e a HSA.  A grande maioria dos 
riscos do EEE assumidos pela HIC são introduzidos pela HEUL e a maior parte das suas 
operações realizam-se em delegações no EEE, pelo que esta fusão transfronteiriça 
transfere todos os direitos de renovação, contratos de trabalho, acordos de mediadores, 
DAA e colaboradores da HEUL para a HSA (embora alguns destes direitos e acordos 
sairão da HEUL antes da Transferência, caso digam respeito a negócios celebrados na 
Lloyd’s).  Após estas fusões transfronteiriças, a HSA continua a ser, de um ponto de vista 
legal, a Hiscox SA. 

O prazo proposto para a entrada em vigor da Transferência é 1 de janeiro de 2019 (a "Data 
Efetiva"). Prevê-se que a primeira fusão transfronteiriça ocorra antes da entrada em vigor da 
Transferência. Pretende-se que a segunda fusão transfronteiriça seja efetuada um minuto 
após a Transferência.  

1.6 A HSA foi estabelecida no Luxemburgo para assumir os riscos que não poderão ser 
assumidos pela HIC em caso de cessação dos direitos de passaporte. Atualmente, também 
não é claro se os serviços dos atuais contratos de seguros que possuem "passaporte" 
poderão ser prestados após o Brexit dentro da lei, o que significa que a HIC poderá estar a 
cometer uma ilegalidade ao pagar alguns créditos de seguro, de outra forma válidos, a estes 
detentores de apólices. Propõe-se, por conseguinte, que as apólices subscritas pela HIC para 
os seus clientes europeus e os riscos europeus sejam transferidos para a HSA através da 
Transferência proposta, de forma a proteger os direitos dos detentores de apólices no âmbito 
das suas apólices em vigor. 

1.7 A HSA irá subscrever seguros para riscos europeus e clientes europeus, que atualmente são 
subscritos pela HIC. A HSA foi autorizada pelo Ministro das Finanças do Luxemburgo a 
disponibilizar serviços e produtos de seguro regulados e notificou o Commissariat aux 
Assurances de Luxembourg ("CAA") que não irá subscrever quaisquer apólices até à Data 
Efetiva. 

1.8 A HIC irá utilizar três fatores principais para determinar quais as apólices a transferir da HIC 
para a HSA: a localização na qual a apólice é subscrita, a localização de risco do detentor de 
apólices primário (quer seja um indivíduo ou uma empresa) e a localização do risco.  

 Se a apólice tiver sido subscrita no EEE, o cliente estiver no EEE ou a localização do 
risco for no EEE, a apólice será transferida.  

 No caso de outras apólices subscritas apenas no Reino Unido, os riscos do EEE no 
âmbito de uma destas apólices serão transferidos, criando uma apólice conjunta ao 
adicionar a HSA como seguradora adicional para cobrir apenas os riscos do EEE. Este 
ponto é descrito em maior pormenor na secção 4.1. 

Âmbito e Finalidade deste Relatório 

1.9 Nos termos do FSMA, uma transferência proposta de atividade de res(seguro) de uma 
entidade para outra só poderá ocorrer se tiver sido aprovada pela Autoridade Competente 
para a jurisdição adequada, neste caso, o Tribunal. Como parte do processo de aprovação, é 
necessário um relatório de um perito (o "Perito Independente") para auxiliar o Tribunal nas 
suas deliberações. 
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1.10 Na qualidade de Perito Independente, é meu dever perante o Tribunal considerar o impacto 
da Transferência nos detentores de apólices das Sociedades da Transferência, juntamente 
com outros detentores de apólices afetados pela Transferência. Em particular, é meu dever 
considerar o impacto na sua segurança e nos níveis de serviço relativamente aos seus 
benefícios, tal como estabelecido no Apêndice 2. Neste caso, não identifiquei detentores de 
apólices que possam ser potencialmente afetados para além dos das Sociedades da 
Transferência. 

Confirmo que as observações e conclusões contidas neste relatório aplicam-se a todos os 
detentores de apólices existentes da HIC à Data Efetiva e àqueles que serão transferidos 
para a HSA, independentemente do seu local de residência e/ou da jurisdição na qual se 
afirmou que a atividade será realizada ou na qual a apólice foi emitida.  

1.11 Elaborei este relatório para abordar o processo de transferência Parte VII da atividade da HIC 
no EEE para a HSA. Este relatório não considera possíveis acordos alternativos aos referidos 
na secção 1.1. Não tenho conhecimento de outras transações significativas relativas às 
Sociedades da Transferência para além das fusões transfronteiriças expostas na secção 1.1. 

1.12 Este relatório descreve as transferências propostas e analisa os possíveis efeitos das 
mesmas nos grupos de detentores de apólices relevantes, incluindo os efeitos na segurança 
e nos níveis de serviço. 

Este relatório está organizado em sete secções, da seguinte forma: 

Secção 1 – A finalidade deste relatório e o papel do Perito Independente 

Secção 2 – Resumo e conclusões 

Secção 3 – Informação contextual relevante sobre cada uma das Sociedades da 
Transferência 

Secção 4 – Exposição do efeito da Transferência nas Sociedades da Transferência 

Secção 5 – Análise do impacto potencial da Transferência nas partes interessadas 

Secção 6 – Análise da adequação da informação que me foi disponibilizada, que 
fundamenta o meu parecer, incluindo a análise das metodologias de 
cálculo utilizadas no fornecimento de dados e cenários após a entrada 
em vigor da Transferência, que podem afetar a segurança dos 
detentores de apólices. 

Secção 7  – Resumo das conclusões da Transferência proposta. 

O Perito Independente 

1.13 Eu, Philip Tippin, sou sócio na prática atuarial da KPMG LLP ("KPMG"). Sou Membro do 
Institute and Faculty of Actuaries há 19 anos. O Apêndice 1 inclui o meu curriculum vitae 
pormenorizado. 

1.14 Fui nomeado pela HIC para atuar como Perito Independente no âmbito da Transferência. A 
minha nomeação foi posteriormente aprovada pela PRA no dia 21 de dezembro de 2017, 
após consulta da FCA.  

1.15 Tanto quanto é do meu conhecimento, não tenho qualquer conflito de interesses no que se 
refere às partes envolvidas na Transferência proposta e, por conseguinte, considero-me apto 
a atuar como Perito Independente nesta transação. 

1.16 Confirmo que não tenho qualquer interesse financeiro nas Sociedades da Transferência, nem 
trabalho para qualquer entidade pertencente à Hiscox. A KPMG foi auditora da Hiscox até ao 
fim de 2015, e, nesse período, integrei a equipa de auditoria. Não realizei trabalhos para 
clientes de nenhuma das entidades da Hiscox desde essa auditoria, nem nenhum membro da 
minha equipa imediata me auxiliou na elaboração deste relatório. Confirmo que em cada um 
dos últimos três anos, a contribuição da Hiscox para o valor global das receitas provenientes 
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de honorários da KPMG não excedeu 0,1%, da mesma forma que a sua contribuição para as 
receitas provenientes de honorários do Reino Unido da KPMG não excedeu 0,5%. 

1.17 Os custos e despesas associados à minha nomeação como Perito Independente e à 
elaboração deste relatório serão cobrados à HIC. Para que não subsistam dúvidas, saliento 
que os custos do Regime não serão suportados pelos detentores de apólices. 

1.18 Na comunicação ao Tribunal sobre a Transferência proposta, o meu dever primordial é para 
com o Tribunal. Este dever aplica-se independentemente de qualquer pessoa ou firma de 
quem tenha recebido instruções ou pagamentos. 

Recursos 

1.19 A minha função é elaborar um relatório num formulário aprovado pela PRA em consulta com 
a FCA para envio para o Tribunal. Embora tenha sido auxiliado pela minha equipa, o relatório 
é escrito na primeira pessoa do singular e os pareceres expressos são meus. Qualquer 
revisão ou análise por parte da minha equipa foi realizada sob a minha supervisão.  

1.20 O meu trabalho baseou-se nos dados e noutras informações que me foram disponibilizadas 
pelas Sociedades da Transferência. O Apêndice 4 apresenta uma lista dos dados e de outras 
informações que tive em consideração. 

Não solicitei uma verificação independente dos dados e informações que me foram 
disponibilizados pelas Sociedades da Transferência, nem o meu trabalho constitui uma 
auditoria das informações financeiras e outras que me foram disponibilizadas. Onde indicado, 
revi as informações fornecidas por uma questão de razoabilidade e coerência e, com base na 
minha experiência, estas não suscitaram quaisquer preocupações. Saliento que as 
informações me foram disponibilizadas por membros dos quadros superiores das Sociedades 
da Transferência ou por profissionais superiores responsáveis dos consultores das 
Sociedades da Transferência.  Um funcionário das Sociedades da Transferência facultou 
uma carta de representação no que diz respeito a itens que não podem ser confirmados de 
outra forma.  Esta carta é apresentada no Apêndice 3 deste relatório. 

Sempre que possível, obtive informações financeiras auditadas e recebi relatórios de 
entidades terceiras independentes. De qualquer modo, considerei as fontes de todos os 
dados que recebi antes de confiar nos mesmos e procurei obter declarações sempre que 
considerei apropriado. 

Reuni-me presencialmente ou realizei chamadas em conferência com representantes das 
Sociedades da Transferência para debater as informações que me foram disponibilizadas e 
assuntos específicos decorrentes das considerações e análises realizadas. Estes 
representantes incluem os conselheiros jurídicos da Transferência, com quem debati o 
impacto da Transferência nas proteções dos detentores de apólices.  Esta questão é tratada 
em pormenor na secção 4.19 deste relatório. 

Sempre que elementos de informação importantes foram comunicados oralmente, solicitei e 
recebi confirmação escrita. 

Não existem documentos ou outras informações que solicitei que não me tenham sido 
disponibilizadas. 

Tanto quanto sei, não existem assuntos que devem ser chamados à atenção dos detentores 
de apólices quando considerarem os termos da Transferência proposta que não tenha tido 
em conta na realização da minha avaliação da Transferência proposta e na elaboração do 
meu relatório.  

Utilização e limitações 

1.21 Este relatório tem de ser lido na íntegra. A leitura de secções individuais isoladas pode ser 
enganosa.  

1.22 Serão enviadas cópias deste relatório para as respetivas entidades reguladoras no Reino 
Unido: a PRA e a FCA. Este relatório será utilizado como elemento de prova nos 
requerimentos enviados para o Tribunal. Também será disponibilizado ao CAA, aos 
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detentores de apólices e a outros membros do público, tal como exigido pela legislação 
pertinente, e será disponibilizado num website dedicado. 

Este relatório foi elaborado nos termos da secção 109 do FSMA num formulário aprovado 
pela PRA no dia 26 de julho de 2018 em consulta com a FCA.  

Este relatório é elaborado exclusivamente com o objetivo de informar o Tribunal, a PRA, a 
FCA e os detentores de apólices das Sociedades da Transferência das minhas conclusões 
no que diz respeito ao impacto da Transferência na segurança e nos níveis de serviço dos 
detentores de apólices (incluindo, para que não subsistam dúvidas, os beneficiários da 
cobertura prevista no âmbito das respetivas apólices de seguro) e é válido apenas para este 
efeito. Este relatório está sujeito aos termos e limitações, incluindo a limitação de 
responsabilidade, definidos na carta de compromisso da minha firma, datada de 8 de 
novembro de 2017. O Apêndice 2 contém um extrato desta carta, que descreve o âmbito do 
meu trabalho. 

Este relatório não deve ser considerado adequado para ser utilizado ou invocado por 
qualquer parte que pretenda adquirir o direito de intentar uma ação contra a KPMG no âmbito 
de qualquer outra utilização ou recurso. Até ao limite máximo permitido pela lei aplicável, a 
KPMG não aceitará qualquer responsabilidade no que respeita a este relatório perante 
qualquer outra parte, para além do definido na carta de compromisso da minha firma acima 
referida. 

1.23 No decurso normal do desempenho da minha função como Perito Independente, foi-me 
disponibilizada uma quantidade significativa e adequada de informação e dados sobre as 
atividades e o desempenho das Sociedades da Transferência. Estas informações foram uma 
contribuição necessária e crucial para a elaboração da minha análise, tal como constam 
deste relatório. Devido a uma combinação de sensibilidades legais, regulamentares e 
comerciais, algumas das informações em que me baseei para chegar às minhas conclusões 
não podem ser divulgadas num relatório público como este. Contudo, posso confirmar que 
me foram facultadas informações pormenorizadas adequadas que me permitem emitir os 
pareceres que expresso ao Tribunal neste relatório. 

Orientação profissional 

1.24 Este relatório foi preparado em conformidade com as orientações constantes da Parte 35 do 
Código de Processo Civil e as instruções práticas que o acompanham, incluindo o 
protocolo/orientação destinado à orientação de peritos para apresentação de provas em 
ações cíveis (2014) emitido pelo Civil Justice Council. 

Este relatório também está em conformidade com as orientações para relatórios de 
transferência definidas na Declaração de Política emitida pela PRA em abril de 2015, 
intitulada "The Prudential Regulation Authority’s Approach to Insurance Business Transfers" e 
no Capítulo 18 do Manual de Supervisão do Manual da FCA, em particular, as secções 
18.2.31 até 18.2.41, inclusive, no que diz respeito ao conteúdo e às considerações do 
relatório, juntamente com o documento "The FCA’s approach to the review of Part VII 
insurance business transfers" emitido pela FCA em maio de 2018. 

Na elaboração deste relatório, tive em conta os requisitos das Normas Técnicas Atuariais 
("TAS") emitidas pelo Financial Reporting Council. As Normas TAS que se aplicam ao 
trabalho realizado na elaboração deste relatório são "Principles for Technical Actuarial Work" 
("TAS 100") e "Insurance" ("TAS 200"). Na minha opinião, não existem desvios significativos 
em relação a qualquer uma destas TAS no meu desempenho deste trabalho e deste 
relatório. Segui igualmente as orientações definidas em "APS X2: Review of Actuarial Work" 
e este relatório foi sujeito a revisão por pares, pelo revisor aprovado pela PRA e a FCA em 
conformidade com estas orientações. 
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Terminologia 

1.25 Na minha análise dos efeitos da Transferência proposta nas Sociedades da Transferência 
em causa, utilizo vários termos técnicos. As definições destes termos tal como utilizados 
neste relatório estão incluídas no Glossário, no Apêndice 5. 

Ao considerar a Transferência proposta, devem ser aplicados os princípios de "Treating 
Customers Fairly" ("TCF") da FCA. Para garantir um tratamento equitativo dos clientes no 
futuro, é necessário determinar como os clientes foram tratados no passado, o que fiz tendo 
em conta o número de vezes que os detentores de apólices interagem com a sua seguradora 
(o que acontece, principalmente, durante o processo de subscrição, o processo de gestão de 
sinistros e qualquer gestão de apólice casual) e tendo em conta a forma como os sistemas, 
pessoas e processos associados as estas interações mudam em consequência da 
Transferência, caso mudem de facto. Na perspetiva dos detentores de apólices, uma 
implementação bem-sucedida da Transferência tem de ser uma que não afete negativamente 
de forma substancial os seus benefícios e tratamento equitativo. 

1.26 Ao longo deste relatório, faço referência a itens ou eventos financeiros que são relevantes ou 
irrelevantes. Considero um evento irrelevante se o impacto esperado do evento for muito 
reduzido, ao ponto de não influenciar as decisões de um leitor, quer isolado ou em conjunto 
com outros eventos irrelevantes. Tal pode dever-se ao facto de o evento ter uma 
probabilidade muito reduzida de ocorrer, um impacto financeiro muito reduzido caso ocorra 
ou uma combinação dos dois. Do mesmo modo, um item financeiro (como uma reserva de 
crédito de seguro para um ramo de atividade específico) é irrelevante se o seu valor for muito 
reduzido no seu contexto global, e a probabilidade de variabilidade significativa no valor 
desse item no seu contexto global é igualmente reduzida. Inversamente, os itens e eventos 
relevantes teriam uma dimensão que poderia influenciar as decisões de um leitor deste 
relatório e, nos casos em que os identifiquei, considerei-os especificamente na minha análise 
dos efeitos da Transferência proposta. 
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2. Resumo e conclusões 

Descrição geral da Transferência 

2.1 Este relatório considera o impacto da Transferência proposta nos detentores de apólices 
afetados da atividade seguradora no EEE da HIC para a HSA.  

Em 1996, a Hiscox adquiriu a Economic Insurance Company Limited e mudou o seu nome 
para Hiscox Insurance Company Limited. Subscreve seguros não vida, nomeadamente para 
clientes particulares e comerciais. Os seguros para clientes particulares incluem habitações 
de alto valor patrimonial, obras de arte e peças de coleção, e automóveis de luxo. Os 
seguros para clientes comerciais estão focados nas pequenas e médias empresas, 
nomeadamente, responsabilidade profissional e outras responsabilidades, incluindo 
acidentes de trabalho e risco imobiliário. Subscreve seguros no Reino Unido e no EEE. 

A HSA é uma empresa subsidiária recentemente constituída no Luxemburgo, com vista a 
garantir e servir a atividade seguradora do EEE após o Brexit, incluindo novas apólices e 
apólices atuais da HIC lavradas nestes países. 

2.2 As apólices do EEE de detentores de apólices de Jersey, emitidas pela HIC, apenas serão 
transferidas para a HSA se a transferência de Jersey for aprovada pelo Royal Court of 
Jersey. No caso improvável de não aprovação desta transferência, as apólices em questão 
permanecerão na HIC, mas serão resseguradas a 100% à HSA e também serão geridas 
pela HSA. Este acordo é aplicável a partir da Data Efetiva da Transferência até a 
transferência de Jersey ser aprovada, desde que a aprovação seja concedida até 31 de 
dezembro de 2019. Se a transferência de Jersey não for aprovada até esta data, o acordo 
acima referido passará a ser o mesmo para as apólices relevantes. Pronunciar-me-ei sobre 
outros desenvolvimentos relacionados com estas apólices num relatório suplementar, 
conforme descrito em pormenor na secção 2.7 abaixo.   

2.3 A Transferência da HIC para a HSA serve para minimizar o risco de os detentores de 
apólices da HIC perderem o direito de operar no EEE em consequência da saída do Reino 
Unido da União Europeia sem um acordo que permita um passaporte ou a capacidade de 
subscrever apólices em regime de liberdade de estabelecimento ou da livre prestação de 
serviços. Qualquer perda do direito de operar no EEE podia tornar ilegal a gestão das 
apólices atuais ou o pagamento de créditos legítimos. 

2.4 A HIC tenciona comunicar os pormenores da Transferência aos seus detentores de apólices. 
A HIC propõe notificar diretamente os seus detentores de apólices (excluindo os grupos 
específicos abaixo indicados) e planeia igualmente anunciar a Transferência através de 
publicações nos países que refletem a população de detentores de apólices. Os anúncios 
irão incluir dados de um website dedicado a partir do qual pode ser descarregada 
documentação relacionada com a Transferência. O website disponibilizará também dados de 
contacto para perguntas ou pedidos. 

Estão a ser solicitadas dispensas no que diz respeito aos seguintes grupos de detentores de 
apólices, o que significa que não serão informados da Transferência individualmente: 

 detentores de apólices não objeto de transferência que permanecem com a HIC; 

 detentores de apólices de seguros patrimoniais que tenham caducado antes de 31 de 
dezembro de 2016; 

 detentores de apólices conjuntos e detentores de apólices adicionais com apólices de 
grupo; 

 empregados com uma apólice de seguro de responsabilidade civil de um empregador no 
Reino Unido; 

 demandantes terceiros de um seguro de responsabilidade civil automóvel e de um 
empregador cujos dados de contacto não estejam disponíveis; 

 detentores de apólices omitidos acidentalmente; 

 detentores de apólices falecidos; 
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 detentores de apólices "desaparecidos" relativamente aos quais não seja possível validar 
um registo de morada atualizada;  

 administradores de falências, "receivers" e administradores judiciais; e 

 detentores de apólices relativamente aos quais não seja possível encontrar dados de 
contacto. 

Estão igualmente a ser solicitadas outras dispensas quanto à forma como determinados 
grupos de detentores de apólices estão a ser contactados.  Propõem-se que determinados 
grupos de detentores de apólices que apenas comunicam com a HIC por e-mail sejam 
notificados por e-mail; que os detentores de apólices cuja seguradora principal seja outra 
seguradora sejam notificados pela seguradora principal ou por um intermediário; e que 
determinados intermediários identificados, sempre que a HIC não disponha dos dados de 
contacto dos detentores de apólices, notifiquem os seus clientes em nome da HIC.  Aos 
novos clientes que solicitem uma apólice de seguro após a Audiência de Instrução será 
facultada uma carta de acompanhamento com o seu pedido a informá-los da Transferência e 
serão encaminhados para o website relativo à Transferência: 
https://www.hiscoxgroup.com/partvii. 

2.5 Embora não se insira no âmbito do meu trabalho como Perito Independente, foi-me pedido 
que apresentasse observações quanto à adequação das dispensas de comunicação 
solicitadas no âmbito da Transferência. No Apêndice 7, analiso pormenorizadamente estes 
pedidos de dispensa, incluindo o número estimado de detentores de apólices afetados por 
cada um dos mesmos. No entanto, saliento e aceito que o Tribunal é a última instância para 
arbitragem em relação à comunicação necessária e a quaisquer dispensas no que diz 
respeito à mesma, e que a PRA e a FCA também terão os seus pareceres em relação a 
estas matérias. 

Ao analisar a abordagem proposta às notificações, tive em conta uma série de fatores, 
incluindo a probabilidade de um detentor de apólices ter um sinistro, se a apólice do detentor 
de apólices está a ser transferida e o impacto da Transferência na segurança dos detentores 
de apólices. Tive também em conta a praticabilidade da notificação dos detentores de 
apólices.  

Considero a abordagem proposta à comunicação da Transferência adequada, razoável e 
proporcionada. Considero que a não circularização para os grupos específicos de detentores 
de apólices da HIC (conforme acima indicado no resumo e no Apêndice 7 em pormenor) é 
adequada, razoável e proporcionada dadas as circunstâncias desses detentores de apólices. 

 

Abordagem 

2.6 A minha abordagem à avaliação dos efeitos prováveis da Transferência nos detentores de 
apólices consiste em: 

 

 Compreender a atividade das entidades afetadas pela Transferência; e 

 Compreender tanto os efeitos financeiros como não financeiros da Transferência nas 
sociedades implicadas. 

As etapas acima indicadas estão incluídas nas secções 3 e 4 deste relatório, 
respetivamente.  

Após identificar os efeitos da Transferência nas várias sociedades e atividades, faço o 
seguinte na secção 5: 

 

 Identifico os grupos relevantes de detentores de apólices; 
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 Analiso o impacto da Transferência na segurança de cada grupo de detentores de 
apólices e de outras partes interessadas; e 

 Analiso outros aspetos não financeiros do impacto da Transferência (por exemplo, o 
serviço prestado aos detentores de apólices e o processo de gestão de sinistros). 

Em seguida, analiso alguns cenários de tensão e teste na secção 6 deste relatório com o 
intuito de determinar se estes cenários alterariam a minha perspetiva do impacto da 
Transferência nos grupos de detentores de apólices e, na secção 7, apresento as minhas 
conclusões. 

2.7 Informações financeiras e económicas consideradas 

Para analisar o efeito da Transferência proposta em cada uma das entidades e grupos de 
detentores de apólices envolvidos, foi-me disponibilizada informação comparativa relativa a 
cada entidade jurídica, incluindo: 

 

 Informações de contabilidade (IFRS) e do balanço Solvência II com base nas 
informações financeiras auditadas mais recentes em 31 de dezembro de 2017 e em 31 
de dezembro de 2016, e nas projeções para 1 de janeiro de 2019, 31 de dezembro de 
2019 e 31 de dezembro de 2020 de todas as entidades; 

 Relatórios de provisões matemáticas da HIC; 

 Autoavaliação do risco e da solvência ("ORSA") de 2017 da HIC, juntamente com o 
projeto de ORSA de 2018 da HIC; 

 O capital regulamentar exigido para cada entidade em 31 de dezembro de 2017 e em 31 
de dezembro de 2016, e as projeções para 1 de janeiro de 2019, 31 de dezembro de 
2019 e 31 de dezembro de 2020 de todas as entidades; e 

 Informação de gestão interna fornecida no decurso da elaboração deste relatório. 

Emitirei um relatório suplementar com as informações financeiras trimestrais mais 
atualizadas antes da audiência final, na qual procurar-se-á obter do Tribunal aprovação para 
prosseguir com a Transferência. Este relatório facultará informações atualizadas ao Tribunal 
sobre as minhas conclusões no que respeita ao efeito da Transferência proposta nos 
diferentes grupos de detentores de apólices, à luz de eventuais acontecimentos importantes 
subsequentes à data de finalização deste relatório principal. 

Para formar a minha opinião, realizei várias entrevistas com pessoal-chave responsável por 
funções essenciais nas Sociedades da Transferência (o Apêndice 6 inclui uma lista completa 
dos entrevistados) e depositei confiança nas, entre outras informações, estimativas do 
capital que as Sociedades da Transferência são obrigadas a ter (de forma a que as 
empresas possam cumprir as suas obrigações para com os detentores de apólices no caso 
de um cenário ou acontecimento extremo) disponibilizadas pelas Sociedades da 
Transferência. Descrevo como utilizei estas informações na realização da minha análise 
mais pormenorizadamente na secção 5.8. Para ter a certeza de que estas estimativas são 
uma base adequada para a formação de uma opinião, tive em conta: 

 

 A adequação dos métodos utilizados pelas Sociedades da Transferência para calcular 
as estimativas de requisitos de capital; e 

 O impacto de um conjunto de eventos adversos graves específicos em cada uma das 
Sociedades da Transferência antes e após a Transferência, para ter a certeza de que, a 
um nível elevado, as estimativas de capital são razoáveis. 
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Principais Pressupostos 

2.8 Na realização da minha análise, presumi o seguinte: 

 

 A Transferência ocorrerá, em geral, em condições de neutralidade fiscal para todas as 
Sociedades da Transferência, uma vez que qualquer obrigação fiscal que surja será 
ressarcida pela Hiscox. As secções 4.6 e 4.7 contêm pormenores sobre o 
aconselhamento inicial prestado pelos consultores fiscais especialistas da Hiscox. 

 No caso improvável de o Reino Unido sair da UE antes da Data Efetiva, o Reino Unido 
continuará a seguir o regime prudencial aplicável em toda a UE conhecido como 
Solvência II ou um regime equivalente, no futuro. Importa, no entanto, salientar que as 
negociações para qualquer saída da UE podem durar até dois anos, a contar do 
momento em que o Governo do Reino Unido emitiu oficialmente o anúncio da saída, 
ativando o "Artigo 50.º" no dia 29 de março de 2017, que é muito provável que se 
prolongue para lá da Data Efetiva desta Transferência. 

 A HIC continuará a subscrever novos seguros após a Transferência para clientes fora do 
EEE. Após a Transferência, a HSA começará a subscrever novos seguros. 

Os pressupostos acima descritos fundamentam a análise e as conclusões do meu relatório. 
Se estes pressupostos mudarem, a minha opinião também poderá mudar. Na altura em que 
redigi o meu relatório, os pressupostos acima descritos eram as atuais intenções para a 
Transferência e as Sociedades da Transferência, e recebi declarações escritas das 
Sociedades da Transferência substancialmente semelhantes ao Apêndice 3 que confirma a 
minha compreensão. 

Conclusões 

2.9 As conclusões do meu relatório estão resumidas abaixo. A explicação pormenorizada 
subjacente a estas conclusões segue na parte principal deste relatório: 

 Identifiquei três grupos distintos de detentores de apólices. São estes:  

i) detentores de apólices da HIC objeto de transferência pelo Regime de 
Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido ("FSCS") (são um 
subconjunto dos detentores de apólices de retalho e pequeno comércio 
objeto de transferência); 

ii) detentores de apólices da HIC objeto de transferência não protegidos pelo 
FSCS (todos os detentores de apólices objeto de transferência não incluídos 
na alínea i) acima); e 

iii) detentores de apólices da HIC que não são objeto de transferência. 

Importa salientar que não existirão detentores de apólices na HSA antes da Data Efetiva. 

 

 A repartição dos detentores de apólices objeto de transferência e que não são objeto de 
transferência é, aproximadamente, 35%:65%. Atendendo aos critérios de elegibilidade 
para a proteção do FSCS, não é possível determinar com precisão se um detentor de 
apólices individual é abrangido, mas a Hiscox estima que o número de detentores de 
apólices não protegidos pelo FSCS é inferior a 5% do total de detentores de apólices 
objeto de transferência e que a grande maioria (mais de 95%) está protegida.  

No que diz respeito aos detentores de apólices que não são objeto de transferência da HIC, 
concluo que: 

Com base na análise que realizei nas secções 5 e 6 deste relatório, observo que: 
(a) As apólices permanecem na HIC após a Transferência; 
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(b) A cobertura de capital prevista da HIC mantém-se em grande medida inalterada pela 

Transferência e permanece num nível confortável superior a 120% dos requisitos 

regulamentares.  As apólices de reserva e outras apólices financeiras permanecem 

inalteradas e, por conseguinte, a possibilidade de a HIC não conseguir cumprir na 

íntegra as respetivas obrigações futuras continua a ser remota; 

(c) As alterações na gestão de sinistros, na capacidade de fazer novos créditos, na 

proteção dos dados dos detentores de apólices e quaisquer alterações no tratamento 

global dos clientes em resultado da Transferência não têm um impacto significativo 

nos atuais detentores de apólices da HIC; e 

(d) O potencial impacto do Brexit e respetivas consequências não tem qualquer efeito 

nos detentores de apólices da HIC que não são objeto de transferência, uma vez que 

não estão expostos aos riscos do EEE. 

No que diz respeito aos detentores de apólices objeto de transferência da HIC, concluo que: 

Com base na análise que realizei nas secções 5 e 6 deste relatório, observo que: 
(a) As apólices são transferidas da HIC para a HSA; 

(b) A cobertura do capital da HSA é semelhante à da HIC antes da Transferência, 

permanecendo num nível confortável superior a 120% dos requisitos regulamentares. 

As apólices de reserva e outras apólices financeiras permanecem inalteradas e, por 

conseguinte, a possibilidade de a HSA não conseguir cumprir na íntegra as 

respetivas obrigações futuras é remota;  

(c) Não existem alterações significativas na gestão de sinistros (e não existe qualquer 

alteração, exceto para os clientes na Irlanda), na capacidade de fazer novos créditos, 

na proteção dos dados dos detentores de apólices nem alterações no tratamento 

global dos clientes em resultado da Transferência. Além disso, os pontos de contacto 

para os clientes continuarão a ser os mesmos, embora a seguradora que representa 

as suas apólices tenha mudado; 

(d) Quanto à questão de os detentores de apólices objeto de transferência terem, 

atualmente, acesso ao FSCS: 

(i) Os detentores de apólices que beneficiam atualmente de proteção do FSCS 

manterão esse direito após a Transferência até a apólice ser renovada; e 

(ii) Os detentores de apólices que não beneficiam atualmente de proteção do 

FSCS continuarão a não ter proteção do FSCS após a Transferência e a sua 

situação não foi negativamente afetada em consequência da mesma. 

(e) O potencial impacto do Brexit nos detentores de apólices objeto de transferência 

seria o facto de não ser possível gerir legalmente as apólices objeto de transferência 

e, consequentemente, não ser possível pagar legalmente os créditos legítimos. A 

Transferência elimina completamente este risco e, por conseguinte, cria um benefício 

para este grupo de detentores de apólices. 

Analisei a Transferência e o seu efeito provável em cada um dos grupos de detentores de 
apólices Concluí que o risco de qualquer detentor de apólices ser negativamente afetado 
pela Transferência proposta é suficientemente remoto para ser adequado prosseguir com a 
Transferência proposta, conforme descrito neste relatório. 



Relatório do Perito Independente sobre a Transferência de Atividade Seguradora Proposta da Hiscox Insurance Company Ltd 
e da Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Todos os direitos 
reservados 

Página 15 de 69 14/08/2018 

 
Classificação do Documento – KPMG Público 

Declaração do perito 

2.10 Confirmo que esclareci quais dos factos e assuntos referidos neste relatório estão na esfera 
do meu conhecimento e quais não estão. Aqueles que estão na esfera do meu 
conhecimento, confirmo serem verdadeiros. Os pareceres que expressei representam as 
minhas opiniões profissionais verdadeiras e completas sobre as matérias a que se referem. 

 
 
 
 
 
 
 
Philip Tippin 
Membro do Institute and Faculty of Actuaries 
Sócio, KPMG LLP 
27 de julho de 2018 
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3. Contexto 

Hiscox Insurance Company Limited ("HIC")  

3.1 A HIC é uma seguradora autorizada do Reino Unido e subsidiária a 100% da Hiscox 
Insurance Holding Limited, que faz parte do Grupo Hiscox. A empresa-mãe é a Hiscox Ltd, 
uma sociedade holding sedeada nas Bermudas, que está cotada na Bolsa de Valores de 
Londres e integra o índice FTSE 250. Em 1996, o Grupo Hiscox adquiriu a Economic 
Insurance Company e mudou o seu nome para Hiscox Insurance Company, com o objetivo 
de reforçar as atividades fora da Lloyd’s e subscrever riscos específicos regionais. Subscreve 
seguros não vida, nomeadamente para clientes particulares e comerciais. Os seguros para 
clientes particulares incluem habitações de alto valor patrimonial, obras de arte e peças de 
coleção, e automóveis de luxo. Os seguros para clientes comerciais estão focados nas 
pequenas e médias empresas, nomeadamente, responsabilidade profissional e outras 
responsabilidades, incluindo acidentes de trabalho e risco imobiliário. Subscreve seguros no 
Reino Unido, Irlanda e em todos os outros Estados-Membros da UE, geralmente através de 
duas firmas internas detidas a 100%, a HEUL e a HUL. 

Dada a posição de capital da Hiscox e o seu apoio da HIC, a HIC tem uma notação de risco 
de crédito da A.M. Best de A (Excelente), uma notação da S&P de A (Forte) e uma notação 
da Fitch de A+ (Forte), com ativos líquidos no valor de 244 milhões de libras no fim de 2017. 

O gráfico abaixo mostra a estrutura simplificada do grupo das entidades relevantes na Hiscox 
imediatamente antes do momento da Transferência. 

 

 

3.2 A HIC é autorizada pela PRA, regulada pela PRA e FCA, e, consequentemente, é membro 
do FSCS.  
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O FSCS é um regime legal fundado por membros do setor dos serviços financeiros do Reino 
Unido. Prevê uma compensação para detentores individuais de apólices emitidas por 
seguradoras do Reino Unido, no Reino Unido ou noutro estado do EEE, que são elegíveis 
para indemnização ao abrigo do FSCS em caso de incumprimento da seguradora.   

Nos termos das atuais regras do FSCS, os pedidos de indemnização que estão sujeitos a 
seguro obrigatório ou seguro de responsabilidade civil profissional, ou os pedidos 
decorrentes de morte ou incapacidade de um detentor de apólices devido a acidentes ou 
doença são 100% protegidos e outros tipos de apólices são 90% protegidas. Os contratos de 
resseguro, bem como os seguros de Mercadorias em Trânsito, Marinha, Aviação e Crédito, 
não são cobertos pelo FSCS. Conforme observo na secção 2.9, a Hiscox prevê que menos 
de 5% das apólices objeto de transferência não são cobertas pelo FSCS. 

A tabela abaixo apresenta uma descrição geral do desempenho financeiro anual auditado da 
HIC, de 31 de dezembro de 2013 a 2017 em base IFRS.  

 
Fonte: Demonstrações Financeiras; IFRS; Contas de Gestão 

A tabela abaixo apresenta uma descrição geral do balanço Solvência II em 31 de dezembro 
de 2016 e 31 de dezembro de 2017. O balanço Solvência II aprecia os ativos e passivos 
numa base diferente de IFRS. Esta questão é aprofundada na secção 3.12. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras; Balanços SII 

Os números de 31 de dezembro de 2017 indicam que a HIC está bem capitalizada e possui 
excesso de ativos em relação a passivos, com um Rácio de Cobertura de Capital (o rácio de 
Fundos Próprios em relação ao Requisito de Capital de Solvência (SCR), tal como definido 
na secção 5.9) de 140%. Os Fundos Próprios da HIC em 31 de dezembro de 2016 eram 40 
milhões de libras menos do que os ativos líquidos, o que se deve a dividendos previsíveis 
que foram pagos em duas tranches em fevereiro e maio de 2017. Para o segundo trimestre 
de 2018, está previsto um dividendo de 35 milhões de libras, partindo do princípio de que 
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nenhuma outra alteração relevante irá reduzir os Fundos Próprios disponíveis ao ponto de o 
Rácio de Cobertura de Capital (tal como definido na secção 5.9) ser 122% até 30 de junho de 
2018. 

Programas de resseguros cedidos 

3.3 A HIC adquiriu proteções por resseguro para mitigar os seus riscos de seguro. Estas 
proteções são comuns em relação às utilizadas por outras companhias de seguros para os 
tipos de atividades de seguros subscritas pelas Sociedades da Transferência. 

Incluem o resseguro de Excesso de Danos ("XL") na carteira de seguros de bens e de 
responsabilidade civil, bem como acordos de Quota-parte ("QS") em seguros de 
responsabilidade civil de um empregador, de responsabilidade civil profissional e de 
construção.  Esta não é uma lista exaustiva de coberturas, mas descreve resumidamente as 
coberturas materiais que estão disponíveis para proteção contra novos sinistros e eventos.  
Estas proteções por resseguro são adquiridas junto de empresas fora do grupo Hiscox. 

A HIC tem um acordo QS interno de 70% com a Hiscox Insurance Company Bermuda ("HIB") 
no que respeita aos seus seguros de responsabilidade civil, para além de qualquer uma das 
outras coberturas acima mencionadas. Este acordo ajuda a reduzir os picos de exposição em 
caso de conflito de pedidos de indemnização (onde um único evento pode desencadear 
pedidos de indemnização no âmbito de apólices em vários ramos de atividade de 
responsabilidade civil). Para mitigar o risco de crédito de contraparte associado a um 
resseguro tão amplo, foram criadas contas de garantia circunscritas para fins específicos 
para suportar as responsabilidades associadas a este contrato. 

Gestão de apólices e sinistros 

3.4 A atividade encontra-se atualmente na HIC, principalmente através da HUL e da HEUL, 
intermediários internos que têm DAA com a HIC para operações de subscrição e gestão de 
sinistros. Com o atual modelo operacional, a HUL e a HEUL estabelecem contratos de 
seguros entre clientes e a HIC, e a HUL e HEUL conseguem gerir e regularizar os sinistros 
em nome da HIC para riscos no Reino Unido e no EEE. 

A HEUL introduz negócios diretamente nas filiais europeias da HIC a partir de países no EEE 
não pertencentes ao Reino Unido. Presta serviços operacionais e de gestão de apólices a 
partir das filiais de Lisboa e UE para a atividade da HIC. 

Atualmente, a HUL tem uma filial na Irlanda com uma equipa de subscritores e direção 
regional; a atividade irlandesa é atualmente gerida como parte das operações do Reino 
Unido. A equipa de back office está situada em Lisboa com três equivalentes a tempo inteiro, 
enquanto os serviços de gestão de sinistros, finanças e TI são prestados a partir do Reino 
Unido. 

Sistema Employers’ Liability Tracing Office ("ELTO") 

3.5 O sistema ELTO está configurado para proporcionar a demandantes, seguradoras, 
detentores de apólices e a outras partes interessadas acesso a uma base de dados de 
apólices de Responsabilidade civil das entidades empregadoras ("EL") através de um motor 
de pesquisa online. O sistema pode ser utilizado, por exemplo, para encontrar uma 
seguradora do empregador anterior onde o requerente sofreu danos/doenças causados pelo 
emprego antigo. O ELTO exige que todas as seguradoras carreguem os dados relativos a 
todas as apólices EL novas e renovadas a partir de abril de 2011, bem como de apólices 
anteriores a esta data que tenham tido novos pedidos de indemnização contra si 
apresentados após esta data. A HIC é membro do ELTO e a HSA irá registar-se no ELTO no 
que diz respeito a riscos do Reino Unido subscritos na Irlanda. 
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Hiscox SA ("HSA") 

3.6 A HSA é uma subsidiária europeia da Hiscox Ltd, constituída em resultado da necessidade 
da HIC de continuar a subscrever seguros e a servir seguros já existentes no EEE após o 
Brexit. 

3.7 A HSA está estabelecida e autorizada no Luxemburgo e é regulada pelo CAA.  A HSA é 
obrigada a constituir provisões técnicas para todas as responsabilidades decorrentes dos 
contratos de seguro que foram celebrados, para a totalidade das suas atividades de seguros. 
Estas provisões técnicas têm de ser sempre cobertas por ativos equivalentes e congruentes 
("Ativos Segregados") mantidos num banco depositário ao abrigo de um contrato-tipo 
tripartido celebrado entre a companhia de seguros, o banco depositário e o CAA. Os Ativos 
Segregados constituem um conjunto separado de ativos, que têm de ser claramente 
separados dos outros ativos e passivos da companhia de seguros. Os Ativos Segregados 
são alocados, com absoluta preferência e prioridade, à garantia do pagamento dos créditos 
de seguros pagáveis pela empresa de seguros aos seus credores de seguros. Caso a 
empresa de seguros se torne insolvente, os credores de seguros serão pagos com Ativos 
Segregados preferencialmente e com prioridade em relação a outros credores. 

Os detentores de apólices têm acesso a um Provedor de Seguros, gerido pela ACA, e à 
ULC, e podem remeter as reclamações diretamente para o CAA.  

Para reclamações relativas à filial do Reino Unido da HSA, os detentores de apólices terão 
acesso ao FOS. O FOS é um organismo público independente que visa resolver litígios entre 
particulares e empresas de serviços financeiros do Reino Unido. Pode criar prémios de 
compensação a favor dos detentores de apólices. Apenas os detentores de apólices que 
constituem atividades realizadas no Reino Unido podem apresentar reclamações ao FOS.   

O Provedor de Seguros aqui descrito é o equivalente do Luxemburgo ao FOS no que diz 
respeito a companhias de seguros.  

Na secção 4.19, debato mais pormenorizadamente as diferenças nas proteções dos 
detentores de apólices entre o Luxemburgo e o Reino Unido.  

 

3.8 À data deste relatório, a HSA não subscreveu apólices. Pretende-se que a HSA comece a 
subscrever renovações da UE da carteira de seguros da HIC e novos seguros a partir da 
Data Efetiva da Transferência.  

Atividade seguradora das Sociedades da Transferência 

3.9 Em consequência da Transferência, todos os seguros, obrigações e créditos em dívida 
relacionados com apólices do EEE, juntamente com riscos do EEE atualmente cobertos ao 
abrigo de apólices fora do EEE, bem como determinados outros ativos e passivos da HIC, 
serão transferidos para a HSA. 

A tabela abaixo mostra a métrica comparativa das Sociedades da Transferência na data da 
última auditoria disponível. É disponibilizada informação sobre sinistros em aberto para a HIC 
para fornecer uma indicação dos volumes de crédito em dívida que serão transferidos para a 
HSA. É disponibilizada informação sobre provisões para todas as Sociedades da 
Transferência para dar uma perspetiva da dimensão das entidades envolvidas. 

 
Fonte: Informações de gestão 

A tabela abaixo mostra o número de apólices que serão transferidas da HIC para a HSA, 
divididas em ramos de atividade, e identificadas com base nas regiões de subscrição e no 
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facto de as apólices estarem em vigor ou já terem expirado (apólices "tail").  Importa notar 
que uma apólice pode incorporar vários ramos de atividade, pelo que o número total de 
ramos de atividade objeto de transferência irá ultrapassar o número total de apólices objeto 
de transferência. Por exemplo, uma apólice que tenha os ramos de atividade HIC EU 
General Liability e HIC EU PI será contabilizada duas vezes na tabela abaixo, mas apenas 
uma vez nos cálculos de apólices noutra parte deste documento.  

 

 

 
Fonte: Informações de gestão 

  

 Saliento também que os números de apólices de Jersey são os seguintes:  

 378 apólices de Jersey em vigor, das quais 350 têm riscos da UE, com as 350 apólices 
incluídas na coluna "UK Live" da tabela acima; 

 302 apólices de Jersey expiradas, das quais 244 têm riscos da UE, com as 244 apólices 
incluídas na coluna "UK Tail" da tabela acima; e  

 403 apólices de Jersey canceladas, das quais 370 têm riscos da UE, com as 370 
apólices incluídas na coluna "UK Tail" da tabela acima.  

 

3.10 Seguros subscritos pela HIC 
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A HIC subscreve seguros não vida e, em particular, para clientes particulares e comerciais. 
Os seguros para clientes particulares incluem habitações de alto valor patrimonial, obras de 
arte e peças de coleção, e automóveis de luxo. Os seguros para clientes comerciais estão 
focados nas pequenas e médias empresas, nomeadamente, responsabilidade profissional e 
outras responsabilidades, incluindo acidentes de trabalho e risco imobiliário. Lavra apólices 
para estes clientes em toda a Europa. 

3.11 Combinação de detentores de apólices 

Tal como mostram as tabelas na secção 3.9 acima, existe um número substancial de 
apólices que serão transferidas em que os detentores de apólices seriam clientes 
particulares e não empresas. Um subconjunto destes detentores de apólices, juntamente 
com alguns dos clientes comerciais de menores dimensões, são atualmente elegíveis para 
serem protegidos pelo FSCS. Atendendo ao número destes detentores de apólices na HIC, 
considerarei na minha análise os interesses dos detentores de apólices protegidos pelo 
FSCS em separado daqueles que não têm proteção, na secção 5 deste relatório. 

Requisitos prudenciais em matéria de fundos próprios 

3.12 Atualmente, as Sociedades da Transferência estão sujeitas a um regime prudencial em 
matéria de fundos próprios, que as obriga a cumprir um requisito de capital de solvência 
ajustado para garantir uma proteção dos detentores de apólices com um nível de confiança 
de 99,5% dos resultados de responsabilidades futuras potenciais num só ano. 

Tal faz parte de um regime regulamentar a nível da UE para companhias de seguros, 
conhecido como "Solvência II", que foi adotado com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016.  

Seguem-se outros requisitos essenciais deste regime: 

 As entidades seguradoras têm de calcular o seu requisito de capital de Solvência II 
("Requisito de Capital de Solvência" ou "SCR") recorrendo a um conjunto de regras 
especificadas na legislação da UE (a "Fórmula-padrão") ou, mediante autorização da 
respetiva entidade reguladora, recorrendo a um modelo de Capital Económico 
desenvolvido internamente (um "Modelo Interno"). Em qualquer dos casos, os 
determinantes do requisito de capital de solvência estão relacionados com a natureza 
dos riscos na entidade regulamentada, incluindo o risco de investimento relacionado com 
o mercado, o risco de seguro decorrente de novos negócios ou de responsabilidades 
existentes, e outros riscos comerciais, incluindo risco de crédito e risco operacional. 

 Tanto a HIC como a HSA calculam o respetivo SCR recorrendo à abordagem de 
Fórmula-padrão. Nenhuma das sociedades tem planos atuais para requerer a aprovação 
de um Modelo Interno no futuro próximo, pelo que os SCR de cada uma das sociedades 
continuarão a basear-se na Fórmula-padrão num futuro próximo. 

 Os requisitos de capital obrigatório são definidos em termos de um SCR e de um 
Requisito de Capital Mínimo ("MCR"). Os requisitos são calculados com base numa 
fórmula complexa baseada em variáveis, incluindo as provisões técnicas, prémios 
emitidos, resseguro, impostos diferidos e despesas administrativas.  

 O método através do qual os balanços das entidades seguradoras e a definição de 
capital são calculados para fins de regulamentação baseia-se agora em grande parte em 
medidas económicas de ativos e passivos, em vez de medidas baseadas em 
contabilidade.  

 Foi introduzido um conjunto de requisitos mínimos relacionados com a divulgação e 
governação das entidades seguradoras (conhecidos como "Pilar II" e "Pilar III"), incluindo 
um requisito para realizar e documentar uma ORSA.  
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 Se os recursos disponíveis de uma seguradora descerem abaixo do SCR, as autoridades 
de supervisão são obrigadas a agir com o objetivo de restaurar as finanças da 
seguradora para o nível do SCR, logo que possível. Se, no entanto, a situação financeira 
da seguradora continuar a deteriorar-se, o nível de intervenção das autoridades de 
supervisão será progressivamente intensificado. O objetivo desta "escala" de intervenção 
das autoridades de supervisão é identificar seguradoras em dificuldades antes de se 
concretizar uma ameaça séria para os interesses dos detentores de apólices. Se, apesar 
da intervenção das autoridades de supervisão, os recursos disponíveis da seguradora 
descerem abaixo do MCR, será acionada uma "derradeira medida de supervisão". Isto 
significa que as responsabilidades da seguradora podem ser transferidas para outra 
seguradora, a licença da seguradora pode ser retirada, a seguradora pode ser fechada 
para novos negócios e os seus negócios em vigor podem ser liquidados. 

Observo que: 
 

 O Luxemburgo está igualmente sujeito ao regulamento Solvência II.  

 Analisei os cálculos da Fórmula-padrão de Solvência II das Sociedades da Transferência 
para comparar a diferença relativa das situações dos detentores de apólices antes e 
após a transferência de responsabilidades. A secção 5.9 abaixo inclui dados sobre a 
adequação desta abordagem e uma descrição mais pormenorizada desta análise. 

 Na secção 6 abaixo, considerei os testes de esforço incluídos na ORSA realizada pela 
HIC em cada uma das Sociedades da Transferência na determinação dos testes de 
esforço a aplicar na análise da segurança dos detentores de apólices para cada grupo de 
detentores de apólices. 

Política de gestão de capital 

3.13 A HIC aponta para um Rácio de Cobertura de Capital superior a 120% de capital disponível 
de SII em relação ao SCR de SII em condições comerciais normais. No início da sua 
atividade, espera-se que a HSA siga a mesma política de gestão de capital.  

3.14 A HIC não possui uma política de dividendos específica. No entanto, os pagamentos de 
dividendos são calculados sobre os fundos excedentários para além do requisito mínimo 
acordado da HIC, tendo em conta o cumprimento do SCR. Espera-se que a HSA siga a 
mesma política.  

3.15 Os níveis de cobertura de capital regulamentar mínimo implicados pelas apetências pelo 
risco no âmbito das políticas de gestão de capital previstas para ambas as Sociedades da 
Transferência excedem suficientemente o valor mínimo regulamentar, ao ponto de a 
probabilidade de incumprimento para os detentores de apólices continuar a ser uma 
possibilidade remota. 

Garantias/acordos de partilha de riscos 

3.16 A HIC e a HSA confirmaram que não existem garantias ou acordos de partilha de riscos 
atualmente em vigor para além dos acordos de resseguro descritos na secção 3.3. 

Obrigações relacionadas com Regimes de Pensões 

3.17 A entidade empregadora legal do regime de pensões de benefícios definidos para as 
pessoas que prestam serviços para as Sociedades da Transferência é a empresa de 
serviços Hiscox Underwriting Group Services Limited ("HUGS"), e não a HIC nem a HSA. A 
entidade empregadora legal patrocina o regime e é legalmente responsável pelo seu 
financiamento. A direção da Hiscox informou-me de que a HIC não emprega funcionários 
elegíveis para o regime de pensões desde 1 de abril de 2001, e a HSA nunca empregou. O 
regime está fechado a novos membros desde 31 de dezembro de 2000 e ao acréscimo 
futuro de benefícios desde 31 de dezembro de 2006.  
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A Hiscox PLC, a empresa-mãe da HUGS, concedeu uma garantia à HUGS, a qual analisei, 
que prevê que, se a HUGS não cumprir a suas obrigações face ao Regime, a Hiscox PLC 
pagará os primeiros 50 milhões de libras de qualquer responsabilidade resultante.  

Historicamente, 37,1% dos movimentos no excedente ou défice foram recobrados à HIC 
como despesas de exploração. No entanto, depreendo do aconselhamento jurídico externo 
prestado à HIC (que analisei) que este facto não cria um recurso judicial para esta 
entidade.  Fui informado pela direção da Hiscox de que, no futuro, não existirá qualquer 
redébito para a HIC, pelo que a segurança dos detentores de apólices na HIC e HSA não 
deve ser afetada por qualquer potencial futuro do regime de pensões.  

Apesar deste facto, fui informado pelos peritos em pensões da minha equipa de que a 
Autoridade Reguladora de Pensões possui amplos poderes em caso de incumprimento, 
podendo recorrer a outros membros do Grupo Hiscox para cobrar fundos, pelo que analisei 
com mais pormenor o impacto de um evento extremo no regime de pensões. Volto a debater 
este assunto na secção 5.7.  
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4. Efeitos da Transferência 

Como funciona a Transferência? 

Que apólices serão transferidas para a HSA? 

4.1 A HIC irá utilizar três fatores principais para determinar quais as apólices a transferir da HIC 
para a HSA.  

- O primeiro aspeto a ter em conta é a localização na qual a apólice é subscrita; se a 
apólice foi subscrita inicialmente numa das filiais da HIC no EEE, será transferida para a 
HSA.  

- Em seguida, a HIC considera a localização de risco do detentor de apólices 
primário/sede; se a localização do detentor de apólices primário for o EEE, a apólice será 
transferida para a HSA. O detentor de apólices primário é definido no Apêndice 5 deste 
relatório.  

- O último aspeto a ter em conta é a localização do risco. Aqui, é seguida a definição de 
localização do risco do regime Solvência II, por ex., se uma apólice cobrir uma 
propriedade francesa, o risco de propriedade e quaisquer coberturas relacionadas são 
consideradas risco francês. As apólices apenas com riscos do EEE serão transferidas 
para a HSA. No caso das apólices que cobrem riscos em várias localizações (doravante 
designados por riscos partilhados), o componente de EEE da apólice será transferido 
para a HSA, e as coberturas do Reino Unido e do Resto do Mundo permanecem com a 
HIC. 

Para que não subsistam dúvidas, uma apólice será transferida se se inserir numa das 
categorias acima indicadas; não tem de satisfazer todas as categorias. 

Coletivamente, refiro-me às apólices que são transferidas da HIC para a HSA como 
apólices objeto de transferência. Àquelas que permanecem com a HIC, refiro-me como 
apólices que não são objeto de transferência. 

Efeitos financeiros da Transferência 

Efeito da Transferência na estrutura do Grupo Hiscox 

4.2 Em consequência da Transferência, as obrigações de seguro relacionadas com as apólices 
objeto de transferência e determinados outros ativos e passivos da HIC serão transferidos 
para a HSA. 

O quadro da estrutura simplificada do grupo após a Transferência mostra a estrutura da 
Hiscox e realça as entidades que irão reter responsabilidades de seguro após a 
Transferência.  
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Importa notar que, antes da Transferência acima indicada, irão ocorrer duas fusões 
transfronteiriças que irão fundir a HAG na HEUL e, posteriormente, a HEUL na HSA.  
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O impacto das fusões transfronteiriças (da HAG e HEUL, e da HEUL e HSA, que podem ser 
observadas nos organogramas acima) é duplo. A fusão da HAG na HEUL é um exercício de 
racionalização; a HAG é uma antiga sociedade intermediária da Hiscox que introduziu 
negócios na Alemanha. Está em fase de liquidação há algum tempo.  Atualmente, a HEUL é 
a intermediária que traz negócios para as filiais europeias da HIC.  Ao fundir-se com a HSA, 
transfere de forma eficaz os direitos de renovação das apólices introduzidas pela HEUL para 
a HSA.  Não existem riscos de venda abusiva ou riscos similares a ser transferidos como 
parte das fusões transfronteiriças para a HSA.  Embora existam riscos hipotéticos suscetíveis 
de se cristalizarem em períodos de tempo futuros, a Hiscox não identificou nenhum.  Como, 
neste momento, estes riscos são hipotéticos e não foi identificado um caso específico, não 
tive explicitamente em conta estes riscos na minha análise.  Observo, porém, que, no âmbito 
do regime Solvência II, existe uma consideração do risco operacional no cálculo do SCR de 
uma sociedade, pelo que existe alguma margem para a cobertura de riscos futuros ainda não 
identificados. 

Para que não subsistam dúvidas, a HSA irá manter o mesmo nome e estatuto jurídico após a 
Transferência e as fusões transfronteiriças.  Todos os balanços iniciais da HSA a que me 
refiro neste relatório já incluem o impacto das fusões transfronteiriças. 

Efeito da Transferência nos balanços das Sociedades da Transferência 

4.3 Realizei as minhas análises com base nos valores em 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2017, bem como nas projeções para 1 de janeiro de 2019, 31 de dezembro de 
2019 e 31 de dezembro de 2020, para efeitos do presente relatório. Atualizarei as análises 
de forma a refletirem as informações financeiras trimestrais mais recentes num relatório 
suplementar quando estes valores atualizados estiverem disponíveis. 

4.4 As tabelas abaixo ilustram a projeção da situação financeira de acordo com as IFRS das 
Sociedades da Transferência após a Transferência, com base na situação financeira das 
Sociedades da Transferência a 1 de janeiro de 2019, 31 de dezembro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2020, partindo do princípio de que todos os respetivos ativos e passivos em 
cada uma das datas seriam transferidos para a HSA:  

Fonte: Demonstrações financeiras; IFRS; Informações de gestão.  

Os ativos líquidos da HIC sofrem uma redução de 213,5 milhões de libras para 150 milhões 
de libras após a Transferência, embora se preveja que nem todos os dividendos que 
concretizam esta mudança sejam pagos até 31 de dezembro de 2018.  O saldo, embora se 
preveja que seja pago, estará disponível para cobrir os eventos que ocorrerem entre a data 
deste relatório e a Data Efetiva.  Voltarei a analisar este ponto no meu relatório suplementar 
antes da audiência final de sanções. O balanço da HSA antes da Transferência reflete os 
ativos e passivos da HAG e da HEUL que se fundiram; nesta fase, não subscreve quaisquer 
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seguros.  O aumento da HSA e o saldo dos ativos são transferidos para a HIB ao abrigo do 
acordo de resseguro alargado debatido na secção 4.8.  Os elementos do resseguro mudam 
no total devido ao aumento da cessão para a HIB (debatido na secção 4.8 abaixo). 

4.5 As tabelas abaixo ilustram a projeção da situação financeira Solvência II das Sociedades da 
Transferência em 1 de janeiro de 2019, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, 
após a Transferência. 

 

 
Fonte: Balanço SII 

A tabela mostra igualmente os Fundos Próprios elegíveis de cada entidade (ou seja, o capital 
disponível que é utilizado para calcular a cobertura de capital para fins de regulamentação do 
regime Solvência II). Neste caso específico, a HIC e a HSA não possuem fundos 
circunscritos para fins específicos que restrinjam a quantidade dos respetivos ativos líquidos 
que podem contribuir para a sua posição de capital.  Mais uma vez, a posição da HSA antes 
da Transferência é composta pelos ativos e passivos fundidos da HAG e da HEUL, e 
expressa nos termos do Solvência II – não possui exatamente um balanço Solvência II antes 
da Transferência. 

  

Prevê-se que a HIC e a HSA detenham capital equivalente a um Rácio de Cobertura de 
Capital de 120% a 123% após a Transferência durante o período de 1 de janeiro de 2019 a 
31 de dezembro de 2020. Antes da Transferência, prevê-se que a HIC tenha um Rácio de 
Cobertura de Capital de 127% até 31 de dezembro de 2018, com base no cálculo do SCR de 
2018.  Mostrei igualmente o Rácio de Cobertura de Capital da HIC, caso o cálculo do SCR de 
2019 fosse efetuado do mesmo modo que o SCR de 2018.  Isto pressupõe que a HIC possa 
continuar a subscrever apólices do EEE após 29 de março de 2019. Atualmente, este não é 
o caso, mas permite a comparação natural com a divisão dos requisitos de capital da 
empresa após a Transferência.  Este rácio é de 113%, mas tem em conta um dividendo pago 
em junho de 2018, que antecipa esta Transferência (com base na premissa de que a HIC 
não poderá subscrever apólices do EEE após 29 de março de 2019). 

Os balanços Solvência II acima não coincidem se somarmos cada uma das linhas antes e 
após a Transferência.  Estas são as razões principais para tal acontecer: 

 Alterações na posição de capital – o requisito de capital da HIC diminuirá 
substancialmente devido à perda da subscrição de apólices do EEE e, por outro 
lado, a HSA será capitalizada. Por conseguinte, devido às reduzidas 
necessidades de capital da HIC, pagará um dividendo ao Grupo Hiscox. O 
impacto líquido desta situação é uma redução nos investimentos e na tesouraria 
global de 41,7 milhões de libras. 

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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 Alterações no acordo de resseguro – cancelamento do atual acordo de 70% de 
quota-parte comercial entre a HIB e a HIC para as apólices objeto de 
transferência; este acordo continuará em vigor para as apólices da HIC que não 
são objeto de transferência). Este acordo será substituído por uma transferência 
de 90% da carteira de perdas sobre todos os riscos existentes (e não apenas os 
comerciais). Também será celebrado um novo acordo de 90% de quota-parte 
para novas apólices lavradas na HSA. Estas alterações são desenvolvidas mais 
aprofundadamente na secção 4.8 abaixo). Estas alterações afetam a maior parte 
das linhas acima no lado do ativo.  

 Outros pequenos ajustes (em grande parte, cancelamentos intragrupo). 

A margem de risco corresponde a um montante exigido no âmbito do regime Solvência II a 
incluir nas provisões técnicas.  Destina-se a prever o risco de as responsabilidades de crédito 
se deteriorarem mais do que o permitido no requisito de capital, que considera apenas os 
riscos de deterioração num período de um ano e não até ao termo das responsabilidades.  
No âmbito do meu trabalho, analisei os documentos que contêm o cálculo, e a metodologia 
para o cálculo, da margem de risco da HIC como a base dos números da margem de risco 
incluídos nos balanços Solvência II fornecidos para utilizar no meu relatório. Estou convicto 
de que os cálculos estão em consonância com as regras do regime Solvência II e observo 
que os cálculos relativos à HIC foram sujeitos a auditoria em 31 de dezembro de 2016 e 31 
de dezembro de 2017. 

Custo e impacto fiscal da Transferência 

4.6 Recebi a análise interna realizada pela HIC no que diz respeito aos potenciais resultados 
fiscais da Transferência. Embora a HIC não possa confirmar a quantificação das obrigações 
fiscais que podem resultar da Transferência, compreendo que a Hiscox está empenhada em 
injetar capital tanto na HIC como na HSA, de forma a que quaisquer obrigações fiscais que 
possam surgir não tenham um impacto negativo nos detentores de apólices. Foi-me 
apresentada uma análise realizada pelos consultores fiscais especialistas da Hiscox, que 
mostra que a estimativa do pior cenário possível de potenciais obrigações fiscais 
desencadeadas pela Transferência é um pouco mais de 13 milhões de libras e que existem 
potenciais medidas de atenuação que reduziriam este montante.  Esta é uma parte muito 
reduzida dos ativos disponíveis do grupo Hiscox, pelo que me sinto à vontade para afirmar 
que, mesmo no cenário mais pessimista, existe apenas um risco remoto para os balanços da 
HIC e da HSA de as obrigações fiscais se cristalizarem em resultado da Transferência. 

4.7 Compreendo que a maior parte dos custos associados à Transferência serão incorridos quer 
a Transferência avance ou não, uma vez que a maioria destes custos referem-se a atividades 
que ocorrerão antes da audiência de aprovação (por exemplo, com respeito a despesas 
jurídicas e comunicações com os detentores de apólices). Como tal, não identifico custos 
adicionais significativos decorrentes da implementação da Transferência. A HIC assumirá 
estes custos.  

Resseguro cedido 

4.8 Numa transferência Parte VII em que o resseguro cedido está a ser transferido, existe o risco 
de as resseguradoras não pertencentes ao grupo das Sociedades da Transferência, cujos 
contratos não são regidos pela legislação inglesa, não reconhecerem a Transferência e 
recusarem o pagamento de futuras recuperações de resseguros.  No entanto, todos os 
contratos de resseguros cedidos que são relevantes para esta Transferência são regidos 
pela legislação inglesa, pelo que tal não constitui um risco neste caso. 

Os contratos de resseguro celebrados em 2018 (incluindo todos os contratos que cobrem os 
riscos europeus) cobrem atualmente a HSA e a HIC; nestes contratos, a HSA está incluída 
como uma sociedade nomeada e coberta do Grupo Hiscox e, consequentemente, quando 
receber apólices através da Transferência, estas serão automaticamente cobertas pelos 
contratos. Uma vez que algumas colocações terão início durante o ano, é também dada 
alguma cobertura para as apólices lavradas durante 2019.  Os contratos de resseguro 
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celebrados em 2017 e em anos anteriores não cobrem a HSA, uma vez que foram 
celebrados antes da data em que a Transferência foi proposta pela primeira vez. 

No caso das colocações em que apenas a HIC é coberta, a HSA será adicionada como um 
endosso ao contrato de resseguro existente no âmbito da Transferência.  

Em resultado da Transferência, existirão igualmente algumas alterações aos acordos QS 
internos, que são indicadas abaixo:  

 Embora as apólices da HIC continuem a ser cobertas pelo acordo de 70% de quota-parte 
de responsabilidade celebrado com a HIB, a HSA celebrará um novo contrato com a HIB 
que entrará em vigor a partir do momento em que a HSA começar a subscrever apólices. 

 A proporção cedida à HIB ao abrigo do novo contrato da HSA será 90% e cobrirá todos 
os ramos de atividade e não apenas o de responsabilidade civil – isto ajudará a reduzir 
as exposições máximas agregadas de bens imóveis ao risco catastrófico.  

 Também existirá uma alteração na cadeia de segurança; embora a QS da HIC esteja 
protegida por contas de garantia circunscritas para fins específicos, a nova QS da HSA 
irá operar numa base de "fundos retidos", segundo a qual não será pago qualquer prémio 
à HIB senão após 36 meses, prazo este em que será pago o saldo dos prémios e 
sinistros menos esperados. Isto permite assegurar que a HSA tem dinheiro suficiente 
para pagar os sinistros brutos à medida que vencem até as perdas por contrato se 
tornarem suficientemente grandes para torná-lo deficitário. Em 31 de dezembro de 2017, 
os ativos líquidos da HIB são 865 milhões de dólares. 

 Além disso, existirá uma transferência da carteira de perdas da HSA para a HIB, que 
cobre os riscos que são transferidos da HIC. Tal constituirá para a HIB uma quota-parte 
de 90% das responsabilidades existentes que estão a ser transferidas da HIC para a 
HSA, ou seja, 379,4 milhões de libras. Este contrato também será celebrado numa base 
de "fundos retidos" e, assim, ao reproduzir a quota-parte da HSA, irá mitigar os 
potenciais riscos de crédito de contraparte para a HIB. Também será celebrado um novo 
acordo de 90% de quota-parte para novas apólices lavradas na HSA. 

Dividendos e estrutura do capital 

4.9 Não existirão alterações à política de gestão de capital de qualquer uma das Sociedades da 
Transferência em consequência da Transferência. 

Efeitos não financeiros da Transferência 

4.10 Nesta secção, analiso as áreas que um detentor de apólices poderá ter tido em conta na sua 
decisão de comprar a sua apólice original e relativamente às quais teria, assim, expectativas 
razoáveis ao longo do ciclo de vida da apólice e de eventuais sinistros. Em particular, 
considerei a qualidade e a cultura da direção executiva das Sociedades da Transferência (na 
medida em que determina o tom e a cultura da empresa), a gestão de sinistros, a facilidade 
de acesso à sociedade para a apresentação de reclamações ou gestão de apólices, a 
cibersegurança na medida em que protege os dados do cliente e as proteções 
regulamentares de que o detentor de apólices beneficia.  

Intenções futuras da HIC e da HSA 

4.11 A Transferência de apólices do EEE da HIC para a HSA irá assegurar que a Hiscox continua 
a poder lavrar apólices europeias, independentemente do resultado final das negociações do 
Brexit e do acordo final a que se chegue, se houver algum. Não existe qualquer intenção 
atual de descontinuar ou cancelar a atividade da HIC ou da HSA. 

Gestão de apólices e sinistros 

4.12 A Hiscox informou-me que, após a Transferência, tem a intenção de estabelecer um modelo 
de atuação destinado à gestão de apólices e sinistros, que obedece aos seguintes padrões: 



Relatório do Perito Independente sobre a Transferência de Atividade Seguradora Proposta da Hiscox Insurance Company Ltd 
e da Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Todos os direitos 
reservados 

Página 30 de 69 14/08/2018 

 
Classificação do Documento – KPMG Público 

- Coerência com o atual modelo de atuação 

- Manter a capacidade de disponibilizar aos clientes uma apólice que cubra riscos do 
Reino Unido e do EEE 

- Conformidade com as alterações esperadas no regulamento em resultado do Brexit 

- Continuar a pagar créditos a todos os detentores de apólices existentes após o Brexit 

Abaixo, faço um resumo do efeito do modelo de atuação proposto nos diferentes tipos de 
clientes: 

- Cliente do EEE: Atualmente, os riscos do cliente do EEE são subscritos principalmente 
através da HEUL. Após a fusão transfronteiriça entre a HSA e a HEUL, estes riscos 
serão subscritos diretamente na HSA e os direitos de renovação destas apólices 
passarão para a HSA antes de ocorrer a Transferência. No caso dos riscos de cliente 
do EEE atualmente subscritos através da HUL, após a Transferência, o detentor de 
apólices será encaminhado e subscrito diretamente na HSA. 

- Cliente não pertencente ao EEE com riscos do EEE: Atualmente, os riscos do EEE 
são subscritos através da HUL na HIC. No futuro, a HUL continuará a ser o primeiro 
ponto de contacto para o cliente no Reino Unido, mas a HUL irá subscrever este risco 
na HSA através de um DAA.  

Em termos de gestão de sinistros, após o Brexit, a HUL não terá autoridade para tomar 
decisões ou efetuar pagamentos com respeito a sinistros relacionados com riscos do 
EEE. Quando receber uma notificação, a HUL transmitirá os sinistros da HSA à filial 
adequada da HSA no EEE para regularização e pagamento. 

- Cliente não pertencente ao EEE com riscos do EEE e não EEE: Atualmente, os 
riscos do EEE e não EEE são subscritos pela HUL (através de delegações regionais no 
Reino Unido e Irlanda) para a HIC através do DAA. A HUL gere o processo de sinistro e 
paga os sinistros em nome da HIC. Após o Brexit, a HUL irá utilizar os seus DAA 
revistos para subscrever riscos do EEE para a HSA e riscos não EEE para a HIC. 
Desta forma, a HUL continua a ser o ponto de contacto principal para o cliente. Estes 
tipos de apólices representam entre 22 e 24% de todas as apólices objeto de 
transferência. 

Em termos de gestão de sinistros, após o Brexit, a HUL não terá autoridade para tomar 
decisões ou efetuar pagamentos com respeito a sinistros relacionados com riscos do 
EEE, mas poderá estabelecer contacto com o cliente/mediador do Reino Unido. 
Quando receber uma notificação, a HUL transmitirá os sinistros da HSA à filial 
adequada da HSA no EEE para regularização e pagamento. 

 

Em resultado da Transferência, existirão igualmente algumas alterações ao modelo de 
atuação da filial irlandesa da HUL, que, atualmente, tem algumas funções no Reino Unido e 
algumas noutros países do EEE. Estas alterações estão resumidas abaixo: 

- Vendas e subscrição: existirá uma alteração nas linhas hierárquicas. O Diretor-Geral 
e o Diretor de Subscrições reportarão agora ao CEO e ao CUO da Europa, 
respetivamente, em vez de reportarem ao Diretor de Vendas do Reino Unido e ao CUO 
Adjunto do Reino Unido, respetivamente. 

- Operações e prestação de serviços: esta equipa continuará a operar a partir de 
Lisboa, mas reportará ao Diretor-Geral da filial irlandesa da HSA. 

- Gestão de sinistros: será criada uma equipa de gestão de sinistros na Irlanda, que 
englobará um gestor de sinistros e três reguladores de sinistros (atualmente, existem 
3,7 colaboradores equivalentes a tempo inteiro), que reportarão ao Diretor de Sinistros 
da Europa. Assumirá a forma de uma nova equipa, mas a transferência será gerida 
gradualmente com o apoio necessário da atual equipa do Reino Unido para garantir 
que não existem alterações à política ou aos procedimentos.  

O percurso do cliente mantém-se praticamente inalterado por este novo modelo de atuação.  
Todos os clientes envolvidos nesta Transferência já foram apresentados à HIC quer 
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diretamente através das suas relações com a HUL ou a HEUL (embora esta última seja 
extremamente rara) ou através de um mediador ou intermediário terceiro.  No entanto, todos 
os clientes têm o direito de contactar diretamente a Hiscox (por ex., para apresentar um 
pedido de indemnização) e, por isso, analisei as alterações que o contacto direto com a 
Hiscox sofreria: 

 Os clientes da HEUL irão manter o mesmo ponto de contacto que sempre tiveram, 
embora fiquem agora na HSA na sequência da fusão. 

 Os clientes da HUL irão manter praticamente o mesmo ponto de contacto que sempre 
tiveram e a HUL irá gerir qualquer divisão e posicionamento de riscos, e encaminhar os 
sinistros para a HSA conforme apropriado.  A HUL continuará a ser o ponto de contacto 
direto dos seus clientes ao longo do ciclo de vida das suas apólices. 

 A única exceção são os clientes da filial irlandesa da HUL.  Neste caso, o pessoal e as 
operações desta filial serão transferidos para a filial irlandesa da HSA.  Neste caso, o 
cliente irá contactar uma sociedade diferente da anterior para a atividade de gestão de 
sinistros e de subscrição, mas irá lidar, pelo menos numa fase inicial, com as mesmas 
pessoas com quem costumava lidar na HUL. 

 Qualquer cliente que transacione com a HIC através de um intermediário terceiro não 
assistirá a qualquer mudança – o intermediário irá lidar com a HUL ou a HEUL, conforme 
apropriado, exatamente da mesma forma que costumava fazer. 

Assim, o detentor de apólices não necessita de passar por processos novos ou 
desconhecidos em consequência da alteração no modelo de atuação – toda a mudança é 
gerida com a HUL, a HIC e a HSA. 

Impacto da Transferência na concorrência 

4.13 Preocupa-me apenas o impacto das alterações nos detentores de apólices existentes, exceto 
se a Transferência resultar numa redução significativa no tamanho do mercado mais vasto 
para determinados tipos de apólice que podiam preencher os requisitos de um detentor de 
apólices. Isto porque um futuro potencial detentor de apólices que esteja insatisfeito com o 
produto, serviço ou qualquer outro aspeto do serviço com que se depare após a 
Transferência tem a oportunidade de comprar a próxima apólice noutro local. Uma vez que 
esta Transferência consiste numa reorganização de apólices entre entidades, não observo 
qualquer impacto no ambiente concorrencial que pudesse afetar os diferentes grupos de 
detentores de apólices em consequência desta Transferência. 

Direção executiva 

4.14 As equipas de direção executiva da HIC não sofrerão alterações. Os membros do Conselho 
de Administração da HSA são o CEO do Grupo, o CFO do Grupo, o CEO da Europa, o CEO 
do Reino Unido e UE (todos eles estão estabelecidos no Reino Unido), o Administrador 
Nomeado, um Administrador Não Executivo ("NED") estabelecido na Bélgica, e um NED do 
Grupo estabelecido na Suíça. Propõe-se à equipa de direção executiva europeia da HSA 
incluir o pessoal do Reino Unido e da Europa que trabalha atualmente com a HIC (apesar de 
trabalharem para a HUGS ou HEUL), bem como o Administrador Nomeado no Luxemburgo. 
Cada filial terá equipas de coordenação nacionais e alguns serviços de back office 
continuarão a ser prestados a nível do grupo – TI; atuarial; gestão de riscos; auditoria interna; 
modelação de capital e gestão de capital; suporte de resseguro cedido; e gestão de 
investimentos. 

4.15 Muitos dos colaboradores da Europa continental trabalham atualmente para a HEUL. 
Aqueles que não forem transferidos antes da Transferência serão transferidos para a HSA 
em consequência da fusão transfronteiriça entre a HEUL e a HSA. 

ELTO 

4.16 A HIC pediu ao ELTO para publicar pormenores da Transferência proposta no seu website e 
comprometeu-se a informar o ELTO da existência de apólices de Responsabilidade civil das 
entidades empregadoras ("EL") que mudem de seguradora em consequência da 
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Transferência. Nas suas últimas auditorias, a HIC foi considerada em conformidade com os 
requisitos do ELTO. Qualquer demandante terceiro que tivesse um sinistro de EL a 
apresentar pelo qual a HIC fosse responsável continuaria a poder localizar a seguradora 
correta após a Transferência através do ELTO.  

Administração da atividade 

4.17 Os sistemas informáticos serão atualizados para incorporarem a HSA, de modo a que as 
apólices sejam administradas nos mesmos sistemas informáticos, independentemente de 
serem ou não transferidas.  

Isto será realizado do seguinte modo:  

Atualmente, todos os riscos do Reino Unido e do EEE estão localizados nos sistemas da 
seguradora HIC. No futuro, todas as apólices da HIC lavradas nas filiais europeias da Hiscox 
serão transferidas para a HSA. No caso das apólices lavradas no Reino Unido, serão 
implementadas regras com base nas moradas dos riscos em cada apólice. Se o risco estiver 
localizado no Reino Unido, continuará a ser alocado à HIC; se estiver localizado no EEE, 
será alocado à HSA.  

Será executado um script para identificar as moradas e as localizações dos riscos. Após este 
procedimento, numa atualização que será configurada para ocorrer automaticamente na Data 
Efetiva, as apólices que precisam de passar para a HSA serão transferidas. Isto irá garantir 
que os detentores de apólices, no futuro, verão a seguradora correta em todos os seus 
documentos. 

Nos casos em que existem riscos partilhados, os componentes relevantes da apólice terão 
de ser alocados à HIC e à HSA, conforme apropriado. Atualmente, o sistema consegue 
identificar automaticamente a alocação adequada para algumas apólices, mas, para outras, é 
necessária intervenção manual durante a renovação. Entretanto, o risco partilhado será 
alocado a uma nova seguradora mista no sistema, de modo a que a seguradora seja referida 
corretamente na documentação da apólice como "Hiscox Insurance Company Ltd para as 
empresas seguradas registadas fora do EEE; Hiscox Societe Anonyme para as empresas 
seguradas registadas no EEE”.  

A gestão mais ampla de apólices e sinistros já foi abordada em pormenor na secção 4.12, 
acima.  

Não existirão alterações significativas aos processos de TI em resultado da Transferência.  

Acordos contratuais 

4.18 A Transferência não terá qualquer impacto nas cláusulas contratuais das apólices de seguro 
objeto de transferência, para além de mudarem a parte do contrato de HIC para HSA. 

No caso dos detentores de apólices não objeto de transferência da HIC, não deverão existir 
questões adicionais que suscitem reclamações em resultado da Transferência. 

Mecanismos regulamentares 

4.19 As principais entidades reguladoras da HIC são, atualmente, a PRA e a FCA, e não existirá 
qualquer mudança de supervisão para os detentores de apólices não objeto de transferência 
em resultado da Transferência. Após a Transferência, existirá uma alteração no 
enquadramento regulamentar para os detentores de apólices objeto de transferência, uma 
vez que a principal entidade reguladora da HSA será o CAA, a entidade reguladora do 
Luxemburgo. Os detentores de apólices do EEE já subscritas através das filiais da HIC no 
EEE já estarão sujeitos às normas de conduta do seu país, que não sofrerá alterações. 

Além disso, a HSA terá uma filial no Reino Unido, que será estabelecida mediante o exercício 
dos direitos de passaporte. A filial do Reino Unido da HSA irá subscrever riscos inerentes da 
UE com base num DAA celebrado com a HUL. A HSA também irá apresentar requerimento à 
PRA para autorização direta da filial do Reino Unido como filial de país terceiro, de modo a 
que (mesmo que esses direitos de passaporte deixem de ser aplicáveis depois de o Reino 
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Unido sair da UE) a PRA e a FCA regulem diretamente a filial do Reino Unido da HSA. 
Espera-se que a filial do Reino Unido da HSA seja estabelecida e o procedimento de 
notificação ao abrigo do regime de liberdade de estabelecimento seja finalizado até ao fim de 
outubro de 2018.  Embora os detentores de apólices objeto de transferência que não são 
considerados para subscrição através da filial do Reino Unido da HSA deixarão de estar 
sujeitos aos princípios fundamentais que a FCA exige que as empresas por si reguladas 
sigam, o facto de a filial do Reino Unido da HSA ter de seguir esses princípios significa que a 
HSA continuará a ter em conta as normas de conduta seguidas atualmente pela HIC, desde 
que não entrem em conflito com o regime luxemburguês. 

Os detentores de apólices não objeto de transferência da HIC que são elegíveis para 
proteção ao abrigo do FSCS manterão esta proteção no caso de as atuais reservas, capital e 
resseguro não permitirem pagar integralmente os sinistros.  

A proteção do FSCS também continuará a aplicar-se a sinistros cobertos por apólices objeto 
de transferência que eram elegíveis para tal proteção, ocorridos antes ou após a data efetiva 
da Transferência, visto que a HSA é uma firma participante no âmbito do regime FSCS 
(inicialmente, na qualidade de nova firma do EEE a exercer os direitos de passaporte e, no 
futuro, na qualidade de filial do Reino Unido autorizada). A proteção do FSCS terminará por 
ocasião da renovação para as apólices objeto de transferência que forem renovadas com a 
HSA no futuro, as quais estarão protegidas pelo sistema luxemburguês, tal como descrito na 
secção 3.7. Debati esta matéria com dois advogados para confirmar de que forma esta 
proteção do FSCS se mantém.  Os detentores de apólices objeto de transferência que não 
eram elegíveis para proteção ao abrigo do FSCS serão elegíveis ao abrigo do sistema 
luxemburguês.   

Enquanto o FSCS oferece proteção para particulares e pequenas empresas, conforme 
discutido na secção 3.7, o sistema luxemburguês oferece proteção para todos os detentores 
de apólices. Por conseguinte, haverá um aumento no nível de proteções para os detentores 
de apólices que não tinham acesso ao FSCS antes da Transferência. De outra forma, não é 
fácil comparar o FSCS e o sistema luxemburguês. O FSCS cobre pelo menos 90% dos 
sinistros elegíveis sem qualquer limite máximo (alguns tipos de atividade são cobertos a 
100%), e é financiado por uma contribuição cobrada às empresas (ou seja, empresas cujos 
clientes podem recorrer à proteção do FSCS). O sistema luxemburguês, conforme debatido 
na secção 3.7, cobrirá todos os sinistros por ordem preferencial, embora dê prioridade aos 
credores de seguros em relação a todos os outros credores. O FSCS é um órgão 
independente e, como tal, os fundos que detém não estão acessíveis às seguradoras em 
caso de incumprimento das mesmas. Do mesmo modo, o sistema luxemburguês utiliza 
capital legalmente protegido, detido ao abrigo de um acordo tripartido, para proteger a 
segurança dos detentores de apólices. Não considero que exista uma diferença substancial 
na segurança da proteção entre o FSCS e o sistema luxemburguês, embora a proteção do 
FSCS se prolongue para as apólices objeto de transferências elegíveis (ou seja, as apólices 
que anteriormente tinham acesso ao FSCS) até à renovação, não haverá qualquer impacto 
resultante das diferenças existentes para estas apólices.  

 

Após a Transferência, os detentores de apólices não objeto de transferência da HIC 
continuarão a ter acesso ao FOS, caso tivessem anteriormente acesso ao FOS antes da 
Transferência. Tal acontece porque as atividades da HIC continuarão a inserir-se no âmbito 
da jurisdição obrigatória do FOS. Os detentores de apólices objeto de transferência da HIC 
que, atualmente, têm acesso ao FOS continuarão a poder expor as suas reclamações ao 
FOS sobre as atividades reguladas da HIC ou da filial do Reino Unido da HSA; ou seja, no 
que diz respeito a atividades reguladas realizadas no Reino Unido. Para apresentar 
reclamações de outra natureza, terão acesso a um Provedor de Seguros gerido pela ACA e à 
ULC. Também poderão apresentar reclamações diretamente ao CAA. Em todo o caso, estes 
clientes não perderão o direito de apresentar reclamações a um provedor independente, caso 
sintam a necessidade de fazê-lo.  

Atualmente, tanto o Luxemburgo como o Reino Unido são membros da UE e seguem o 
regime Solvência II em matéria de regulamentação prudencial. Embora existam pequenas 
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diferenças na forma exata como o regime Solvência II foi implementado em cada território da 
UE (por exemplo, o Reino Unido exige uma auditoria externa às firmas que utilizam a 
Fórmula-padrão para calcular o SCR e consagrou algumas das funções essenciais do regime 
Solvência II no Senior Insurance Managers Regime, ao passo que o Luxemburgo tem um 
processo menos formalizado do que o Reino Unido e as funções essenciais são 
normalmente especificadas num relatório descritivo elaborado no sistema de governação e 
na ORSA), o nível definido de capital global que as empresas de seguros devem deter e os 
compromissos de gestão de riscos exigidos pela legislação Solvência II não se alteram. O 
cálculo da Fórmula-padrão, em particular, não varia entre os Estados-Membros da UE, pelo 
que não existe um risco real de diferenças substanciais na segurança dos detentores de 
apólices, resultantes da mudança de uma entidade reguladora da UE para outra. 

Risco de cibersegurança 

4.20 O risco de cibersegurança é uma ameaça relativamente nova e crescente para as empresas 
da atualidade. Os ciberataques a empresas estão a tornar-se mais frequentes. Estes ataques 
podem assumir diferentes formas, desde a obtenção de acesso e venda ou a publicitação de 
dados dos clientes, ou o impedimento do funcionamento normal da empresa. Por esta razão, 
a cibersegurança está a tornar-se cada vez mais fundamental. É razoável que o cliente 
espere que a sua seguradora tome as medidas adequadas no sentido de proteger os seus 
dados confidenciais. 

A maioria dos dados da HIC estão armazenados eletronicamente num centro de dados 
principal no Reino Unido, que é replicado para o centro de dados secundário em França. Os 
restantes dados são detidos em localizações do Microsoft Azure ou junto de terceiros. As leis 
sobre a proteção de dados são tidas em conta e todos os colaboradores internos têm de 
realizar formação periódica em cibersegurança e segurança de dados. A PwC realiza as 
auditorias externas, que também abrangem a segurança da informação. 

Espera-se que a HSA siga o mesmo modelo de atuação.  

Risco de conduta 

4.21 As principais áreas nas quais o risco de conduta poderá materializar-se para a HIC e a HSA 
são o processo de criação e subscrição de apólices, e a gestão de sinistros. Pretende-se que 
as alterações se mantenham num nível mínimo em cada uma destas áreas, tal como descrito 
em maior pormenor acima. No caso da HIC e da HSA, os Conselhos de Administração são, 
em última análise, responsáveis pelo risco de conduta. O controlo do cumprimento da 
regulamentação será realizado por diferentes indivíduos antes e após a Transferência para 
os detentores de apólices objeto de transferência, uma vez que a função de verificação do 
cumprimento da HSA é uma das funções essenciais que foi estabelecida no Luxemburgo. A 
equipa de verificação do cumprimento da HSA será composta pelo Diretor do Departamento 
Jurídico e de Compliance, o Gestor de Compliance e um Analista de Compliance. A função 
de verificação do cumprimento na HSA será desempenhada com o apoio adicional da função 
de verificação do cumprimento do Grupo Hiscox.  

Os processos de distribuição de primeira linha, subscrição e gestão de sinistros não sofrerão 
alterações em resultado do Brexit (com algumas exceções, por ex., os sinistros europeus da 
filial do Reino Unido serão geridos pela equipa europeia de Sinistros). A atual governação do 
risco de conduta na Europa é gerida através do “Europe Customer and Conduct Group” 
(“EUCC”), o qual, por sua vez, conta com a supervisão de grupos de supervisão de produtos 
locais (“POG”), um para a Alemanha, França, Benelux e Península Ibérica. O UK Customer 
and Conduct Group (“UKCC”) gere o risco de conduta para a unidade de negócio do Reino 
Unido e Irlanda. Esta estrutura ajuda a assegurar o cumprimento adequado dos requisitos 
regulamentares para cada país, mantendo uma abordagem coerente. O presidente do EUCC 
reporta ao Conselho de Administração da HEUL e, em última análise, ao Conselho de 
Administração da HIC em questões relacionadas com conduta. O UKCC reporta ao Conselho 
de Administração da HUL e, em última análise, ao Conselho de Administração da HIC.  
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Após a Transferência, o novo POG da Irlanda ficará sob a alçada do EUCC, que reportará ao 
Conselho de Administração da HSA. O UKCC continuará a reportar ao Conselho de 
Administração da HUL. O controlo do cumprimento das atividades de distribuição e 
subscrição no Reino Unido através da HUL basear-se-á em relatórios regulares da HUL para 
o EUCC.  

O EUCC é presidido pelo CEO da Europa (e Diretor da HSA) e inclui o CUO da Europa, o 
Diretor de Sinistros da Europa e o Presidente de cada um dos POG locais, o Gestor de 
Compliance da HSA e o Gestor de Compliance do Grupo. Esta hierarquia manter-se-á 
inalterada, com exceção do Gestor de Compliance do Grupo que participará apenas a título 
excecional após a Transferência. O UKCC é presidido pelo MD do canal de mediadores do 
Reino Unido e inclui o MD do canal direto do Reino Unido, o Diretor de Sinistros, o Head of 
Alternative Distribution do Reino Unido, o CUO adjunto do Reino Unido, o Conduct and 
Complaints Manager do Reino Unido e o Compliance Manager do Reino Unido. Após a 
Transferência, o Gestor de Compliance da HSA participará no UKCC quando estiverem na 
ordem de trabalhos assuntos que afetem a HSA. 

No entanto, não se prevê que os procedimentos seguidos para o controlo do risco de conduta 
sofram alterações substanciais entre a HIC e a HSA. 

Implicações do Brexit 

4.22 A finalidade da Transferência proposta é mitigar os riscos decorrentes do Brexit. Ao transferir 
as apólices da HIC para a HSA, as Sociedades da Transferência garantem a possibilidade de 
continuarem a gerir essas apólices no futuro. Assim, no caso dos detentores de apólices 
objeto de transferência, o risco de não ser possível pagar legalmente os créditos legítimos 
após o Brexit será eliminado depois de ocorrida a Transferência. Se a Transferência não 
ocorrer, uma vez que não existe qualquer acordo sobre a continuação ou os direitos de 
passaporte à data de redação deste relatório, a HIC poderá estar a cometer uma ilegalidade 
ao gerir contratos ou pagar créditos aos detentores de apólices do EEE. 

Os direitos dos detentores de apólices não objeto de transferência da HIC não são afetados 
pelo Brexit. Não existirão detentores de apólices da HSA a partir da Data Efetiva. 
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5. Potencial impacto da Transferência para as partes 
interessadas 

Descrição geral da análise efetuada 

5.1 Ao considerar o impacto da Transferência proposta na segurança dos detentores de 
apólices, considerei quer o impacto da Transferência dos recursos financeiros disponíveis 
para apoiar os detentores de apólices, quer um conjunto de impactos não financeiros 
relacionados com a forma como a experiência de um cliente pode sofrer alterações em 
resultado da Transferência. Adotei os seguintes passos: 

 
(i) Considerei as circunstâncias específicas de diferentes tipos de detentores de apólices e 

dividi-os em grupos diferentes com características semelhantes.  

(ii) Considerei o quadro de gestão e governação em vigor e as futuras intenções e 
estratégias adotadas pelas Sociedades da Transferência. 

(iii) Comparei a posição de cada grupo de detentores de apólices caso a Transferência 
avance com a posição em que estariam caso a Transferência não avance. Considerei a 
posição dos detentores de apólices sob os seguintes títulos: 

 (a) Recursos financeiros disponíveis para pagar futuros créditos de detentores de 
apólices; 

 (b) TCF (com especial atenção ao tratamento de pedidos de créditos); 

 (c) A facilidade de apresentar um novo pedido de créditos; 

 (d) Proteção de dados de clientes; 

 (e) O impacto do Brexit; e 

 (f) Outras considerações. 

(iv) Comparei ainda a posição dos detentores de apólices antes e depois da Transferência 
no âmbito de uma grande variedade de cenários de esforço para considerar a 
capacidade das Sociedades da Transferência de lidar com cenários adversos. 

(v) Tendo considerado a mudança para cada grupo de detentores de apólices nestas 
categorias, e considerando os resultados dos cenários de esforço, formei uma opinião 
sobre o impacto da Transferência em cada um dos grupos de detentores de apólices. 

Os pontos (i) a (iii) acima são apresentados nesta secção 5 do relatório. Os testes de esforço 
(ponto [iv]) encontram-se na secção 6 e as nossas conclusões (ponto [v]) são apresentadas 
na secção 7. 

Identificação dos grupos de detentores de apólices 

5.2 Consideração de agrupamentos de Detentores de apólices 

5.2.1 Características dos detentores de apólices 

Identifiquei um conjunto de características de detentores de apólices que podem influenciar o 
impacto da Transferência nos clientes. As características dos detentores de apólices que 
considerámos incluem: 

 

 A Sociedade da Transferência que irá proporcionar a cobertura depois da Transferência. 
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 A natureza do regime regulamentar e de outras proteções de detentores de apólices que 
se apliquem antes e depois da Transferência a diferentes grupos de detentores de 
apólices. 

 A natureza do tipo de negócio subscrito e se os detentores de apólices são: 

i) Detentores de apólices de seguros ou de resseguros; 

ii) Detentores de apólices obrigatórios ou não obrigatórios; ou 

iii) Detentores de apólices relacionados com riscos herdados ou aqueles com 
produtos que continuam a ser subscritos 

 

 O período de tempo que os detentores de apólices são suscetíveis de continuar a 
receber prestações nos termos das respetivas apólices.  

 A capacidade dos detentores de apólices acederem aos recursos financeiros de cada 
Sociedade da Transferência caso estas entrem em processo de administração, 
recuperação ou insolvência e de que forma isso muda em resultado da Transferência. 

5.2.2 Fundamentação para os agrupamentos de detentores de apólices 

Ao selecionar agrupamentos adequados de detentores de apólices para a nossa análise, 
considerei o seguinte: 

 Ao abrigo do título IV da Diretiva Solvência II, os detentores de apólices de resseguros 
ficam atrás dos detentores de apólices de seguros em caso de insolvência de uma 
companhia de seguros. Por isso, a distinção entre detentores de apólices de seguros e 
de resseguros é importante, caso exista um risco significativo de que uma ou ambas as 
Sociedades da Transferência se tornem insolventes a curto prazo. Tendo em conta os 
níveis de cobertura de capital regulamentar de que a HIC dispõe, considero essa 
possibilidade remota. Saliento também que o número de detentores de apólices de 
resseguros não é substancial; a HIC segura sobretudo os riscos de clientes retalhistas, 
predominantemente pessoas com um património líquido elevado e PME. A HIC não 
possui uma estratégia de subscrição de resseguros, mas podem, contudo, surgir 
circunstâncias em que forneça uma apólice de resseguro para cobrir o mesmo tipo de 
exposições subjacentes a estas pequenas e médias empresas e pessoas com um 
património líquido elevado. Um exemplo disso seria uma situação em que uma 
associação profissional fornece cobertura de responsabilidade profissional para os seus 
membros através de uma cooperativa mas essa cooperativa adquire resseguro de 
excesso de perdas à HIC. Estes acordos são muito pouco comuns e requerem 
encaminhamento para os quadros superiores da área de subscrições. Como tal, embora 
seja impossível distinguir apólices de resseguro de apólices de seguro nos dados que 
nos foram fornecidos, estes acordos de resseguro são normalmente bem conhecidos dos 
quadros superiores de subscrições e existem em número reduzido. A HIC não tem 
conhecimento de quaisquer Apólices a Transferir que sejam apólices de resseguro. 
Tendo em conta o acima disposto, não distinguimos entre detentores de apólices de 
resseguros e de seguros na nossa análise. 

 Tendo em conta que o número de detentores de apólices a transferir que terão 
atualmente direito a proteção do FSCS, considerei especificamente os interesses desses 
detentores de apólices separadamente dos que não têm atualmente direito a proteção do 
FSCS (menos de 5% do total de transferências). Para evitar a repetição na análise que 
se segue, considero os dois grupos de detentores de apólices a transferir em conjunto, 
exceto na consideração de como este direito pode ser alterado. 



Relatório do Perito Independente sobre a Transferência de Atividade Seguradora Proposta da Hiscox Insurance Company Ltd 
e da Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Todos os direitos 
reservados 

Página 38 de 69 14/08/2018 

 
Classificação do Documento – KPMG Público 

5.2.3 Agrupamentos de detentores de apólices escolhidos 

Com base na nossa análise de características de detentores de apólices e no facto de que 
não existe uma alteração prática na regulação em resultado da Transferência, identifiquei os 
três seguintes grupos de detentores de apólices. São estes: 

 

 detentores de apólices da HIC a transferir que beneficiam atualmente de proteção do 
FSCS;  

 detentores de apólices da HIC a transferir que não beneficiam atualmente de proteção do 
FSCS; e 

 detentores de apólices da HIC que não serão transferidos 

Não existirão detentores de apólices da HSA antes da Data Efetiva da Transferência. 

Recursos financeiros disponíveis para pagar créditos a detentores de apólices 

5.3 Abordagem para avaliar o impacto da Transferência em recursos financeiros disponíveis 

Nas secções que se seguem, considerei um conjunto de rubricas que contribuem para a 
alteração nos recursos financeiros para os diferentes grupos de detentores de apólices em 
consequência da Transferência. Em primeiro lugar, considerei detalhadamente as alterações no 
ativo e passivo (sob a forma de composição por classe de ativos, provisões para créditos de 
seguros, acordos de resseguro e provisões para pensões) que afetarão os balanços ao abrigo 
das IFRS e da Diretiva Solvência II das Sociedades da Transferência. Depois, considero as 
alterações nos requisitos de capital das Sociedades da Transferência em consequência da 
Transferência e considero a facilidade com que são cumpridos.  

5.4 Consideração da natureza dos ativos disponíveis para cumprir obrigações perante os detentores 
de apólices 

Ao avaliar o impacto da Transferência, considerei a natureza dos ativos em cada Sociedade 
da Transferência antes e depois da ocorrência da Transferência. Os ativos de cada 
Sociedade da Transferência podem ser classificados em quatro categorias gerais. 

 

 Ações – A HSA e a HIC não detêm ações diretas, mas estão expostas a ações através 
de fundos de participação, que são apresentados como "ativos de risco" na tabela 
abaixo.  

 Investimentos e caixa – Os investimentos financeiros detidos pelas Sociedades da 
Transferência são sobretudo detidos em obrigações. A HSA detém uma quantia bastante 
limitada de numerário e a HIC detém uma quantia bastante significativa. 

 Provisões de resseguro – Sujeito aos termos específicos dos contratos de resseguro 
relevantes, os ativos de resseguro têm a capacidade de absorver perdas resultantes de 
passivos de seguro ressegurados subjacentes, reduzindo assim o risco financeiro. A 
natureza e o nível de utilização de tais acordos está em linha com as nossas 
expectativas para as Sociedades da Transferência. 

 Outros ativos – Outros ativos patrimoniais incluem hipotecas e empréstimos, ativos 
diversos resultantes do curso normal do negócio, tais como contas a receber, juros 
vencidos e saldos de rendas e entre empresas devidos de outros membros da Hiscox 
decorrentes, em grande medida, de recobranças de despesas entre sociedades do 
grupo. A HSA detém uma grande parte destes ativos antes da Transferência, uma vez 
que não subscreveu qualquer negócio de seguro até esse momento e, por conseguinte, 
ainda não estabeleceu provisões para seguros (que seriam normalmente detidas 
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sobretudo em investimentos e caixa) para pagar créditos. Estes saldos estão em linha 
com as nossas expectativas para um negócio desta natureza. 

A tabela abaixo mostra cada grupo de ativos como uma percentagem do total de ativos da 
HIC e da HSA a 1 de janeiro de 2019, antes e após a Transferência. Tem por base as 
projeções realizadas pela HIC. 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras; IFRS; e Informações em Matéria de Gestão 

Em geral, prevê-se que a composição por classe de ativos para a HIC sofra apenas ligeiras 
alterações. O investimento e o numerário são reduzidos através da Transferência para a 
HSA. 

Prevê-se que a composição global por classe de ativos para a HSA sofra alterações em 
resultado da Transferência. Isso é sobretudo motivado por um aumento de 56% nas 
provisões de resseguro resultantes, em grande parte, dos acordos com a HIB; uma vez que 
a HSA não possui quaisquer passivos de seguro antes da Transferência, também não pode 
ter ativos de resseguro antes. 

Na HSA, existirá um acordo de resseguro significativo com a HIB após a Transferência, 
numa base de fundos retidos, pelo que a HSA mantém os fundos até que exista maior 
certeza quanto aos passivos protegidos pela cobertura de resseguro.  Os ativos de 
investimento da HSA serão todos detidos em numerário.  A proporção de "outros ativos" do 
total de ativos da HSA é igual à que existia antes da Transferência na HIC.  Saliento também 
que a HIC e a HSA terão de seguir (pelo menos no início, no caso da HIC) as regras 
Solvência II que restringem a quantidade de determinados ativos que podem contribuir para 
os Fundos Próprios de uma sociedade disponíveis para cumprir os requisitos de capital 
regulamentar. 

Por conseguinte, não identifico qualquer questão decorrente dos ativos patrimoniais detidos 
pelas Sociedades da Transferência que me levem a realizar uma análise específica adicional 
ou a concluir que existirá qualquer efeito negativo para os detentores de apólices ou para a 
HIC ou a HSA em consequência. Verifico que não está planeada qualquer alteração na 
composição por classe de ativos das Sociedades da Transferência em consequência direta 
da Transferência. 

Compreendo também que a HIC explorou com a PRA a possibilidade de introduzir algum 
capital Tier 2 no respetivo balanço.  O regime Solvência II distingue entre diferentes níveis 
(tiers) de capital (Tiers 1 a 3) com base na acessibilidade com que são percecionados em 
momentos de pressão (sendo o Tier 1 o padrão mais elevado).  Atualmente, 100% dos 
Fundos Próprios da HIC correspondem a capital Tier 1, tal como se propõe para os Fundos 
Próprios da HSA.  A HIC solicitou à PRA a introdução de algum capital Tier 2 no balanço, 
dentro dos limites permitidos pelas regras Solvência II.  Ainda não existe uma decisão de 
avançar com um pedido e a decisão de permitir ou não é regulamentar, sendo que a 
Transferência não está dependente dela.  Sei, pelas Sociedades da Transferência, que não 

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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existe qualquer intenção de alterar a estrutura de capital da HSA num futuro próximo, mas, 
em todo o caso, as futuras alterações terão de cumprir as regras Solvência II relativas a 
admissibilidade de ativos para cumprimento de requisitos de capital.  Uma vez que esta 
potencial alteração estaria sujeita a aprovação regulamentar futura e faz parte do negócio 
como atividade habitual da HIC e da HSA, e não está relacionada com a Transferência, não 
a considero aqui. 

5.5 Avaliação de passivos de seguro 

Considerei a avaliação de passivos de seguro incluídos no balanço de cada Companhia da 
Transferência. O processo de estimativa de passivos de seguro é inerentemente incerto, 
devido a circunstâncias ou eventos futuros desconhecidos e ao efeito que podem ter na 
frequência e custo de pedidos de créditos. Por exemplo, alterações legais futuras podem 
aumentar o número de pedidos de créditos a que as seguradoras estão expostas, a inflação 
pode alterar os custos de recuperação de eventos segurados e podem surgir novos tipos de 
pedidos de créditos que não se encontram atualmente previstos. Exemplos recentes de 
incerteza incluem os aumentos significativos (e subsequente diminuição) observados pelo 
mercado no número de pedidos de crédito para apólices de responsabilidade civil para 
trabalhadores por perda de audição induzida por ruído ou o aumento dos custos para o 
mercado de pedidos de pagamentos periódicos por lesões catastróficas. 

Na realização da nossa análise do impacto relativo da Transferência em diferentes grupos de 
detentores de apólices, considerei a adequação dos métodos e pressupostos utilizados pelas 
Sociedades da Transferência para avaliar os seus passivos de seguro.  

A Equipa de Reservas realiza análises completas de reservas atuariais trimestralmente, 
utilizando uma variedade de técnicas atuariais padrão como os métodos Chain Ladder, 
Bornhuetter Ferguson e Rácio de Perdas. O processo de constituição de reservas continuará 
no seu formato atual e será concluído pelas mesmas equipas e pessoal após a transferência. 

Os resultados propostos são debatidos no Comité de Pré-reserva da HIC, são efetuadas 
quaisquer alterações necessárias e os números são finalizados. A governação inclui 
validação de métodos e pressupostos e avaliação pelos pares no departamento Atuarial do 
Grupo. São realizadas reuniões com subscritores de divisões para debater alterações a 
exposições subjacentes, alterações de taxas e a estratégia de subscrição; com a equipa de 
créditos para debater incertezas em torno de pedidos de créditos significativos; com a equipa 
de resseguros para garantir que os programas são tidos em consideração; e com as equipas 
de gestão e financiamento para resolver áreas de incerteza. 

Para a Solvência II, a HIC tem de realizar um balanço económico, para o qual é utilizada a 
melhor estimativa atuarial adequada como ponto base. 

Uma vez que as filosofias globais de constituição de reservas das Sociedades da 
Transferência são as mesmas, não haverá qualquer impacto na segurança dos detentores 
de apólices a transferir. 

Realizei uma análise para me certificar de que os passivos de seguro são consistentes com 
as nossas expectativas para um negócio de seguros desta natureza. Esta análise implicou: 

 

 Uma revisão de relatórios de reservas internos sobre o negócio elaborados por atuários 
qualificados;  

 Uma análise dos métodos utilizados para calcular reservas em comparação com as 
melhores práticas da indústria;  

 Uma análise específica do cálculo da margem de risco do programa Solvência II como 
parte das provisões técnicas do programa Solvência II; 

 Um conjunto de entrevistas com pessoal chave responsável por estimar o valor de 
passivos de seguro nas funções atuarial e de gestão de créditos para debater as 
análises realizadas e os resultados destas análises; e 
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 Consideração dos resultados finais reais em anos de subscrição anteriores apresentados 
por cada uma das Sociedades da Transferência. 

Impacto nos diferentes grupos de detentores de apólices 

Uma vez que a constituição de reservas para a HSA e a HIC será realizada pela mesma 
equipa atuarial, com os mesmos processos no que respeita à filosofia de constituição de 
reservas e governação, não considero que exista uma alteração à forma como as 
responsabilidades relativas a detentores de apólices serão quantificadas em consequência 
da Transferência. Por conseguinte, não vislumbro qualquer impacto material sobre qualquer 
grupo de detentores de apólices de quaisquer alterações no processo de aprovisionamento 
relacionado com a Transferência proposta. 

Impacto em resseguradores existentes 

5.6 Acordos de resseguro externos  

As apólices de resseguro externas que foram adquiridas em 2018 cobrem a HIC e a HSA 
explicitamente. No caso de acordos anteriores que cobrem atualmente apenas a HIC, a HSA 
será adicionada como parte da Transferência, de forma a ser ressegurada ao abrigo da 
apólice. Os ativos de resseguro, juntamente com os passivos associados aos mesmos, serão 
transferidos ao abrigo da Transferência com o nome da parte ressegurada a ser alterado da 
HIC para a HSA.  

A HIC confirmou que todos os acordos de resseguro externos relacionados com a HIC são 
atualmente geridos pela lei do Reino Unido, pelo que não deverão existir contratos em que o 
reconhecimento da Transferência possa ser colocado em causa ao abrigo da lei de outra 
jurisdição. 

Espera-se que a Transferência não tenha qualquer efeito nos ativos e passivos de resseguro 
associados a apólices que não serão transferidas. 

Tendo em conta o acima disposto, não identifico impactos adversos importantes para 
quaisquer titulares de seguros das Sociedades da Transferência, resultantes da 
Transferência, devido a acordos de resseguro. 

Obrigações relacionadas com Regimes de Pensões 

5.7 Obrigações relacionadas com Regimes de Pensões 

Conforme abordado no ponto 3.17, a direção da Hiscox informou-me de que a HIC não 
emprega quaisquer trabalhadores elegíveis para o regime de pensões desde 1 de abril de 
2001, e a HSA nunca o fez. Apesar disso, fui informado por especialistas em pensões na 
minha equipa de que a Autoridade Reguladora de Pensões dispõe de amplos poderes em 
caso de incumprimento e poderia recorrer a outros membros do Grupo Hiscox para cobrar 
fundos. Por conseguinte, considerei ainda o impacto de um evento extremo no regime de 
pensões.  

 
O Grupo Hiscox modelou o impacto da degradação do passivo relativo ao regime de pensões 
no seu requisito de capital do grupo e detém capital adicional ao nível de um evento de 1 em 
200 anos no que respeita a esse risco.  O requisito de capital adicional que isso gera após 
uma diversificação dos benefícios é substancialmente inferior ao nível de garantia (50 
milhões GBP) fornecido ao HUGS pelo Grupo Hiscox, pelo que o risco para o balanço da HIC 
(ou da HSA) é remoto, já que isso exigiria que a garantia fosse esgotada e o HUGS não 
fosse capaz de cumprir a responsabilidade através de outros recursos de capital para que a 
Autoridade Reguladora de Pensões considerasse exercer os seus poderes mais amplos).  
Em todo o caso, estas potenciais responsabilidades existem antes e depois da 
Transferência, pelo que a situação não sofre realmente alterações para as Sociedades da 
Transferência. 
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Como tal, concluí que a possibilidade do risco futuro do regime de pensões afetar o balanço 
da HIC é remota. 

Consideração de capital e risco 

5.8 Medidas de capital 

Considerei o valor dos ativos líquidos de cada Sociedade da Transferência em comparação 
com o risco de a que cada Sociedade da Transferência está exposta por referência ao SCRA 
de fórmula padrão para cada sociedade. Trata-se de uma medida regulamentar que está 
disponível para a HIC (e estará disponível no futuro para a HSA; ainda não publicou um 
SCR, devido ao facto de a sociedade ter sido recentemente constituída) e, uma vez que 
ambas utilizam a Fórmula Padrão para calcular o respetivo SCR, é uma comparação 
consistente. Analisei as estimativas da Fórmula Padrão a 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2017, bem como os números projetados a 1 de janeiro de 2019, 31 de 
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 para a HSA e a HIC, para efeitos de 
comparação. 

Estas estimativas comparam, em princípio, o valor dos recursos económicos de cada 
entidade jurídica com as estimativas das Sociedades da Transferência quanto ao montante 
de capital necessário para assegurar que os detentores de apólices estão protegidos com 
um nível de confiança de 99,5% ao longo de um horizonte temporal de um ano, ao abrigo do 
regime Solvência II. Os riscos considerados nestas estimativas incluem: 

 

 As potenciais degradações em passivos de seguros; 

 Potenciais perdas de investimentos; 

 Potenciais perdas resultantes da falha de terceiros a que cada entidade jurídica esteja 
exposta; e 

 Potenciais perdas resultantes de riscos operacionais.  

Saliento que estas estimativas de Fórmula Padrão: 

 

 Foram produzidas por pessoas adequadamente qualificadas das Sociedades da 
Transferência; 

 Foram revistas e aceites pelos Conselhos de Administração das Sociedades da 
Transferência; e  

 São consistentes com as estimativas enviadas à PRA, sempre que relevante 

Embora não tenha realizado qualquer verificação detalhada dos cálculos realizados pelas 
Sociedades da Transferência utilizando a Fórmula Padrão, saliento que os resultados destes 
cálculos a 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017 para a HIC foram auditados 
como parte da auditoria do Relatório sobre a Solvência e a Situação Financeira ("SFCR").  

Sendo a Fórmula Padrão baseada nos riscos de seguro numa seguradora "média", não 
reflete perfeitamente o perfil de risco de cada uma das Sociedades da Transferência.  

A HIC utiliza atualmente um Modelo de Capital Económico ("ECM") para considerar decisões 
comerciais, para além de calcular a Fórmula Padrão para efeitos de capital regulamentar. 
Propõe-se que a HSA utilize o mesmo modelo após a Transferência. 

Por conseguinte, considerei a metodologia e as principais diferenças entre a Fórmula Padrão 
e o ECM das Sociedades da Transferência, uma vez que isso permite obter conhecimentos 
adicionais sobre os requisitos de capital das Sociedades da Transferência. Para este efeito, 
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analisei a avaliação da HIC quanto à adequação da Fórmula Padrão para efeitos de capital 
regulamentar, juntamente com a avaliação interna do risco e da solvência (ORSA) da HIC 
para 2017 e o projeto de ORSA para 2018.   Ao considerar os respetivos requisitos de 
capital, a HIC calcula o respetivo requisito de capital utilizando o ECM numa base anual para 
consistência com o cálculo da Fórmula Padrão, e numa base final, em que os passivos são 
modelados de acordo com a sua validade e é também assumida uma perspetiva 
correspondente a mais longo prazo dos riscos de ativos. 

O cálculo de Fórmula Padrão da HIC resulta num requisito de capital superior ao do ECM 
quer numa base de um ano, quer numa base final. 

Isto deve-se sobretudo ao facto de o cálculo de Fórmula Padrão do risco de seguro ser 
atualmente superior ao do ECM em ambas as bases, porque a Fórmula Padrão não está 
adaptada à carteira de risco da HIC, nem é capaz de ter em consideração a análise 
personalizada da HIC do risco de catástrofe. A Fórmula Padrão utiliza um método de 
aplicação de fatores fixos para somar segurados consoante a localização do risco de alto 
nível, o que significa que não capta os mesmos riscos nem permite a disseminação da 
exposição de forma tão completa como o ECM.  A HIC também crê que a sua carteira de 
seguros de imóveis é mais ponderada aos riscos de consumidores do que a carteira média 
que sustenta os pressupostos da Fórmula Padrão – estes riscos apresentam uma volatilidade 
inferior de créditos de seguros do que os riscos comerciais mais amplos. 

Na ORSA da HIC, o cálculo do risco de constituição de reservas (o risco de que as provisões 
técnicas constituídas venham a ser inadequadas para pagar créditos à medida que são 
devidos) é realizado de acordo com a expiração final do passivo, em vez de apenas calcular 
o risco ao longo dos doze meses seguintes (tal como acontece na Fórmula Padrão).  Isto é 
mais prudente e reflete a realidade de que a sociedade é responsável pelo custo final dos 
créditos.  No regime Solvência II, é incorporada uma provisão para este risco nas provisões 
técnicas através do cálculo da margem de risco.  Analisei o cálculo da margem de risco para 
as Sociedades da Transferência e acredito que cumpre as regras Solvência II, conforme 
adequado para o seu efeito.  Isto, aliado ao facto de que o cálculo da ORSA de capital 
necessário (incluindo uma provisão para este risco de constituição de reservas final) é inferior 
ao requisito de capital da Fórmula Padrão, deixa-me confiante de que o requisito de capital 
da Fórmula Padrão em conjunto com a margem de risco estabelecida nas provisões técnicas 
fornece uma proteção adequada para detentores de apólices a mais longo prazo desde no 
decorrer dos respetivos créditos e até à sua expiração, no caso de qualquer das Sociedades 
da Transferência cessar a atividade. 

Não obstante o facto de a perspetiva do ECM da HIC do capital necessário para sustentar a 
atividade ser inferior ao calculado através da Fórmula Padrão, a HIC determinou que é 
adequado utilizar a Fórmula Padrão para obter os seus requisitos de capital regulamentar. 

Não realizei uma verificação detalhada dos cálculos efetuados pelas Sociedades da 
Transferência. Contudo, para garantir que as estimativas são razoáveis, analisei testes de 
esforço nas áreas que considero importantes para a avaliação das Sociedades da 
Transferência de capital disponível e necessário, ou onde outros participantes no mercado 
sofreram, tanto quanto é do meu conhecimento, degradações recentemente e às quais uma 
ou várias das Sociedades da Transferência se encontram expostas. Estes esforços 
destinam-se a descrever cenários reais que são conceptualmente mais fáceis de 
compreender do que, por exemplo, um evento de 1 em 200 anos, mas espera-se que se 
relacionem com esse nível de probabilidade. Determinei estes testes de esforço por 
referência aos relatórios ORSA da HIC, que, antes da Transferência, está exposta a todos os 
riscos que são partilhados entre as Sociedades da Transferência em consequência da 
Transferência. 

Em cada caso, o capital disponível após a Transferência mais do que cumpre o cenário 
testado. Embora isso não constitua uma reestimativa formal do capital necessário para cada 
um destes cenários, o facto de que cada cenário está contido dentro dos montantes de 
capital estimados ao abrigo da abordagem de Fórmula Padrão garante-me que estas 
estimativas captam e cobrem os riscos adequados. Abordei os resultados desta análise nas 
secções 6.4-6.7. 
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Com base nos cálculos do ECM apresentados na ORSA, o requisito de capital da Fórmula 
Padrão é superior ao do risco modelado pelo ECM ao nível de 1 em 500 anos.  Uma vez que 
alguns clientes existentes da HIC adquirirão seguros a esta na expectativa de um nível de 
segurança superior ao de uma seguradora média, esta informação assegura-me que o 
requisito de capital da Fórmula Padrão no meu relatório para avaliar a segurança relativa é 
adequado na perspetiva dos detentores de apólices.  Conforme indicado na secção 3.13, a 
HIC visa uma cobertura mínima de 120% do seu requisito de capital da Fórmula Padrão – 
isto garante que pode gerir o seu negócio diariamente sem receio de acionar limiares de 
intervenção regulamentar devido a eventos ou circunstâncias de grandes dimensões únicos. 

Por conseguinte, não obstante os perfis de risco das Sociedades da Transferência não 
serem perfeitamente captados através da utilização da Fórmula Padrão, concluí que fornece 
uma estimativa razoável do capital necessário para sustentar as operações comerciais 
contínuas das Sociedades da Transferência e demonstra adequadamente a alteração 
relativa na segurança dos detentores de apólices antes e depois da Transferência para 
sustentar a minha opinião neste relatório. Além disso, fá-lo consistentemente nas 
Sociedades da Transferência, que calculam ambas a Fórmula Padrão da mesma forma.  Por 
conseguinte, utilizo o SCR de Fórmula Padrão e a sua cobertura como métrica para 
determinar se a segurança dos detentores de apólices é afetada pela Transferência. 

Impacto da Transferência no capital disponível para os detentores de apólices
  

5.9 Alteração nos Rácios de Cobertura de Capital de Solvência II 

As tabelas abaixo resumem os ativos e passivos patrimoniais do programa Solvência II para 
as Sociedades da Transferência antes e depois da Transferência, conforme demonstrado na 
secção 4.4.  

Os ativos de resseguro estão incluídos no total de ativos. A medida mais importante a 
considerar é a forma como os Fundos Próprios se comparam com o SCR, o que demonstro 
para a HIC e a HSA abaixo.  

Considero o impacto da Transferência em termos do rácio de capital disponível projetado 
para o requisito de capital ("Rácio de Cobertura de Capital") por referência à Fórmula Padrão 
a 1 de janeiro de 2019, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, nas tabelas 
abaixo: 

 

Fonte: Balanço SII e Informações em Matéria de Gestão 

Observo o seguinte: 

 Antes da Transferência, a 1 de janeiro de 2019, e no pressuposto de que a HIC é capaz 
de continuar a concretizar negócios na Europa ao longo de 2019, o Rácio de Cobertura 
de Capital seria de 113%.  Isto é inferior aos Rácios de Cobertura de Capital visados 
para a HIC, mas reflete o facto de que já se prevê que a HIC não consiga continuar a 
concretizar negócios na Europa após 29 de março de 2019 e, por conseguinte, foi pago 
um dividendo pela HIC, que será parcialmente utilizado para capitalizar a HSA.  O Rácio 
de Cobertura de Capital comparável no SCR de 2018 da HIC é de 127%, o que está 
mais em linha com os níveis históricos. 

€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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 Após a Transferência, o Rácio de Cobertura de Capital está projetado para o intervalo 
entre 120% e 123% para a HIC e para a HSA, em linha com o objetivo da direção de ser 
superior a 120%. A divisão do negócio produz uma redução na diversificação que espero 
(sem contar com outros fatores) que reduza o Rácio de Cobertura de Capital, embora 
isso seja compensado pelo aumento dos resseguros para a HIB. 

 Deste modo, o Rácio de Cobertura de Capital após a Transferência permanece 
substancialmente inalterado no intervalo de 120-125%, superior a 100% e dentro do 
intervalo alvo indicado da HIC e da HSA após a Transferência.  O aumento da posição 
prevista da HIC face ao seu SCR hipotético de 2019 é artificial, conforme indicado acima. 

 Saliento que os números acima se baseiam em previsões e que quanto mais para o 
futuro forem projetados, menor será a sua credibilidade.  Contudo, considerei as 
oscilações entre as demonstrações financeiras da HIC e os balanços do programa 
Solvência II a 31 de dezembro de 2017 e os das previsões e considero que os 
pressupostos efetuados para produzir estas previsões são razoáveis.  As previsões são 
também consistentes com o plano de negócios a três anos que foi enviado para a 
autoridade reguladora do Luxemburgo como parte do processo de autorização da HSA.  

Tendo em conta o acima disposto, não identifico qualquer alteração importante na situação 
económica de qualquer dos grupos de detentores de apólices identificados ou na proteção de 
capital disponível para os mesmos.  

Garantias/acordos de partilha de riscos 

5.10 Conforme abordado na secção 3.16, a HIC e a HSA confirmaram que não existem garantias 
intragrupo não de resseguro ou acordos de partilha de riscos atualmente em vigor. Por 
conseguinte, não identifico qualquer efeito para os detentores de apólices da HSA ou da HIC, 
em resultado da Transferência, de alterações a estes aspetos. 

Tratar os Clientes de Forma Justa 

Créditos e administração de apólices 

5.11 O modelo operacional proposto da HIC e da HSA para créditos e administração de apólices 
foram resumidos na secção 4.12. As alterações no modelo operacional estão relacionadas 
com lidar com problemas que podem surgir depois do Brexit, caso os direitos de passaporte 
cessem, ao mesmo tempo que se tenta minimizar alterações à interação e à experiência dos 
clientes. As alterações mais importantes no modelo operacional têm que ver com o negócio 
originado através da Irlanda, mas a conceção do novo modelo operacional é de tal forma que 
os pontos de interação com o cliente permanecem inalterados, já que os direitos de 
renovação para as apólices serão transferidos para a sucursal irlandesa da HSA. Embora as 
pessoas responsáveis pelo tratamento de pedidos de créditos possam, em última análise, 
mudar, as Sociedades da Transferência acordaram um período de transição que significa 
que não deverão ocorrer alterações na experiência dos detentores de apólices.  

Deste modo, não identifico qualquer impacto adverso importante para qualquer grupo de 
detentores de apólices da HIC em resultado da alteração no modelo operacional. 

Processo de criação e subscrição de apólices 

5.12 Pretende-se que o processo de criação e subscrição de apólices se mantenha igual antes e 
depois da Transferência. Conforme descrito na secção 4.12, o cliente continuará a contratar 
(normalmente, através de um mediador) com a HUL ou a HEUL (que serão fundidas com a 
HSA após a Transferência) no que respeita a abordagens feitas no Reino Unido ou no EEE, 
respetivamente. Embora a operadora na qual a apólice será constituída possa variar 
consoante a localização do detentor de apólices e do risco que está a ser segurado, a 
experiência do detentor de apólices não deverá mudar.  
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Concluí que não existirá qualquer impacto adverso no grupo de detentores de apólices da 
HIC destas alterações em resultado da Transferência. 

Risco de Conduta 

5.13 A monitorização do risco de conduta e da conformidade com a regulamentação relevante não 
sofre alterações substanciais, uma vez que os processos da HIC e da HSA são os mesmos, 
embora com diferentes pessoas responsáveis pela monitorização da conformidade. Não 
considero que isso cause qualquer impacto adverso importante em qualquer dos grupos de 
detentores de apólices da HIC. 

A facilidade de apresentar um novo pedido de créditos 

5.14 Conforme descrito na secção 4.12, terão de existir alterações aos processos de tratamento 
de pedidos de créditos para garantir que os pedidos de créditos são tratados na entidade 
jurídica correta e com as permissões corretas após o Brexit. No entanto, embora um pedido 
de créditos possa ser tratado através de diferentes processos na posição anterior à 
Transferência dependendo de se o risco é um risco do EEE ou não, a interação dos 
detentores de apólices com a HUL ou a HEUL (fundida com a HSA) permanece inalterada. 
Saliento que atualmente uma proporção de pedidos de créditos do EEE é tratada no EEE 
para tirar partido da experiência no tratamento de pedidos de créditos local e, no caso destes 
pedidos de crédito, não existirá, em todo o caso, qualquer alteração efetiva no processo de 
tratamento. Como tal, não identifico qualquer impacto em qualquer grupo de detentores de 
apólices em resultado da Transferência. 

Proteção de dados dos clientes 

5.15 Não se espera que a proteção dos dados dos clientes diminua em resultado da Transferência 
e concluí que não existe qualquer risco de impacto adverso importante sobre os detentores 
de apólices em resultado da Transferência. Ocorrem regularmente tentativas de ciberataques 
sobre as empresas, pelo que existe sempre o risco que um possa ser bem-sucedido, mas a 
Transferência não parece aumentar esse risco de forma alguma. Por conseguinte, não 
identifico qualquer impacto em qualquer grupo de detentores de apólices em resultado da 
Transferência. 

O impacto do Brexit 

5.16 Conforme abordado na secção 4.22, a principal finalidade da Transferência consiste em 
remover incertezas em torno da manutenção de apólices após o Brexit para os detentores de 
apólices a transferir. Os detentores de apólices que não serão transferidos não irão mudar e 
as respetivas circunstâncias e perfil de risco no que respeita às incertezas relacionadas com 
o Brexit não sofrem alterações. Por isso, não existe qualquer impacto adverso sobre 
quaisquer dos detentores de apólices no que respeita às incertezas relacionadas com o 
Brexit em resultado da Transferência e, na verdade, a situação melhora para os detentores 
de apólices a transferir, já que, sem a Transferência, poderia ser ilegal para a HIC manter as 
respetivas apólices ou pagar quaisquer créditos após o Brexit. 

Outras considerações 

5.17 Enquadramento regulamentar, gestão executiva e governação 

A HIC está constituída em Inglaterra e no País de Gales e é regulada pela PRA e pela FCA. 
Como tal, o mesmo enquadramento regulamentar é aplicável antes e depois da 
Transferência. Não existe qualquer alteração no direito a proteção ao abrigo do FSCS para 
os detentores de apólices que não serão transferidos e não existe qualquer alteração no 
acesso ao FOS. Em ambos os casos, os detentores de apólices elegíveis manterão os seus 
direitos e os detentores de apólices não elegíveis continuarão a não ser elegíveis. 

A HSA é regulada pela CAA, pelo que existirá uma alteração regulamentar para os 
detentores de apólices a transferir.  Conforme abordado na secção 4.19, a filial do Reino 
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Unido da HSA continuará, depois de autorizada, a ser regulada pela PRA e pela FCA, pelo 
que muitas das normas exigidas pela PRA e pela FCA continuarão a ser aplicáveis à HSA 
em qualquer caso.  Para os detentores de apólices das sucursais europeias, a regulação da 
sua conduta já segue o regime regulamentar local, pelo que não existirá uma alteração 
substancial na sua situação de conduta. 

No que respeita à regulação prudencial, também salientei na secção 4.19 que tanto o Reino 
Unido como o Luxemburgo seguem o regime Solvência II, pelo que não existe qualquer risco 
de alteração importante no regime que protege os detentores de apólices a transferir.  As 
interpretações locais de algumas regras podem ser diferentes, mas não espero que isso 
represente uma mudança substancial nas proteções regulamentares para os detentores de 
apólices. 

Conforme abordado detalhadamente na secção 4.19, os detentores de apólices a transferir 
que beneficiam atualmente da proteção do FSCS conservarão essa proteção após a 
Transferência, até que as apólices sejam renovadas. Manterão o acesso ao FOS, se o 
tiverem atualmente, no que respeita a atividades da filial do Reino Unido da HIC ou da HSA e 
obterão acesso ao CAA para todas as outras reclamações. As proteções para este grupo de 
detentores de apólices são, por conseguinte, as mesmas até à renovação. Na renovação, um 
detentor de apólices tem o direito de procurar cobertura alternativa, se pretender, embora, 
como referi na secção 4.19, não considero que exista uma diferença substancial na garantia 
de proteção entre o FSCS e o sistema do Luxemburgo. Em consequência disto, não identifico 
qualquer impacto adverso da Transferência sobre este grupo de detentores de apólices 
causado por alterações no cenário regulamentar. 

Os detentores de apólices a transferir que não beneficiam atualmente de proteção do FSCS 
não terão qualquer proteção a perder. Na verdade, irão obtê-la, uma vez que o sistema de 
proteção de detentores de apólices do Luxemburgo lhes será aplicável após a Transferência.  
Se tiverem atualmente acesso ao FOS, irão mantê-lo no que respeita a atividades da filial do 
Reino Unido da HIC e da HSA, da mesma forma que o grupo acima, e poderão aceder à 
CAA para todas as outras reclamações. As proteções para este grupo de detentores de 
apólices são, por conseguinte, aumentadas pela Transferência. Em consequência disto, não 
identifico qualquer impacto adverso da Transferência sobre este grupo de detentores de 
apólices causado por alterações no cenário regulamentar. 

Já não existirão alterações nas circunstâncias da HIC ou da HSA como parte da 
Transferência de que tenha conhecimento. 

 

5.18 Viabilidade de modelos de negócio futuros 

Saliento que tanto a HIC como a HSA possuem fluxos de receitas inferiores após a 
Transferência do que a HIC possuía antes, já que uma quantidade substancial de prémios e 
riscos será transferida.  Esta Transferência introduz ineficiências de capital e despesas, pelo 
que, como ambas as empresas perdem alguns dos benefícios de diversificação do risco ao 
separarem-se, alguns procedimentos têm de ser realizados duas vezes em vez de uma (por 
exemplo, a apresentação de declarações regulamentares) e existem algumas funções de 
gestão e detentores de funções essenciais que terão efetivamente de ser replicados na HSA 
em vez de serem partilhados com a HIC.  No entanto, a quantidade potencial de duplicação 
de despesas será reduzida pela utilização comum de serviços do grupo fornecidos pela 
HUGS à HIC e à HSA ao abrigo de acordos de subcontratação externa.  

As ineficiências introduzidas pela Transferência voltam a salientar o ponto da motivação, que 
consiste meramente em garantir que os direitos dos detentores de apólices são mantidos 
após o Brexit.  A Transferência foi concebida de forma a minimizar as ineficiências por si 
introduzidas, para que nem a HIC nem a HSA sejam reduzidas a uma dimensão que torne o 
seu modelo de negócio futuro inviável e as proteções de resseguro foram alargadas à HSA 
para assegurar que o seu capital não está sobre-exposto.  Concluí, assim, que a 
Transferência não altera substancialmente a viabilidade contínua da HIC ou da HSA no futuro 
imediato. 
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6. Metodologia, esforço e análise de cenários 

Descrição geral 

6.1 Na realização da nossa análise do impacto da Transferência proposta, considerei estimativas 
elaboradas pelas Sociedades da Transferência das perdas máximas que cada uma das 
Sociedades da Transferência enfrentaria sob um conjunto de cenários de esforço. Para me 
certificar de que estas estimativas são uma base apropriada sobre a qual formar uma 
opinião, realizei uma análise adicional em três áreas principais: 

 

 Abordagem de modelação – considerei os métodos utilizados pelas Sociedades da 
Transferência para calcular a estimativa de perdas seguradas em diferentes níveis de 
confiança, o que me permite ter a confiança de que os resultados do modelo elaborado 
pelas Sociedades da Transferência são baseados em pressupostos adequados e captam 
os aspetos relevantes do risco de cada Sociedade da Transferência. 

 Análise da sensibilidade das estimativas do modelo com pressupostos alternativos – 
considerei até que ponto a nossa opinião é sensível a variações nos pressupostos 
subjacentes utilizados pelas Sociedades da Transferência e se a fundamentação por 
detrás da nossa opinião seria diferente através da utilização de pressupostos 
alternativos.  Uma vez que os riscos dominantes para ambas as Sociedades da 
Transferência são riscos de seguro, os requisitos de capital modelados são apenas 
especialmente sensíveis a alterações em pressupostos relacionados com os volumes de 
prémios.  As sensibilidades a outros tipos de risco não produzem alterações aos 
requisitos de capital substanciais, uma vez que o risco se diversifica entre diferentes 
tipos de risco. 

 Análise de testes de esforço – considerei o impacto de um conjunto de eventos adversos 
graves específicos em cada uma das Sociedades da Transferência, permitindo-me obter 
um elevado grau de certeza de que as estimativas de perdas económicas utilizadas na 
nossa análise são significativas em comparação com pressupostos do mundo real. 

Abordagem de modelação de perdas 

6.2 Abordagem de modelação 

Para encontrar a métrica mais adequada para avaliar e comparar o capital necessário para 
cada entidade, tive de considerar os métodos que cada entidade utilizou para calcular o 
respetivo capital necessário.  

As Sociedades da Transferência utilizam ambas a Fórmula Padrão para calcular o respetivo 
SCR (o montante de capital regulamentar necessário) e utilizam um ECM (não aprovado) 
internamente para gerir os respetivos negócios. 

Uma vez que ambas as Sociedades da Transferência calcularam o seu capital necessário 
utilizando as diretrizes da Fórmula Padrão, que é uma métrica comum, utilizei como 
consideração de requisitos de capital o cálculo da Fórmula Padrão para cada entidade.  

É considerado um vasto espectro de riscos no cálculo da Fórmula Padrão, incluindo: 

 

 Risco resultante do negócio de seguros, por exemplo, o risco de perdas de catástrofes 
naturais ou degradação na avaliação de responsabilidades de seguro. 

 Risco de mercado, por exemplo, o risco de que os retornos do investimento não sejam 
tão elevados como previsto. 
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 Risco de incumprimento de contraparte, por exemplo, o risco de que uma contraparte de 
resseguro se torne insolvente e não possa cumprir as suas obrigações. 

 Risco operacional, por exemplo, o risco de que exista uma falha nos controlos de 
subscrição. 

 

A gama de riscos considerados por cada Sociedade da Transferência é prescrita pelas 
diretrizes Solvência II e destina-se a refletir o risco inerente nas atividades de cada entidade. 
Em cada caso, a gestão de topo está estreitamente envolvida no cálculo do capital 
necessário. Para cada entidade, os resultados requerem aprovação do respetivo conselho de 
administração.  

Considero os processos que foram adotados para efetuar este cálculo de Fórmula Padrão 
consistentes com a prática da indústria para negócios de seguros da dimensão e 
complexidade da HSA e da HIC. Por conseguinte, estou convicto de que estes processos 
são adequados em natureza e âmbito. 

6.3 Conclusões da análise da abordagem de modelação 

Debati os resultados da abordagem de Fórmula Padrão com a gestão das Sociedades da 
Transferência e foi-me fornecido um conjunto de materiais relacionados, incluindo 
estimativas de capital necessário utilizando métodos alternativos e descrições da 
metodologia utilizada. As Sociedades da Transferência aplicaram métodos atuariais para 
gerar as suas estimativas de potenciais perdas para cada entidade. Os cálculos de capital 
necessário que me foram fornecidos a 31 de dezembro de 2017 foram sujeitos a processos 
de análise interna completa e governação.  Os cálculos de Fórmula Padrão a 31 de 
dezembro de 2017 foram sujeitos a auditoria pelos auditores externos da HIC. 

Os riscos mais significativos que contribuem para o capital necessário da HSA e da HIC 
estão relacionados com a atividade geral de seguros subjacente e incertezas associadas 
relacionadas com o valor das responsabilidades de seguro existentes e potencial de 
resultados adversos face aos esperados nas reservas atualmente constituídas e o risco de 
crédito de contraparte dos acordos de resseguro intragrupo.  

O contributo relativo dos diferentes tipos de risco para os cálculos de capital necessário para 
a HSA e a HIC são consistentes com o nosso entendimento do negócio subjacente e estão 
em linha com as nossas expectativas. 

Embora não tenha realizado uma validação detalhada de resultados do modelo, os 
pressupostos, a metodologia e os resultados do modelo são consistentes com as minhas 
expectativas para um negócio desta natureza e considero que são informativos quanto à 
alteração no risco que ocorreria após a Transferência em comparação com a posição no 
caso de a Transferência não ocorrer. 

Análise de testes de esforço 

6.4 Considerei uma variedade de cenários adversos graves que poderão ter um impacto 
importante na segurança financeira dos detentores de apólices. Realizei esta análise para: 

 

 Quantificar o impacto de um evento de esforço sobre as posições de capital das 
Sociedades da Transferência e, por conseguinte, sobre a garantia dos detentores de 
apólices; e 

 Considero que os cálculos de capital necessário realizados pelas respetivas entidades 
com base nos respetivos cálculos de Fórmula Padrão Solvência II, em conjunto com os 
Rácios de Cobertura de Capital resultantes, são razoáveis em comparação com o 
impacto de uma combinação de eventos adversos específicos. 
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Os níveis de capital necessário do cálculo de Fórmula Padrão elaborados pelas Sociedades 
da Transferência destinam-se a representar a gama completa de riscos económicos realistas 
que cada Sociedade da Transferência pode sofrer e representam uma consideração mais 
completa do risco de negócio do que uma análise de eventos de esforço específicos. No 
entanto, esses cálculos são baseados em vários pressupostos de modelação que dependem 
de um parecer especializado. Ao contrário, as nossas considerações de esforços adversos 
específicos fornecem informações qualitativas sobre as garantias de detentores de apólices 
num único cenário definido. Esse teste de cenário adverso grave não depende de pareceres 
especializados relativamente à frequência e ao intervalo de incerteza e fornece uma fonte 
alternativa de informação da qual podemos obter conhecimentos quanto aos níveis de 
garantia dos detentores de apólices. 

 

6.5 Considerei uma variedade de potenciais circunstâncias adversas graves ou eventos 
extremos que poderão afetar as Sociedades da Transferência, todos os quais representam 
esforços que se enquadram no curso normal do negócio. Ao selecionar os cenários para o 
modelo, considerei: 

 

 Desenvolvimentos atuais que ocorrem nos mercados de seguros em que cada uma das 
Sociedades da Transferência opera. 

 Os riscos típicos enfrentados por uma seguradora. 

 O meu entendimento global de cada Sociedade da Transferência, incluindo a sua 
combinação de carteira, estrutura e modelo de negócio. 

 Os principais riscos identificados por cada Sociedade da Transferência nas suas 
estimativas de capital económico necessário da respetiva ORSA. 

 Os cenários identificados por cada Sociedade da Transferência como parte dos seus 
processos de gestão de risco normais. 

Considerei cada esforço assumindo os resultados que podem ocorrer em cada cenário, 
analisando como isso afetaria as entidades quer individualmente, quer após a Transferência, 
com base no respetivo negócio e cobertura e, consequentemente, como isso afetaria o 
capital de cada uma. Em seguida, comparei a posição de capital inferior que estaria em vigor 
em caso de ocorrência de cada cenário (isoladamente) com os requisitos de capital de cada 
Sociedade da Transferência.  

Conforme abordado nas secções 3.12 e 5.9, os requisitos de capital ao abrigo do regime 
Solvência II são baseados numa garantia dos detentores de apólice com um nível de 
confiança de 99,5%. Para uma verificação ainda mais rigorosa do nível de garantia, 
considero ainda os níveis de capital face a um requisito de capital com base num nível de 
confiança de 99,8%. Saliento que, neste nível extremo, de acordo com o ECM, o capital 
necessário continua a ser inferior ao nível de 99,5% de acordo com a Fórmula Padrão, 
proporcionando maior conforto quanto ao carácter prudente da Fórmula Padrão neste caso. 

Embora estes esforços não representem uma lista exaustiva de todos os eventos adversos 
que podem afetar as Sociedades da Transferência, incluem os riscos que consideramos 
mais importantes e relevantes para a nossa análise. Saliento que as Sociedades da 
Transferência realizam testes de esforço como parte do seu negócio como processos de 
gestão do risco habituais, conforme esperado ao abrigo do regime Solvência II. Considero 
que os testes de esforço padrão considerados na ORSA da HIC são apropriados em termos 
do perfil de risco da sociedade. Saliento ainda que, nestes cenários, a HIC dispõe de ativos 
disponíveis de forma suficientemente pronta para cobrir o impacto financeiro. Os testes de 
esforço em questão cobrem o seguinte:  

 



Relatório do Perito Independente sobre a Transferência de Atividade Seguradora Proposta da Hiscox Insurance Company Ltd 
e da Hiscox SA 

  

   

 

   

© KPMG LLP. Todos os direitos 
reservados 

Página 51 de 69 14/08/2018 

 
Classificação do Documento – KPMG Público 

 Ciberataque: Um ciberataque de ransomware em grande escala, bloqueando os 
sistemas de sociedades, bem como da Hiscox, e causando perdas na indústria de 
dezenas de milhões.  

 Recessão económica: Um colapso económico mais grave do que a crise financeira de 
2008 (com base no resultado do modelo estocástico da HIC para risco de mercado). 

 Inflação global: A inflação global aumenta e este cenário de inflação superior persiste 
durante alguns anos. 

 Tempestades europeias: Cenário de catástrofe em que ocorrem tempestades por toda a 
Europa (incluindo o Reino Unido) combinadas com inundações no Reino Unido, levando 
também ao incumprimento dos dois principais resseguradores externos. 

Foco a nossa análise adicional nos testes de esforço que podem mudar substancialmente 
em consequência da Transferência. 

O impacto da Transferência é dividir o negócio atualmente na HIC em duas partes. Não 
existem apólices na HSA antes da Transferência, pelo que a exposição total a risco de 
subscrição na HIC e na HSA é inalterado em consequência da Transferência, embora vá 
existir menor diversificação geográfica entre riscos. 

Assim, a principal preocupação para selecionar testes de esforço não é o facto de a HIC 
poder suportá-los antes da Transferência (já que os detentores de apólices já estão expostos 
a estes riscos), mas que a divisão do negócio ao longo da Transferência não sobre-exponha 
a HIC (após a Transferência) ou a HSA a riscos relativos às suas bases de capital inferiores 
de uma forma que seria considerada um efeito adverso importante de segurança dos 
detentores de apólices. 

Por conseguinte, considerei testes de esforço relacionados com a agregação que pode 
ocorrer em consequência da divisão do negócio entre o EEE e o resto do mundo ou da forma 
como os ativos da HIC são divididos entre a HIC e a HSA. 

Dos esforços indicados acima:  

 
 o esforço de ciberataque continuaria a atingir a HIC e a HSA após a Transferência e não 

existe motivo pelo qual qualquer uma delas estaria sobre-exposta comparativamente ao 
estado pré-Transferência, dado o grupo diversificado de detentores de apólices das duas 
sociedades.  

 a recessão económica pode, numa fase inicial, parecer afetar a HIC com mais 
intensidade devido ao maior nível de investimentos em comparação com o numerário 
detido comparativamente à HSA (conforme indicado na tabela na secção 5.4), mas se 
olharmos apenas para a HIC antes e após a Transferência, as proporções de ativos 
detidos são muito semelhantes, pelo que o efeito pós-Transferência para a HIC não seria 
diferente do efeito pré-Transferência.  

 o cenário de inflação global aumenta globalmente os custos com pedidos de créditos.  
Tendo em conta as reservas para pedidos de créditos divididas entre a HIC e a HSA em 
resultado da Transferência, o impacto deste cenário é igualmente dividido, mas menos 
para a HSA.  A HSA tem uma base de capital inferior mas beneficia do resseguro 
superior de 90% para a HIB e pode suportar o cenário de forma independente.  Pós-
Transferência, a HIC pode suportar o cenário de uma forma semelhante à da sua 
situação pré-Transferência.  

 As Tempestades europeias podem também causar uma agregação que não existia em 
resultado da divisão do negócio no EEE e no resto do mundo. Debato esta questão mais 
adiante.      
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6.6 Esta potencial agregação indica duas áreas de risco, ambas as quais podem emergir de 
exposições a catástrofes. Os resultados dos testes de esforço não estão disponíveis neste 
relatório, uma vez que são de natureza comercialmente sensível. No entanto, incluí a nossa 
análise e conclusões abaixo. 

1) As exposições a catástrofes são uma fonte de risco para a HIC. Uma vez que todos os 
riscos europeus serão transferidos para a HSA, existe um potencial para que a exposição 
a uma tempestade europeia após a Transferência atinja um nível mais substancial em 
comparação com a base de capital da HSA do que era o caso antes da Transferência 
com a base de capital superior da HIC. Analisei o impacto de perdas relacionadas com 
uma catástrofe europeia significativa (estimada num nível de evento de 1 em 200 anos) 
na HIC antes da Transferência e na HSA depois da Transferência.  

Existe uma agregação de risco relativamente a catástrofes na UE para a HSA. As perdas 
de resseguro brutas para a HSA seriam iguais às perdas de resseguro brutas para a HIC 
antes da Transferência. Contudo, a HSA terá o benefício de um novo acordo de 
resseguro com uma quota-parte de 90% com a HIB em vigor para proteger a HSA deste 
risco agregado proporcionalmente superior, para além do seu programa de resseguro de 
catástrofe existente. A proporção de capital da HSA consumido numa catástrofe europeia 
de 1 em 200 anos não é substancialmente superior à proporção equivalente da HIC que 
teria sido consumida antes da Transferência. 

2) Por outro lado, existe o potencial de que exposições a catástrofes no resto do mundo 
representem uma proporção superior da base de capital da HIC após a Transferência. 
Analisei o impacto de perdas relacionadas com uma catástrofe no Reino Unido 
significativa (estimada num nível de evento de 1 em 200 anos) na HIC antes da 
Transferência e na HIC depois da Transferência. Mais uma vez, a proporção de capital 
consumida após a Transferência não é substancialmente superior à proporção que teria 
sido consumida antes da Transferência. 

 

6.7 Conclusões da análise de testes de esforço 

Tendo analisado os resultados dos testes de esforço destacados acima, concluí que apenas 
esses cenários extremos, bem acima do requisito de eventos de 1 em 200 anos do regime 
Solvência II, resultariam em uma ou ambas as Sociedades da Transferência ficarem aquém 
dos respetivos requisitos de capital. 
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7. Resumo das conclusões 

Resumo de alterações de circunstâncias de detentores de apólices da HIC que 
não serão transferidos 

7.1 Com base na análise que realizei nas secções 5 e 6 deste relatório, observo que: 
(a) As apólices permanecem na HIC após a Transferência; 

(b) A cobertura de capital prevista da HIC mantém-se em grande medida inalterada pela 

Transferência e permanece num nível confortável superior a 120% dos requisitos 

regulamentares.  As apólices de reserva e outras apólices financeiras permanecem 

inalteradas e, por conseguinte, a possibilidade de a HIC não conseguir cumprir na 

íntegra as respetivas obrigações futuras continua a ser remota; 

(c) As alterações na gestão de sinistros, na capacidade de fazer novos créditos, na 

proteção dos dados dos detentores de apólices e quaisquer alterações no tratamento 

global dos clientes em resultado da Transferência não têm um impacto significativo 

nos atuais detentores de apólices da HIC; e 

(d) O potencial impacto do Brexit e respetivas consequências não tem qualquer efeito 

nos detentores de apólices da HIC que não são objeto de transferência, uma vez que 

não estão expostos aos riscos do EEE. 

Em resultado, considero que não existe qualquer impacto adverso importante sobre os 
detentores de apólices da HIC que não serão transferidos em consequência da 
Transferência. 

 

Resumo de alterações de circunstâncias de detentores de apólices da HIC a 
transferir 

7.2 Com base na análise que realizei nas secções 5 e 6 deste relatório, observo que: 

(a) As apólices são transferidas da HIC para a HSA; 

(b) A cobertura do capital da HSA é semelhante à da HIC antes da Transferência, 

permanecendo num nível confortável superior a 120% dos requisitos regulamentares. 

As apólices de reserva e outras apólices financeiras permanecem inalteradas e, por 

conseguinte, a possibilidade de a HSA não conseguir cumprir na íntegra as 

respetivas obrigações futuras é remota;  

(c) Não existem alterações no tratamento de pedidos de créditos, na capacidade de 

efetuar novos pedidos de créditos, na proteção dos dados dos detentores de apólices 

ou quaisquer alterações no tratamento global de clientes em resultado da 

Transferência. Além disso, os pontos de contacto para os clientes continuarão a ser 

os mesmos, embora a seguradora que representa as suas apólices tenha mudado; 

(d) Quanto à questão de os detentores de apólices objeto de transferência terem, 

atualmente, acesso ao FSCS: 

(i) Os detentores de apólices que beneficiam atualmente de proteção do FSCS 

manterão esse direito após a Transferência até a apólice ser renovada; e 
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(ii) Os detentores de apólices que não beneficiam atualmente de proteção do 

FSCS continuarão a não ter proteção do FSCS após a Transferência e a sua 

situação não foi negativamente afetada em consequência da mesma. 

(e) O potencial impacto do Brexit nos detentores de apólices objeto de transferência 

seria o facto de não ser possível gerir legalmente as apólices objeto de transferência 

e, consequentemente, não ser possível pagar legalmente os créditos legítimos. A 

Transferência elimina completamente este risco e, por conseguinte, cria um benefício 

para este grupo de detentores de apólices. 

Em resultado, considero que não existe qualquer impacto adverso importante sobre os detentores 
de apólices da HIC a transferir em consequência da Transferência. 
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Appendix 1 Curriculum Vitae do Perito Independente  

Philip Tippin é um sócio atuarial do ramo não vida na KPMG. 

Philip Tippin é sócio de serviços atuariais desde 2004. Juntou-se em 2001 e liderou o negócio 
atuarial de seguros genéricos da KPMG durante grande parte deste tempo na firma. Trabalhou num 
conjunto de transações da Parte VII anteriores ao longo deste período. Philip qualificou-se como 
Membro do Instituto de Atuários em 1998 com a Watson Wyatt, tendo-se especializado em trabalho 
atuarial de seguros gerais desde o início da sua carreira. 

Antes de se juntar à KPMG, Philip também trabalhou como consultor na Deloitte e passou vários 
anos como atuário de sindicato no Mercado do Lloyd’s com a Venton (ultimamente, Alleghany) 
Underwriting. 

Experiência 

Philip tem um vasto leque de experiências em finanças, seguros e resseguros, que abrangem tanto o 
mercado retalhista como grossista, para além de ter realizado serviços de análise de produtos de 
garantia financeira. Prestou assistência a clientes em projetos de constituição de reservas, preços, 
gestão do risco, controlo de subscrições, gestão de capital e consultoria estratégica. A sua 
experiência inclui exposição substancial à legislação e regulamentação do Reino Unido e dos EUA 
na medida em que se apliquem a seguros. Exemplos de trabalhos recentes incluem: 

 Atuação como Perito Independente em transferências de negócios da Parte VII de seguros 
gerais. 

 Assunção da função formal de Atuário de Regime para um grande número de Acordos, tanto 
para sociedades insolventes como solventes. 

 Negociação de comutações com detentores de apólices e cedentes em nome de sociedades em 
run-off. 

 Nomeação como testemunha especializada nos Estados Unidos, cobrindo resseguro, 
constituição de reservas e preços de produtos especializados, prestando aconselhamento 
durante todo o ciclo de vida do caso.  

 Atuação como perito independente para determinações complexas de avaliação de 
responsabilidade. 

 Estimativa de surgimento de pedidos de créditos e quantificação de responsabilidades 
resultantes de desastres ambientais nos Estados Unidos. 

 Análises de lacunas e desenvolvimento de planos de implementação para o regime Solvência II 
para grandes grupos de seguradoras. 

 Análise de modelos de responsabilidade por risco de crédito. 

 Conceção e análise de modelos de capital. 

 Fornecimento de relatórios atuariais de devida diligência para um conjunto de importantes 
aquisições do Mercado de Londres. 

 Análises estratégicas de modelos de negócio para gestão de risco de seguros para prestadores 
e compradores de seguros. 

 Fornecimento de declarações de pareceres atuariais para sindicados do Lloyd’s, incluindo 
apresentação de pareceres para fundos fiduciários dos EUA. 

 Determinação técnica de preços de produtos de seguros de retalho e comerciais. 

 Prestação de apoio à auditoria de importantes grupos de seguros do Reino Unido e 
internacionais. 
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Atividade Profissional e Habilitações Académicas 

Philip é Membro do Institute and Faculty of Actuaries (FIA). Detém um Certificado de Prática para agir 
como Atuário de Sindicato no Lloyd’s e deteve anteriormente um certificado semelhante para agir em 
nome de entidades de seguros e resseguros na Irlanda. Desempenhou funções como examinador e 
examinador sénior para exames sobre seguros gerais do Institute and Faculty of Actuaries durante 
seis anos até 2005. 

Possui um Mestrado em Matemática e Filosofia da Universidade de Oxford. 
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Appendix 2 Extrato da Carta de Compromisso 

Âmbito do trabalho do Perito Independente  
 

A minha função enquanto Perito Independente será considerar e criar um relatório para o Tribunal 
sobre a Transferência proposta nas perspetivas dos detentores de apólices do Cedente e dar um 
parecer fundamentado sobre os efeitos prováveis da Transferência sobre os detentores de apólices 
do Cedente, incluindo se quaisquer dos seus interesses podem, de alguma forma (quer direta, quer 
indiretamente), ser negativamente afetados pela Transferência. Sob orientação da autoridade 
reguladora, o Relatório tem de cumprir “as regras aplicáveis sobre pareceres de peritos”. O meu 
entendimento, por conseguinte, é que a PRA espera que um perito independente elabore um 
relatório em conformidade com a Parte 35 das Regras de Processo Civil de 1998 ("CPR"), as 
Diretivas Práticas relevantes e o protocolo para a Instrução de Peritos para depoimento em Ações 
Civis, na medida relevante ("os Requisitos"). Por conseguinte, realizarei o meu trabalho como se os 
Requisitos fossem aplicáveis. Em particular, terei o dever imperioso perante o Tribunal de prestar 
assistência ao Tribunal e de dar ao Tribunal um parecer de perito sobre a Transferência. 

Espero que o meu trabalho inclua as seguintes tarefas com a finalidade de poder formar uma 
opinião: 

 revisão da documentação atual da empresa, tal como previsto no Anexo 1 da presente carta; 

 revisão da documentação do Regime e, se necessário, recomendar propostas de alteração de 

forma a eliminar qualquer preocupação; 

 revisão da Transferência, considerando o efeito sobre os detentores de apólices do Cedente que 

abrange os direitos contratuais, benefícios ao nível de segurança e de expetativas; 

 revisão de todas as alterações dos acordos em matéria de resseguros relacionados com a 

Transferência; 

 revisão dos efeitos da Transferência sobre os riscos e detentores de apólices abrangidos pelo 

Cedente e os recursos da empresa para fazer face a estes riscos; 

 revisão dos efeitos da Transferência sobre os riscos abrangidos pelo Cessionário e os recursos 

de cada entidade para fazer face aos riscos; 

 revisão comparativa dos níveis de solvência antes e após a proposta de transferência; 

 estabelecer o contacto e o levantamento de problemas e questões sempre que necessário com 

as pessoas adequadas ao nível do Cedente e Cessionário; 

 estabelecer o contacto e o levantamento de problemas e questões sempre que necessário com 

os conselheiros, incluindo os consultores fiscais e conselheiros jurídicos; 

 considerar todas as questões possíveis de concorrência que venham a surgir no contexto da 

ligação com a Transferência (conforme previsto pela FCA); 

 qualquer outra tarefa que o cliente, eu ou a PRA e/ou FCA considere ser razoavelmente 

necessária para a correta execução da minha função enquanto perito independente.  
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Appendix 3 Carta de representação 
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Appendix 4 Lista de informações fornecidas 

Informações financeiras 

Plano de atividade da HSA e da HIC que contém a previsão para 3 anos de balanços das IFRS e do 
SII 

Rendibilidade dos seguros da HIC pela PRA e o sucessor do programa de Solvência II, os 
formulários NST para 2015 e 2016 

Análises de reivindicações e contagens de políticas transferidas por ramos de atividade 

Demonstrações financeiras da HIC de 2014-7 

Demonstrações financeiras obrigatórias da HIC de 2014-6 

Demonstrações financeiras HIB não auditadas de 31 de dezembro de 2017 

Análise das dívidas fiscais para o pior cenário da Transferência 

Informações da Estrutura e da Empresa 

Organograma do grupo Hiscox 

Organograma da HSA 

Estrutura de governação da HIC após a Transferência 

Guias de reivindicações e subscrições para sinistros no Reino Unido, propriedades no Reino Unido e 
na Europa 

Modelos de operação antes e após a Transferência 

Análises jurídicas das alterações de proteção dos detentores de apólices 

Aconselhamento jurídico sobre os riscos dos regimes de pensões 

Diretrizes de investimento da HSA 

Análise das consequências fiscais da Transferência 

Acordos de partilha de riscos significativos e contrapartes importantes 

Contratos de resseguro futuros da HIC de 2018 

Outros contratos de resseguro futuros da HIC importantes 

 EL QS e LPT de 2016 

 Risco imobiliário europeu XL de 2016-8 

 Motor XL de 2017-8 

 Ordens de Stop Loss para passivos das companhias de seguros 

HSA QS com HIB para atividades atuais 

Informações do Regime 

Calendário da Transferência Parte VII 

Projeto de documento do Regime da Transferência 

Programa da reunião sobre o Brexit Parte VII com atas das PRA e FCA 

Lista de transferência dos números das apólices 

Resumo da Parte VII para reguladores 

Projeto de declarações das primeiras testemunhas 
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Gestão do capital e dos riscos 

Relatório periódico de supervisão da HIC de 2016 

ORSA de 2017 para a HIC e projeto ORSA de 2018 para a HIC 

Documentos do comité de reservas da HIC relativos aos 3.º e 4.º trimestre de 2017, e documentos do 
comité de auditoria da HIC relativos ao 4.º trimestre de 2017 

Documento de adequação sobre a fórmula-padrão da HIC 

Pacote da reunião do conselho da HIC de 30 de novembro de 2017 

SFCR da HIC de 31 de dezembro de 2017 

QRT da HIC de 31 de dezembro de 2017 

Atualização do CFO da HIC para o conselho de administração de março de 2018 

Outras informações consideradas 

Debates com os elementos principais da equipa executiva. Vários e-mails e documentos que 
confirmem as declarações e informações fornecidas verbalmente durante as reuniões 
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Appendix 5 Glossário de termos e definições 

 
Impacto negativo – uma alteração negativa de qualquer tamanho. 
 
Ativo – normalmente, qualquer item do ativo corpóreo ou incorpóreo, que tem valor financeiro ou 
monetário.  
 
Brexit – o processo de saída do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União 
Europeia, desencadeado pelo resultado "Sair" do referendo do dia 23 de junho de 2016. 
 
Capital – definido como o número total de ativos menos o número total de passivos, segundo 
medições efetuadas através de um método de avaliação económico, regras de avaliação impostas 
pela PRA ou princípios das demonstrações financeiras obrigatórias, tal como indicado no texto de 
apoio. 
  
Rácio de cobertura de capitais – rácio entre o montante de capital disponível (fundos próprios) e o 
requisito de capital selecionado.  Um rácio superior a 100% implica que a empresa excede os 
requisitos de capital. 
 
Provisões para sinistros – fundos reservados para pagamentos futuros de custos com sinistros que 
ainda não foram liquidados e, por conseguinte, são classificados como passivos no balanço da 
empresa.  
 
Pacote de comunicação – o pacote que será enviado aos detentores de apólices e outras partes 
interessadas, tal como previsto no Anexo 7, para informá-los da proposta de transferência, composta 
por uma carta de acompanhamento e um folheto de informações, incluindo um resumo do Relatório. 
 
Autoridade competente – Qualquer pessoa ou organização que tem competência jurídica ou 
autoridade, capacidade ou poder para exercer uma função designada. 
 
O tribunal – o High Court of Justice de Inglaterra e do País de Gales.  
 
CPR – regras do Processo Civil de 1998.   
 
Risco de crédito – o risco de perda financeira resultando de alterações no valor dos ativos devido 
ao incumprimento efetivo ou perceção de risco de incumprimento no futuro. O termo é 
frequentemente utilizado para descrever o risco do valor de mercado de um investimento puramente 
financeiro tal como uma obrigação que irá desvalorizar devido a um aumento de perceção da 
probabilidade de incumprimento, por exemplo, em virtude de um parecer emitido por uma agência de 
notação de risco, mas irá abranger também o risco de não pagamento das recuperações de 
resseguros ou balanços de corretores. 
 
Acordo de autoridade delegada – um acordo entre uma seguradora ou um intermediário pelo qual 
a autoridade para subscrever apólices de seguro é transmitida ao intermediário.  
 
Base económica – um método de mensurar o valor dos ativos e passivos utilizando técnicas de 
avaliação a nível do valor de mercado incluindo a reflexão do valor temporal do dinheiro sobre os 
fluxos de caixa que ocorram no futuro e excluindo as margens de avaliação 'prudentes' incluídas nas 
estimativas da avaliação de passivos por contrato de seguro. Neste relatório, a palavra 'económico' é 
utilizada para representar a imagem mais fiel do valor real dos ativos ou passivos em questão, 
excluindo os efeitos contabilísticos ou regulamentares das regras de medição. 
 
Capital económico – capital calculado através de uma base económica. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Person
https://en.wikipedia.org/wiki/Organization
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Data efetiva – a data e hora em que a Transferência produz efeito.   
 
Employers’ Liability Tracing Office ('ELTO') – o ELTO é um sistema elaborado para proporcionar 
aos requerentes o acesso a uma base de dados das políticas EL através de um motor de pesquisa. 
O sistema pode ser utilizado, por exemplo, para encontrar uma seguradora do empregador anterior 
onde o requerente sofreu danos/doenças causados pelo emprego antigo. O ELTO requer que todas 
as seguradoras enviem os detalhes de todas as políticas EL, novas ou renovadas depois de 2011, e 
de qualquer política anterior com novas reivindicações feitas contra as entidades patronais. 
 
UE – A União Europeia 
 
EEE – o Espaço Económico Europeu constituído pelos países da UE mais a Islândia, o Liechtenstein 
e a Noruega. No presente relatório, o EEE é utilizado para indicar o atual membro do EEE ausente, o 
Reino Unido que deixará de ser membro após o Brexit. 
 
FIA – membro do Institute and Faculty of Actuaries.  
 
Financial Conduct Authority ('FCA') – a Autoridade de Serviços Financeiros que foi reorganizada 
em duas agências de regulação separadas em 2013. As organizações sucessoras são a Prudential 
Regulation Authority e a Financial Conduct Authority. A Financial Conduct Authority concentra-se 
especialmente na regulação de conduta das empresas de serviços financeiros de retalhistas e de 
grossistas.  
 
Financial Ombudsman Service ('FOS') – um organismo público independente que visa resolver 
litígios entre indivíduos e as empresas de serviços financeiros britânicas. Pode criar prémios de 
compensação a favor dos detentores de apólices. Apenas os detentores de apólices com atividade 
empresarial no Reino Unido podem apresentar reivindicações ao FOS.  
 
Regime de Compensação dos Serviços Financeiros ('FSCS') – um regime legal criado por 
membros do sector dos serviços financeiros do Reino Unido. Prevê uma compensação para 
detentores individuais de apólices emitidas por seguradoras do Reino Unido, no Reino Unido ou 
noutro estado do EEE, que são elegíveis para indemnização ao abrigo do FSCS em caso de 
incumprimento da seguradora.  
 
Lei de Serviços e Mercados Financeiros ('FSMA') de 2000 – uma lei relativa à Parte VII que regula 
as transferências de atividades de seguros entre companhias de seguros. 
 
Bruto – exclui o efeito de acordos em matéria de resseguros. Por exemplo, 'passivos por contrato 
bruto de seguro' refere-se a passivos por contrato de seguro antes de ter em conta qualquer eventual 
compensação de ativos por contrato de resseguro. 
 
Grupo Hiscox – um grupo de entidades internacionais que conduz negócios sob a marca Hiscox 
incluindo a Hiscox Insurance Company Limited ('HIC') e a Hiscox SA ('HSA'). 
 
Hiscox Insurance Company Limited ('HIC') – uma companhia de seguros não vida regulada pelo 
Reino Unido que pertence ao Grupo Hiscox e é o Cedente na Transferência. 
 
Hiscox SA ('HSA') – uma companhia de seguros não vida do Luxemburgo que pertence ao grupo 
Hiscox e criada para exercer a atividade de negócio no EEE após o Brexit. Como parte da 
Transferência, as políticas atuais do EEE da HIC serão transferidas para a HSA. 
 
Sociedade holding – uma sociedade estabelecida com a exclusiva ou principal finalidade de deter 
ações em empresas subsidiárias.  
 
Perito independente – a pessoa nomeada para elaborar o relatório sobre os termos da 
Transferência em conformidade com o disposto na secção 109 da FSMA ou qualquer sucessor 
designado para elaborar um relatório sobre a respetiva Transferência e aprovado pela PRA. A 
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principal responsabilidade do Perito independente é incumbida ao Tribunal, e os pareceres do perito 
são desenvolvidos independentemente das Sociedades da Transferência e da PRA.  
 
Insolvência – a condição de ter mais passivos do que ativos e que poderão estar disponíveis para 
pagá-los, mesmo se os ativos estiverem hipotecados ou vendidos. 
 
Provisões de seguros – o valor estimado do custo de reivindicações futuras registado no balanço 
de uma companhia de seguros, também referido como o 'valor de passivos por contrato de seguro'.  
 
Jurisdição – o conceito de que um tribunal ou autoridade governamental ou reguladora pode exercer 
controlo sobre uma pessoa ou propriedade, devido à localização da propriedade, as atividades de 
uma pessoa numa área geográfica, ou um pedido de assistência por parte da pessoa junto da 
respetiva autoridade, submetendo-se voluntariamente à jurisdição. 
 
KPMG – KPMG LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada britânica, é um membro do 
mercado da rede de firmas independentes da KPMG afiliadas à KPMG International Cooperative, 
uma entidade suíça. 
 
Passivo – uma reivindicação contra os ativos, ou obrigações legais de uma pessoa ou organização, 
decorrentes de transações ou ações antigas ou atuais. 
 

Agente geral de gestão – um indivíduo ou negócio que age como um agente de seguros 
para fornecer serviços de subscrição a uma seguradora, tendo recebido autorização pela 
respetiva seguradora. 
 
Impacto negativo material – uma alteração negativa que tem um impacto material nos detentores 
de apólices. Um impacto material é algo que pode fazer com que o detentor de apólices adote uma 
perspetiva diferente no desempenho futuro da sua apólice. Ao considerar a segurança do detentor de 
apólices, deve-se incluir as alterações aos ativos ou passivos de uma Sociedade da Transferência 
uma vez que se verificou uma alteração na probabilidade de se pagar uma reivindicação de um 
detentor de apólices, que é substancialmente maior do que seria possível observar ao longo da 
flutuação diária do valor dos ativos numa carteira de títulos da Sociedade da Transferência, ou da 
divulgação de uma reivindicação particularmente elevada mas não extrema dos passivos da 
Sociedade da Transferência. Em termos de impactos não financeiros, uma avaliação da 
materialidade é mais subjetiva. Todavia, a título de exemplo, uma alteração no processo de 
tratamento de reivindicações que adicionou algumas horas ao tempo de respostas do cliente 
provavelmente não é material, contudo se tivesse adicionado alguns dias, poder-se-ia considerar 
como tal, dependendo do tipo de reivindicação. 
 
Requisito de capital mínimo ('MCR') – o nível acima do qual os recursos disponíveis de uma 
seguradora se devem manter para evitar uma ação de supervisão grave, tais como a transferência 
dos passivos de uma seguradora para outra, a licença da seguradora ser confiscada, a seguradora 
não aceitar novos clientes e a liquidação do negócio em vigor.  
 
Líquido – incluindo o efeito de acordos em matéria de resseguros. Por exemplo, 'passivos por 
contrato líquido de seguro' refere-se a passivos por contrato de seguro após a dedução de qualquer 
compensação de ativos por contrato de resseguro a partir dos passivos por contrato bruto de seguro. 
 
Fundos próprios – excesso de ativos das provisões técnicas, disponíveis para uma entidade 
reguladora cumprir os SCR ao abrigo das regras de Solvência II.  
 
Autoavaliação do risco e da solvência ('ORSA') – um requisito ao abrigo da Solvência II para 
avaliar e documentar os processos e procedimentos completos utilizados para identificar, analisar, 
controlar, gerir e comunicar os riscos a curto e a longo prazo que uma companhia enfrenta ou pode 
enfrentar e determinar os fundos necessários para assegurar que todas as necessidades de 
solvência são sempre cumpridas.  
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Parâmetro/Parametrizado – um valor numérico que afeta o resultado de um cálculo.  
 
Transferência Parte VII – um processo do tribunal para transferir as atividades de seguros, desde 
contratos individuais até uma carteira completa, para outra seguradora. As seguradoras envolvidas 
podem ser a mesma seguradora ou o mesmo grupo ressegurador, ou diferentes grupos 
empresariais. A FSMA requer que a companhia cedente e a companhia cessionária nomeiem um 
Perito independente que considere o impacto da transferência proposta sobre os vários grupos ou 
detentores de apólices afetados e, em seguida, envie um relatório ao Tribunal. 
 
Passaporte – regime que exerce o direito de fazer negócio em qualquer país do Espaço Económico 
Europeu através de uma entidade registada em qualquer outro país do Espaço Económico Europeu 
sem necessidade de requerer autorização adicional. De momento, é desconhecido se isto continuará 
a ser um direito após o Brexit.  
 
Pedido de execução periódica ('PPO') – um método de indemnizações de sinistros graves nos 
quais a compensação é paga aos requerentes em intervalos de tempo regulares em vez de uma 
quantia paga de uma só vez. 
 
Obrigação do detentor de apólices – a obrigação contratual de uma seguradora para com os 
detentores de apólices. 
  
Título do detentor de apólices – o grau de certeza que os detentores de apólices têm de que uma 
seguradora irá ter os recursos financeiros disponíveis para cumprir as obrigações do detentor de 
apólices.  
 
Prémio – o montante de dinheiro recebido por uma seguradora em troca de assegurar uma provisão 
de apólice de seguro contra as consequências financeiras de um conjunto específico de potenciais 
eventos. O prémio pode ser calculado como resseguros brutos ou líquidos, ou seja, antes ou após a 
dedução de qualquer prémio de resseguro associado pago pela seguradora. O prémio é calculado 
através de uma base 'escrita', o que significa que todos os prémios sobre as apólices são recebidos 
num dado prazo, ou calculado através de uma 'base de aquisição', o que significa que o montante do 
prémio correspondente ao período contabilístico com base em alguma dotação do prémio ao longo 
do período no qual a apólice subjacente está exposta ao risco.  
 
Detentor de apólices principal – o indivíduo ou empresa que é o detentor de apólices principal 
indicado na apólice. Normalmente, as empresas que adquirem seguros para o seu grupo são 
consideradas como a sede, contudo as subsidiárias adquirirem seguros sob o próprio nome. 
 
Prudential Regulation Authority ('PRA') – a Autoridade de Serviços Financeiros que foi 
reorganizada em duas agências de regulação separadas em 2013. As organizações sucessoras são 
a Prudential Regulation Authority e a Financial Conduct Authority. A Prudential Regulation Authority 
pertence ao Banco de Inglaterra e exerce supervisão prudencial sobre as empresas financeiras, 
incluindo bancos, bancos de investimento, empresas de crédito imobiliário e companhias de seguros. 
 
Resseguros – um contrato de seguro entre uma seguradora (o ressegurador) e outra seguradora (o 
cedente) para indemnizar as perdas do cedente em um ou mais contratos emitidos pelo cedente em 
troca de uma retribuição (o prémio). O resseguro é o 'seguro das seguradoras', permitindo que as 
seguradoras possam partilhar potenciais perdas financeiras com um ressegurador e, deste modo, 
reduzir o próprio risco. Semelhante às apólices de seguro, as apólices de resseguro são elaboradas 
para abranger risco e eventos específicos pré-acordados, tal como indicado no contrato de 
resseguro. 
 
O relatório – o relatório produzido pelo Perito independente.  
 
Retrocessão – resseguro adquirido por um ressegurador em relação aos passivos. Os passivos do 
ressegurador são retrocedentes. 
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Provisões – consultar 'Provisões para sinistros'. 
 
Sanção – receber aprovação do Tribunal para proceder (com a Transferência). 
 
Solvência II – revisão da UE sobre o regulamento dos seguros concebida para melhorar a proteção 
dos consumidores, atualizar a supervisão, aprofundar a integração dos mercados e aumentar a 
competitividade internacional das seguradoras europeias, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 
2016. Ao abrigo deste novo sistema, as seguradoras são obrigadas a ter em conta uma ampla 
variedade de diferentes tipos de riscos a que estão expostas e mostrar que conseguem efetuar uma 
gestão de riscos eficaz. O novo sistema introduziu requisitos de solvência mais sofisticados para 
todas as seguradoras da UE, de forma a assegurar que têm capitais suficientes para enfrentar 
acontecimentos adversos (por exemplo, cheias ou crises do mercado de investimentos).  
 
Requisito de capital de solvência ('SCR') – um requisito de capital da entidade reguladora 
Solvência II.  
 
Cenário de tensão – consideração do impacto (atual e futuro) de um conjunto particular definido de 
pressupostos alternativos ou resultados que são adversos. É conferida atenção ao efeito sobre os 
ativos, passivos e operações da companhia de seguros no âmbito de um cenário adverso definido. 
 
Subsidiária – uma empresa controlada por outra (designada por empresa-mãe) através da 
consolidação de mais de 50 por cento do capital social.  
 
Excedente – normalmente, uma companhia de seguros detém ativos com um valor superior ao das 
responsabilidades contratuais. A diferença entre estes dois montantes é muitas vezes descrito como 
o excedente patrimonial, e é normalmente comparado em relação aos montantes de fundos próprios 
que é necessário a empresa deter. 
 
TAS – as normas Technical Actuarial Standards emitidas pelo Financial Reporting Council.  
 
Transferência – no âmbito do relatório, é a proposta de que a HIC irá transferir as suas atividades 
de seguro do EEA para a HSA através das transferências inglesas conforme as disposições da Parte 
VII da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000. 
 
Sociedades da Transferência – a Hiscox SA ('HSA') e a Hiscox Insurance Company Limited ('HIC'). 
  
Treating Customers Fairly ('TCF') – um conjunto de princípios estabelecidos pela FCA para 
assegurar que os clientes são tratados de forma justa. 
 
Subscrição – no âmbito dos seguros, é o processo de consideração do risco de seguro. Isto inclui a 
avaliação do prémio adequado, juntamente com os termos e condições da cobertura, bem como 
avaliar o risco no âmbito de outros riscos na carteira. 
  
Bem capitalizado – ter recursos de capital que excedam os requisitos regulamentares; neste caso, 
utilizado quando o rácio é superior a 125%. 
 
Prémio emitido – consultar 'Prémio'. 
 
Muito bem capitalizado – ter recursos de capital que excedam os requisitos regulamentares; neste 
caso, utilizado quando o rácio é superior a 200%. 
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Appendix 6 Lista de entrevistas efetuadas  

 

Nome 
Unidade de 
negócios 

Cargo 

Catherine Braum HIC Gestão do departamento de Conformidade 

Helen Cooper HIC Atuário chefe 

James Pilgrim-Morris HIC Diretor de ativos do Reino Unido 

Andy Stevenson HIC Diretor de ativos da Europa 

Christian Nielsen HIC Diretor financeiro 

Juan de Castro HIC Diretor de operações 

Stuart Shepley HIC Diretor responsável provisório 

Andrea Schmid 
HSA Diretor do departamento de Riscos, e departamento 

jurídico e de conformidade 
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Appendix 7 Detalhes da proposta de comunicação sobre 
os detentores de apólices (retirado dos 
depoimentos) 

Sujeito à aprovação do Tribunal, composta por uma carta de acompanhamento e um folheto 
de informações, incluindo um resumo do Relatório (em conjunto com o 'Pacote de 
comunicação'), será enviado aos: 

(a) detentores de apólices da HIC, a quem a HIC (ou os Administradores terceiros) detém um 
endereço válido atual; e 

(b) resseguradores, 

Procuram-se dispensas relativamente a certos grupos de detentores de apólices o que 
significa que determinados detentores de apólices não serão (sujeitos à aprovação do 
Tribunal) notificados das Transferências individualmente e examinei os motivos de cada uma. 
Creio que as dispensas continuam a ser justas para cada um dos grupos de detentores de 
apólices, dado que a natureza das Transferências, a natureza de algumas das apólices 
afetadas e a campanha publicitária substancial que será implementada para as 
Transferências irá informar os respetivos detentores de apólices. A lista seguinte contém 
estes grupos e os motivos apresentados pelas Sociedades da Transferência para cada um: 

 Os detentores de apólices que irão continuar com a HIC após a Transferência. Não há 
alterações em relação à seguradora para estes detentores de apólices e concluí que não 
existe nenhum efeito material adverso às suas circunstâncias. A HIC estima que existem 
994 082 detentores de apólices e que o encargo administrativo de notificá-los poderá 
comprometer o serviço ao cliente existente, uma vez que não necessitam de realizar 
nenhuma ação e não são afetados materialmente pela Transferência;  

 Os detentores de apólices cuja apólice expirou antes de 31 de dezembro de 2016. A HIC 
efetuou uma análise para mostrar que existem menos de 0,2% de reivindicações de 
propriedade que são notificados, pela primeira vez, após dois anos. A HIC estima que 
existem 167 630 detentores de apólices. Acredito que seja prático restringir as 
notificações dos detentores de apólices com apólices expiradas, aqueles para quem 
existe uma perspetiva realista de uma reivindicação futura; 

 Segurados adicionais com apólices conjuntas e apólices de grupo: Sempre que uma 
empresa tiver adquirido um produto de seguro que cobre várias empresas do grupo, a 
HIC apenas propõe notificar o detentor de apólices principal e solicita que este notifique 
todos os outros grupos ou antigos grupos da empresa que também são beneficiários da 
apólice de (re)seguro.  De igual modo, para os detentores de apólices de carácter 
pessoal, a HIC propõe apenas notificar o detentor de apólices principal do contrato. 
Penso que é uma medida razoável, uma vez que a HIC propõe notificar o detentor de 
apólices principal.  A HIC estima que existem 38 000 detentores de apólices; 

 Os funcionários ao abrigo da apólice de responsabilidade do empregador:  A HIC não 
conserva as informações de contacto individual de todas as partes e, por conseguinte, 
não é possível notificá-las diretamente.  A HIC identificou 20 734 apólices dos detentores 
de apólices do empregador, correspondendo a cerca de 400 000 funcionários; 

 Motor e os requerentes de responsabilidade perante terceiros do empregador cujas 
informações de contacto não estão disponíveis: Não é possível contactar estes 
requerentes, dado que a HIC não tem as informações de contacto dos mesmos.  A HIC 
identificou 1179 detentores de apólices; 

 Os detentores de apólices que foram omitidos na comunicação através de omissão 
acidental: Se um detentor de apólices foi acidentalmente omitido da comunicação, não 
irá receber o pacote de comunicação.  Se for identificada uma omissão acidental antes 
da última audiência no Tribunal, a HIC deve tomar medidas adequadas para resolver a 
situação imediatamente.  Não é possível conhecer o número de detentores de apólices; 
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 Detentores de apólices falecidos: A HIC não irá notificar nenhum detentor de apólices 
falecido, caso seja identificado. Isto é uma medida prática e cuidadosa.  Atualmente, não 
é possível conhecer o número de detentores de apólices falecidos e será conduzido um 
exercício para identificar os mesmos durante as próximas quatro semanas a partir de 9 
de julho de 2018; 

 Os detentores de apólices da HIC, cujos endereços estão desatualizados ou não são 
possíveis de atualizar ('goneaways'). Envidaram-se esforços para validar os endereços 
de todos os detentores de apólices com apólices subscritas durante o período de tempo 
de 1995-2017. A HIC não consegue contactar estes detentores de apólices.  Não é 
possível conhecer o número destes detentores de apólices e será conduzido um 
exercício para identificar e encontrar o maior número possível dos mesmos durante as 
próximas quatro semanas a partir de 9 de julho de 2018; e 

Administradores de falências e administradores da insolvência:  Se os negócios do indivíduo 
ou da sociedade forem geridos por administradores de falências ou administradores da 
insolvência, normalmente, a HIC apenas terá um registo do detentor de apólices original. A 
HIC propõe remover todos os detentores de apólices identificados como insolvente a partir do 
processo de notificação, uma vez que é considerado impraticável identificar individualmente 
as outras partes interessadas com apólices.  Atualmente, não é possível conhecer o número 
de detentores de apólices e será conduzido um exercício para identificar os mesmos durante 
as próximas quatro semanas a partir de 9 de julho de 2018. Além disso, estão a ser 
organizadas dispensas para alterar a forma de comunicação dos seguintes grupos de 
detentores de apólices: 

 Os detentores de apólices da HIC que adquiriram o seu seguro online através do BBVA, 
Norwegian Brokers AS, Germany Direct e France Direct, e O’Driscoll O’Neil DAC.  Para 
estes detentores de apólices a única forma de comunicação é através de e-mail, que 
muito provavelmente estará atualizado.  Propõe-se que se envie aos detentores de 
apólices uma cópia do pacote de comunicação por e-mail.  Excluindo as apólices 
expiradas, estima-se que existam 64 000 detentores de apólices; 

 Os detentores de apólices da HIC em que a HIC age como co-seguradora em vez de 
seguradora líder.  Estes detentores de apólices podem não ter conhecimento que a HIC 
é uma das suas seguradoras e nunca irão ter qualquer contacto direto com a HIC sobre a 
sua apólice.  Propõe-se que a HIC solicite que a seguradora líder ou o intermediário da 
apólice informe os detentores de apólices sobre a Transferência e encaminhe-os para o 
site da Hiscox, no qual poderão aceder ao pacote de comunicação.  Estima-se que 
existem 30 000 detentores de apólices; 

 Os mediadores dos detentores de apólices, onde o corretor ou intermediário tem as 
informações de contacto do detentor de apólices.  Esta é uma situação restrita a 
intermediários no Reino Unido e na Irlanda, na Bélgica e nos Países Baixos.  O 
intermediário será instruído para transmitir o pacote de comunicação aos respetivos 
detentores de apólices, em vez de a HIC enviar o pacote de comunicação diretamente 
aos detentores de apólices.  Isto porque não é viável que a HIC contacte os detentores 
de apólices diretamente, dado que a HIC não tem as informações de contacto e/ou o 
intermediário pretende efetuar o contacto; e 

 Novos clientes após a Audiência sobre orientações (Directions Hearing):  No seguimento 
da Audiência sobre orientações (Directions Hearing), os novos clientes irão receber uma 
carta de acompanhamento com as suas aplicações e aviso sobre a Transferência que irá 
encaminhá-los para o site da Hiscox de forma a poderem consultar os documentos de 
comunicação, contudo não será enviado uma cópia do pacote de comunicação.  Isto 
significa que terão a capacidade de tomar a decisão de se tornarem novos clientes, 
sabendo perfeitamente que irá ocorrer a Transferência. 
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Além disso, será aplicada uma dispensa para não notificar os detentores de apólices, cujas 
informações de contacto não são possíveis de determinar.  A HIC ainda não identificou os 
detentores de apólices, contudo solicitou uma dispensa como precaução. 

Tive em conta a lista de dispensas solicitada acima e o fundamento associado.  Creio que os 
pedidos de dispensa são justos. 

Verifico que cada um dos grupos dos detentores de apólices que não serão informados ainda 
poderão enviar reivindicações após a Transferência e, também, serão fornecidos os meios 
adequados para efetuar as devidas ações.  

 

Comunicação mais ampla  

  

 

A Transferência será publicada nas seguintes publicações: London Gazette, Edinburgh 
Gazette e Belfast Gazette; no jornal britânico The Times e Daily Telegraph; e no jornal 
europeu Financial Times. 

 

 
Uma vez que existem riscos de seguro fora do Reino Unido, será publicado um aviso da 
proposta de Transferência nas seguintes publicações e jornais internacionais: Der Standard 
(Áustria); Le Soir (Wallonia – Bélgica); De Standaard (Flandres – Bélgica); Politiken 
(Dinamarca); Les Echos (França); Süddeutsche Zeitung (Alemanha); Kathimerini (Grécia); 
Irish Independent (Irlanda); Il Sole 24 Ore (Itália); Luxembourger Wort (Luxemburgo); NRC 
(Países Baixos); Dagens Næringsliv (Noruega); Expresso (Suplemento de economia) 
(Portugal); El País (Espanha); e Dagens Nyheter (Suécia). 

Também será operado um site, no qual será disponibilizado o Pacote de comunicação e uma 
cópia completa/resumo do Relatório. 

A Transferência não será, sujeita a aprovação do Tribunal, publicada em jornais nos 
restantes países do EEE, dado que não têm um número elevado de detentores de apólices 
(menos que 150 em cada caso). Os detentores de apólices dos restantes países do EEE irão 
receber notificações individuais (sob reserva das exclusões supra), terão acesso à edição 
europeia do Financial Times, e/ou poderão aceder às informações no site dedicado. 

 

 


