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OSA A  MÄÄRITELMÄT
1.

TULKINTA
Tässä järjestelyssä, ellei käsiteltävä aihealue tai asiayhteys toisin vaadi, seuraavilla sanoilla ja
ilmauksilla tarkoitetaan seuraavia:
Kumppani tarkoittaa henkilöön viitattaessa tämän omistamaa tytäryhtiötä tai holding-yhtiötä sekä
toisinaan kaikkia muita sellaisten holding-yhtiöiden tytäryhtiöitä (ja tämän suunnitelman tarkoitusta
varten tytäryhtiöllä ja holding-yhtiöllä tarkoitetaan niille Companies Act 2006 -laissa annettuja
merkityksiä),
Sovellettavat kategoriat tarkoittavat kategorioita 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 ja 18, jotka
kaikki on määritetty Insurance Sector Act -lain liitteessä 1,
Sovellettava laki tarkoittaa milloin tahansa ja kummankin osapuolen osalta, mitä tahansa ja kaikkia
seuraavia tähän osapuoleen tällä hetkellä sovellettavia voimassa olevia säädöksiä:
(a)

lainsäädäntö (sisältää osapuolta sitovat asetukset, säädökset, lakisääteiset keinot,
sopimukset, säännökset, määräykset ja direktiivit, oikeuskäytännöt ja päätökset,
tapaoikeuden ja tasapuolista kohtelua koskevat perusperiaatteet,

(b)

säännöt, säännökset, ohjeistukset sekä minkä tahansa valtiollisen, säätelevän, valvovan tai
hallinnollisen elimen vaatimat toimet, jotka sitovat vastaanottajaa tai luovuttajaa (soveltuvin
osin) tai joita yhtiön luovuttajana tai vastaanottajana (soveltuvin osin) odotetaan noudattavan
(lain nojalla tai ilman laillista perustetta), mukaan lukein FS Handbook, sekä

(c)

sitovat tuomiot, ratkaisut, päätökset, määräykset, ohjeet, huomautukset, vaateet tai muut
toimivaltaisen oikeuden, tuomioistuimen tai asianomaisen sääntelijän vaatimukset,

Hallitus tarkoittaa toisinaan asiaankuuluvan osapuolen yhtiön hallitusta,
Osastolla on sille Solvenssi II:n 13. artiklan 11 kohdassa annettu merkitys,
BST tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan aikaa (”British Standard Time”),
Arkipäivä tarkoittaa päivää (muuta kuin lauantaita tai sunnuntaita), jona virastot ovat yleisesti
avoinna Lontoossa tavanomaista liiketoimintaa varten,
CAA tarkoittaa Luxemburgin vakuutuksia valvovaa viranomaista, LuxemburginCommissariat aux
Assurances -elintä tai joka ajoittain vastaa näistä tehtävistä tämän järjestelyn hetkellä,
Pääaktuaari tarkoittaa PRA:n SIMF20:ssä hyväksymää henkilöä tai hyväksymiä henkilöitä
suhteessa luovuttajaan,
Oikeus tarkoittaa Englannin ja Walesin korkeinta oikeutta,
Tietosuojalait tarkoittavat seuraavia:
(a)

24. toukokuuta 2018 annettu EU:n tietosuojadirektiivi 95/46/EY Data Protection Act 1998 laki sekä niitä edeltävät säädökset,
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(b)

25. toukokuuta 2018 annettu EU:n asetus 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta direktiivin
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus),

(c)

tietosuojaa ja sähköistä viestintää (EC-direktiivi) koskevat vuoden 2003 säännökset ja
Investigatory Powers Act 2000 -lain osa 1, sekä

(d)

mitkä tahansa sovellettavissa olevat lait, säännökset, ohjeistukset, suositukset ja
menettelyohjeet, jotka toimivaltaiset valtion viranomaiset ovat antaneet luonnollisten
tietojen käsittelyä siten, kun niitä tarkistetaan tai ne korvataan ajoittain,

Rekisteröidyn henkilön pyyntö tarkoittaa vakuutuksenottajan tekemää pyyntöä turvautua
tietosuojalaeissa säädettyihin oikeuksiinsa henkilökohtaisten tietojen siirron alalla,
DVD tarkoittaa DVD-levyä, ”HIC to HSA Transferred Policies DVD”, jonka on merkinnyt
luovuttaja tai vastaanottaja tai joka on merkitty niiden puolesta tunnistamista varten,
Talousvakuutukset tarkoittavat mitä tahansa Economic Insurance Company Limitedin laatimaa tai
sen puolesta laadittua vakuutusta ennen 2. heinäkuuta 1996,
ETA-vakuutus tarkoittaa mitä tahansa vakuutusta, jonka on laatinut luovuttaja tai joka on laadittu
sen puolesta koskien sitä, mikä vakuutus annetaan pelkästään ETA-riskeistä pois lukien (a) mikä
tahansa ETA:ssa laadittu vakuutus, (b) mikä tahansa ETA:n vakuutuksenottajan vakuutus ja (c) mikä
tahansa ulkopuolelle jätetty vakuutus,
ETA:n vakuutuksenottajan vakuutus tarkoittaa mitä tahansa Euroopan talousalueella oleskelevan
pääasiallisen vakuutuksenottajan vakuutusta, jonka on laatinut luovuttaja tai joka on sen puolesta
laadittu, pois lukien (a) mikä tahansa ETA:ssa laadittu vakuutus, ja (b) mikä tahansa ulkopuolelle
jätetty vakuutus,
ETA-riski tarkoittaa mitä tahansa riskiä, joka koskee ETA-valtiota, muu kuin Yhdistynyt
kuningaskunta, jossa riski on olemassa,
ETA-valtiolla on se merkitys, joka sille on annettu FSMA:n 3. ohjelman osan I. kohdassa 8,
ETA:ssa laadittu vakuutus tarkoittaa mitä tahansa vakuutusta, jonka luovuttaja on laatinut tai joka
on luovuttajan puolesta laadittu osaston kautta, pois lukien ulkopuolelle jätetty vakuutus,
EIOPA tarkoittaa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista, tai muuta vastaavaa elintä, joka
saattaa ajoittain vastata sen tehtävistä tämän järjestelyn hetkellä,
Kiinnityslaina tarkoittaa mitä tahansa optiota tai oikeutta hankkia, kiinnittää, veloittaa, sitouttaa tai
pantata tai muuta turvatointa tai kiinnityslainaa ja mitä tahansa sopimusta luoda olosuhteet mille
tahansa edellä mainituista, säilyttäen oikeuden minkä tahansa tällaisen toisen osapuolen toista
osapuolta hyödyttäen myöntämään oikeuteen tai panttausoikeutta, joka rutiininomaisesti asetetaan
turvallisuudelle asianmukaisessa clearing-järjestelmässä,
EU27-valtioilla on niille kappaleessa annettu merkitys 2.1,
Pois luettavat varattarkoittavat mitä tahansa ja kaikkia muita luovuttajan varoja kuin luovutettavia
varoja ja jäännöseriä, ja nämä pois luettavat varat sisältävät seuraavat: :
(a)

Luovuttajan oikeudet mihin tahansa puolustuksiin, vaateisiin, vastavaateisiin, vastavaateiden
puolustuksiin ja oikeuksien kuittauksiin pois luettujen vastuiden osalta,
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(b)

Luovuttajan oikeudet, jotka koskevat pois luettavia vakuutuksia tai jotka liittyvät niihin,

(c)

mitkä tahansa verohelpotukset tai muut varat. jotka koskevat luovuttajan veroja, sekä

(d)

mikä tahansa luovuttajan omaisuus, joka muutoin kuuluisi luovutettaviin varoihin mutta jota
ei siirretä tässä järjestelyssä, koska siitä on sovittu kirjallisesti ennen luovutuspäivää
luovuttajan ja vastaanottajan kesken,

Pois luettavat vastuut tarkoittavat:
(a)

mitä tahansa luovuttajan vastuuta, joka on mainittu tässä järjestelyssä,

(b)

ellei tästä nimenomaisesti sovita osapuolten välillä ennen luovutuspäivää, mitä tahansa
verotusta, joka johtuu luovutetusta liiketoimesta luovutuspäivänä tai sitä ennen,

(c)

mitä tahansa tappiota, joka muutoin sisältyisi luovutettaviin vastuisiin, mutta josta osapuolet
sopivat kirjallisesti ennen päivämäärää, jolloin oikeus antaa hyväksyntänsä tälle järjestelylle,
että niitä ei siirretä vastaanottajalle,

(d)

mitä tahansa tappiota, joka johtuu luovuttajan tai kenen tahansa luovuttajan ryhmään
kuuluvan tai näiden johtajien, virkamiesten, työntekijöiden, toimeksisaajien, asiamiesten tai
sovittujen edustajien vilpillisyydestä, ja

(e)

mikä tahansa luovuttajan vastuu, joka on mainittu pois luettavissa vakuutuksissa tai joka
liittyy niihin,

Pois luettavat vakuutuksettarkoittavat luovutettaviin vakuutuksiin, joiden mukaan jotakin vastuuta
ei täytetä tai se erääntyy luovutuspäivänä:
(a)

nämä ovat Jerseyn vakuutuksia (siinä laajuudessa ja vain siihen saakka, kun Jerseyn
järjestely ei ole vielä tullut voimaan ehtojensa mukaisesti), tai

(b)

vakuutuksia, joita ei muutoin voida luovuttaa FSMA-lain mukaisesti luovutuspäivänä,

Pois luettavien vakuutusten jälleenvakuutusjärjestely tarkoittaa jälleenvakuutusjärjestelyjä
luovuttajan ja vastaanottajan välillä kappaleessa kuvatun mukaisesti6.1,
FCA tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaista ”Financial Conduct Authority” tai muuta
sellaista viranomaista, joka ajoittain vastaa sen tehtävistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän
järjestelyn hetkellä,
FCA Handbook tarkoittaa käsikirjaa, jossa on esitetty FCA:n valtuuttamiin yrityksiin sovellettavat
FCA:n säännöt ja joka on saatavilla verkossa osoitteessa http://www.handbook.fca.org.uk,
FSMA on Financial Services and Markets Act 2000 -lain (siten kun sitä tarkistetaan ajoittain)
lyhenne,
FS Handbook tarkoittaa Financial Conduct Authorityn laatiman käsikirjan (FCA Handbook)
sääntöjä ja opastusta (mukaan lukien FCA Handbook) sekä Prudential Regulation Authorityn
käsikirjan sääntöjä ja opastusta (mukaan lukien PRA Rulebook), jotka julkaistaan ajoittain,
Yleisellä vakuutusalalla on sille sanastossa annettu merkitys,
Sanasto tarkoittaa PRA Rulebookin sanastoa,
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Ryhmä tarkoittaa henkilöön viitatessa henkilöä sekä tämän kumppaneita,
HMRC tarkoittaa HM Revenue & Customsia tai ajoittain sen seuraajia,
Riippumaton asiantuntija viittaa FSMA:n osan 109. mukaiseen itsenäiseen asiantuntijaan
järjestelyyn liittyen,
Insurance Sector Act viittaa Luxemburgin 7. joulukuuta 2015 antamaan asetukseen vakuutusalasta
siten, kun on tarkistettu,
Jerseyn vakuutus tarkoittaa sellaista luovuttajan vakuutusta, joka sisältyy luovuttajan Jerseyssä
suorittamaan luovutettuun liiketoimeen (kuten tämä ilmaus tulkitaan Insurance Business (Jersey)
Law 1996 -laissa) ja joka koskee jonkin vastuun täyttämättä jättämistä tai erääntymistä
luovutuspäivänä ja johon Jerseyn kuninkaallisella oikeusistuimella (Royal Court of Jersey) on
luovutusta koskeva toimivalta Insurance (Business) Jersey Law 1996 -lain 27. artiklan ja liitteen 2.
mukaisesti,
Jerseyn järjestely tarkoittaa luovutusjärjestelyä, johon viitataan kappaleessa 3.2,
Jerseyn luovutuspäivä tarkoittaa kellonaikaa ja päivämäärää, jolloin Jerseyn järjestelyn mukainen
luovutus tulee voimaan ehtoineen,
Tappiot tarkoittavat:
(a)

kaikkia suoria tappioita (mukaan lukien epäselvyyksien välttämiseksi, suorat tuoton
menetykset), vastuut (mukaan lukien tilitykset riippumatta siitä, onko laillinen vastuu
tunnustettu tai määritelty), vahingot, rangaistukset, kulut (mukaan lukien kurinpidollisiin
kuluihin, sakkoihin ja oikeusmaksuihin liittyvät kulut) ja kustannukset, kuitenkin pois lukien
jonkin välilliset ja epäsuorat tappiot (mukaan lukien epäselvyyksien välttämiseksi epäsuorat
tulon menetykset tai liikearvon menetykset), ja

(b)

kaikki kulut ja kustannukset (mukaan lukien oikeusmaksut), jotka johtuvat tutkinnasta,
vaateen puolustamisesta tai sopimisesta tai ovat yhteydessä kanteen uhkaan tai vireillä
olevaan tai parhaillaan suoritettavaan oikeudenkäyntiin,

Mainontaa koskeva preferenssi tarkoittaa:
(a)

rekisteröidyn henkilön suostumusta henkilökohtaisten tietojensa käyttämiseen kaikenlaiseen
suoramarkkinointiin,

(b)

osoitusta (toimea tai sivuuttamista, soveltuvin osin) rekisteröidyltä henkilöltä, että hänen
suostumuksensa on pidätetty tai että rekisteröity henkilö on käyttänyt oikeuttaan vastustaa
suoramarkkinointia, tai

(c)

kirjausta siitä, että rekisteröity henkilö ei ole käyttänyt oikeuttaan,

Jäsenvaltiolla jonne riski sijoittuu on sille Solvenssi II:n 13 artiklan 13. kohdassa artiklassa
annettu merkitys,
Sekalainen ETA-vakuutus tarkoittaa mitä tahansa sekalaista vakuutusta, mutta vain siinä
laajuudessa kuin se tarjotaan ETA-riskeihin liittyen,
Sekalainen vakuutus tarkoittaa mitä tahansa vakuutusta, jonka on laatinut luovuttaja tai joka on
laadittu sen puolesta vakuutuksen tarjoamisen ehtojen mukaisesti, ja joka liittyy seuraaviin:
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(a)

yhteen tai useampaan ETA-riskiin, ja

(b)

yhteen tai useampaan riskiin, joiden tapauksessa jäsenvaltio, jossa riski on olemassa
Yhdistynyt kuningaskunta ja/tai riski sijoittuu kolmannen maan oikeudenkäyntialueelle,

pois lukien (a) mikä tahansa ETA:ssa laadittu vakuutus, (b) mikä tahansa ETA:n vakuutuksenottajan
vakuutus, sekä (c) mikä tahansa pois luettava vakuutus,
Päätös tarkoittaa FSMA:n osan 111. pykälän mukaista oikeuden päätöstä antaa hyväksyntänsä
järjestelylle ja mitä tahansa päätöstä (mukaan lukien rajoituksetta myöhemmät aiheutuvat päätökset)
joka liittyy tähän järjestelyyn, ja jonka oikeus on antanut FSMA:n osan 112 mukaisesti,
Osapuolilla tarkoitetaan tämän järjestelyn osapuolia, joista jokainen on yksi osapuoli,
Vakuutuksellaja vakuutuksenottajalla on kummallakin soveltuvin osin se merkitys, joka on
määritetty 424 artiklan 2 kohdassa, Financial Services and Markets Act 2000 -lain säädöksessä 2
(Merkitykset: ”Vakuutus” ja ”Vakuutuksenottaja”), sekä päätöksessä 2001 (SI 2001/2361),
Vakuutuksen ottajan paketti tarkoittaa niitä asiakirjoja, jotka on lähetettävä Financial Services and
Markets Act 2000 -lain säädöksen 3 säännösten (Control of Business Transfers) (Requirements on
Applicants) mukaisesti vakuutuksen ottajalle, Säännökset 2001/3625,
PRA tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaista ”Prudential Regulation Authority” tai
muuta sellaista viranomaista, joka ajoittain vastaa sen tehtävistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa
tämän järjestelyn hetkellä,
PRA Rulebook on sääntökirja, joka sisältää PRA:n valtuuttamiin yhtiöihin sovellettavat PRA:n
laatimat säännöt ja joka on tämän järjestelyn hetkellä saatavilla verkossa osoitteessa
http://www.prarulebook.co.uk,
Pääasiallinen vakuutuksenottajaon henkilö tai tahoon, joka määritellään vakuutuksessa
”vakuutetuksi”, pois lukien tahon mahdolliset kumppanit tai tytäryhtiöt (niin kuin näihin on viitattu),
Kanteet tarkoittavat mitä tahansa vaadetta, vastavaadetta, valitusta, vetoomusta, kannetta,
muutoksenhakua tai muuta oikeusprosessia (sovellettiin sitä miten tahansa), oli se sitten tarkoitettu
tilapäiseksi tai lopulliseksi aihealueensa oikeusratkaisuksi, minkä tahansa oikeusistuimen, valtion
viranomaisen, säännöstelevän viranomaisen, tuomioistuimen, välimiesmenettelyn, oikeusasiamiehen
tai muun toimijan edessä, joka on olemassa lain tai säännöksen tai sopimuksen osan vuoksi tai niiden
valtuuttama,
RAO tarkoittaa Financial Services and Markets Act 2000 -lain määräystä 2001 (SI 2001/544),
Arkisto tarkoittaa kaikkia asiakirjoja, tiedostoja ja muita arkistomateriaaleja, olivatpa ne
aineellisessa tai sähköisessä muodossa, jotka liittyvät luovutettuun liiketoimeen, luovutettuihin
henkilötietoihin, luovutettuihin vakuutuksiin, luovutettuihin varoihin, jäännöseriin ja luovutettuihin
vastuisiin, jotka ovat luovuttajan hallussa tai hallinnassa (pois lukien kaikki asiakirjat, tiedostot ja
muut kirjaukset, jotka liittyvät yksinomaa veroihin),
Sääntelyviranomainen on elin tai henkilö, jolla on toimivalta säännöstellä tai valvoa kaikkia tai
jotakin osaa luovuttajan tai vastaanottajan liiketoimista, mukaan lukien kaikkea henkilötietojen
käsittelyä osapuolten välillä, tai jolla on lakisääteinen toimivalta vakuutusalan luovutuksiin missä
tahansa hallintoalueella mukaan lukien seuraavat mutta ei niihin rajoittuen: PRA, FCA, CAA, Jersey
Financial Services Commission, EIOPA sekä UK Information Commissioner’s Office,
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Jäännöserät tarkoittavat:
(a)

mitä tahansa luovuttajan omaisuutta, joka kuuluisi luovutettuun liiketoimeen (mukaan lukien
mikä tahansa luovuttajan oikeus, etu tai toimivalta missä tahansa luovutetussa
vakuutuksessa), mutta näin ei ole oikeuden kieltävästä päätöksestä sen luovuttajalle
määräämisestä luovutuspäivänä FSMA:n osan 112. mukaisesti,

(b)

mitä tahansa luovuttajan omaisuutta, joka muutoin kuuluisi luovutettaviin liiketoimiin
(mukaan lukien mikä tahansa luovuttajan oikeus, etu tai toimivalta missä tahansa
luovutetussa vakuutuksessa), mutta näin ei ole johtuen mistä tahansa sellaisesta
sopimuksesta luovuttajan ja vastaanottajan välillä, joka on tehty ennenluovutuspäivääja jossa
päätetään, että luovutusta lykätään tai että sitä luovutusta ei tapahdu,

(c)

mitä tahansa luovuttajan omaisuutta, joka muutoin kuuluisi luovutettaviin liiketoimiin, mutta
näin ei ole koska liiketoimi on oikeuden toimivallan ulkopuolella tai koska oikeuden
päätöksellä se ei ole sen alueen lain tai toimivallan tunnistama, jossa omaisuus sijaitsee tai
kun ollaan tilanteessa, jossa jatkotoimia vaaditaan, jotta luovutusta voitaisi viedä eteenpäin
sen hallintoalueen lakeja noudattaen, jossa kyseinen omaisuus sijaitsee,

(d)

mitä tahansa luovuttajan omaisuutta, joka muutoin kuuluisi luovutettaviin liiketoimiin, mutta
jota ei voida siirtää tai määrätä vastaanottajalle luovutuspäivänä mistä tahansa muusta
syystä, tai

(e)

mitä tahansa myynti- tai tulomenettelyä tai muuta maksukertymää tai palautusta, oli se sitten
käteisen rahan tai muun omaisuuden muodossa, tai mitä tahansa ansaittua tai vastaanotettua
omaisuutta tai oikeutta luovutuspäivänä, kuitenkin edeltäen mitä tahansa asianmukaista
myöhempää omaisuuden luovutuspäivää, johon on viitattu kappaleissa (a) - (d) tässä
määritelmässä,

Jäännösvastuu tarkoittaa mitä tahansa luovuttajan vastuuta:
(a)

sellaista, joka johtuu tai on yhteydessä jäännöserään ja joka ilmenee milloin tahansa ennen
myöhempää kyseiseen jäännöserään sovellettavaa luovutuspäivää,

(b)

sellaista, joka muutoin sisältyisi luovutettavaan liiketoimeen, mutta jonka luovuttamista
vastaanottajalle oikeus kieltäytyy määräämästä FSMA:n osan 112 mukaisesti
luovutuspäivänä,

(c)

sellaista, joka muutoin kuuluisi luovutettaviin liiketoimiin, mutta jota ei voida siirtää tai
määrätä vastaanottajalle mistä tahansa muusta syystä luovutuspäivänä, tai

(d)

sellaista, joka muutoin kuuluisi luovutettaviin liiketoimiin (mukaan lukien mikä tahansa
oikeus, etu tai toimivalta luovutettavassa vakuutuksessa) mutta jonka luovutusta on missä
tahansa sopimuksessa luovuttajan ja vastaanottajan välillä ennen luovutuspäivääpäätetty
lykätä,

Rajattu vakuutus tarkoittaa luovuttajan laatimaa vakuutusta, joka ei ole:
(a)

ETA:ssa laadittu vakuutus,

(b)

ETA:n vakuutuksenottajan vakuutus,

(c)

ETA-vakuutus, tai
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(d)

sekalainen ETA-vakuutus,

Järjestely tarkoittaa tätä FSMA:n osan VII mukaisesti laadittavaa järjestelyä joko sen alkuperäisessä
muodossa tai kun siihen kohdistuu mikä tahansa hyväksytty tai langetettu muutos, lisäys tai ehto
kappaleen mukaisesti13,
Solvenssi II tarkoittaa Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2009 antamaa direktiiviä
2009/138/EY, joka koskee vakuutus- ja jälleenvakuutusliiketoimintaa,
Myöhempi luovutuspäivä tarkoittaa:
(a)

(b)

mihin tahansa jäännöserään tai jäännösvastuuseen liittyvää päivämäärää (ja jokaista
päivämäärää erikseen) luovutuspäivän jälkeen, jolloin jäännöserä tai jäännösvastuu siirretään
vastaanottajalle, nimellisesti:
(i)

mihin tahansa jäännöserään, joka asettuu kappaleen (a), (c) tai (d) alle jäännöserien
määritelmässä ja mitä tahansa jäännösvastuuta, joka on seurausta tai liittyy
sellaiseen jäännöserään, joka asettuu kappaleen (b) tai (c) alle jäännösvastuun
määritelmässä liittyvä päivämäärä, jolloin mahdollinen este luovutukselle tulee
poistaa tai voittaa,

(ii)

mihin tahansa jäännöserään, joka asettuu kappaleen (b) jäännöserien määritelmän
alle ja mihin tahansa jäännöserään, joka asettuu kappaleen (d) alle jäännöserien
määritelmässä, ja joka on seurausta tai liittyy kyseiseen jäännöserään, liittyvä
päivämäärä, jolloin luovuttaja ja vastaanottaja ovat sopineet luovutuksen tulevan
voimaan, ja

(iii)

mihin tahansa jäännöserään, joka asettuu kappaleen (e) alaisuuteen jäännöserien
määritelmässä liittyvä seuraava tällaisen jäännöserän vastaanottamisen jälkeinen
arkipäivä, jona vastaanottaja vastaanottaa jäännöserän kappaleen mukaisesti 8.3, ja

mihin tahansa pois luettuun vakuutukseen kappaleen(a) määritelmän mukaan liittyvä Jerseyn
luovutuspäivä (soveltuvin osin),

Vero tai Verotus tarkoittaa mitä tahansa veroa, tullimaksua tai perintää tai vastaavaa kustannusta,
oli se sitten samankaltainen kuin mikä tahansa luovutuspäivänä voimassa oleva tai ei, ja oli se sitten
Yhdistyneen kuningaskunnan tai muun, sekä mitä tahansa näihin liittyvää sakkoa, rangaistusta,
korkoa tai muuta kustannusta,
Kolmas maa tarkoittaa aluetta tai maata, joka ei ole ETA-valtio,
Luovutuspäivä tarkoittaa päivämäärää, jolloin järjestely tulee voimaan kappaleen12mukaisesti,
Vastaanottajalla on sille kappaleessa 2.3annettu merkitys,
Luovuttajalla on sille kappaleessa 2.1 annettu merkitys,
Luovutettavat varattarkoittavat:
(a)

luovuttajan oikeuksia, etuja ja omaisuutta luovutettavissa vakuutuksissa,

(b)

arkistoja mukaan lukien kaikki arkistoidut luovuttajan oikeudet, omistusoikeudet ja intressit,
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(c)

luovuttajan
oikeuksia,
etuja
ja
omaisuutta
ulkopuolelle
suunnatuissa
jälleenvakuutussopimuksissa, kuitenkin vain siinä laajuudessa kuin ne liittyvätluovuttajan
vastuuseen jälleenvakuutuksessa seuraavien alaisena tai niihin liittyen: (a) ETA:ssa laaditut
vakuutukset, (b) ETA:n vakuutuksenottajan vakuutukset, (c) ETA:n vakuutukset, tai (d)
sekalaiset ETA:n vakuutukset,

(d)

kaikki muut varat, joista osapuolet ovat sopineet, luovutetaan tämän järjestelyn alaisuudessa,
ja

(e)

luovuttajan oikeuksia mihin tahansa puolustuksiin, vaateisiin, vastavaateisiin, vastavaateiden
puolustuksiin, sovitteluihin ja oikeuksiin saada korvausta sekä kaikkia muita oikeuksia, jotka
olisivat olleet luovuttajan oikeuksia luovutettuihin vastuisiin ja luovutettuihin varoihin kuten
kohdissa (a) - (c) yllä määrätään, sekä luovutettuihin vakuutuksiin,

kuitenkin pois lukien pois luettavat omaisuuserät ja, ennen myöhempää luovutuspäivää, jäännöserät
ja mitkä tahansa oikeudet, edut ja omaisuus, jotka liittyvät pois luettaviin vakuutuksiin,
Luovutettu liiketoimi tarkoittaa:
(a)

luovutettuja vakuutuksia,

(b)

luovutettuja varoja,

(c)

luovutettuja vastuita, ja

(d)

seuraten kutakin
jäännösvastuuta,

myöhempää

luovutuspäivää,

asianmukaista

jäännöserää

tai

Luovutetut vastuut tarkoittavat:
(a)

kaikkia kaikenlaisia vastuita ja sitoumuksia sekä luovuttajan määrittelyä luovutettavissa
vakuutuksissa,

(b)

kaikkia kaikenlaisia vastuita ja sitoumuksia sekä luovuttajan määrittelyä ulkopuolelle
luovutetuissa jälleenvakuutussopimuksissa, kuitenkin vain siinä laajuudessa, missä ne
liittyvätjälleenvakuutukseen suhteessa luovuttajan vastuisiin seuraavien alaisena tai niihin
liittyen: (a) ETA:ssa laaditut vakuutukset, (b) ETA:n vakuutuksenottajan vakuutukset, (c)
ETA:n vakuutukset, tai (d) sekalaiset ETA:n vakuutukset.

(c)

kaikkia kaikenlaisia vastuita ja sitoumuksia maksettaviin summiin, jotka erääntyvät
muutoksen sovellettavaan lakiin 1. tammikuuta 2019 johdosta ja jotka eivät muutoin johtaisi
sopimuksen mukaisten luovutettavien vakuutusten ehtojen muutokseen,

kuitenkin pois lukien pois luetut vastuut ja, ennen jokaista myöhempää luovutuspäivää
asianmukaisia jäännösvastuita mukaan lukien epäselvyyksien välttämiseksi ja ilman minkäänlaisia
ennakkoluuloja mitään vastaanottajan oikeuksia kohtaan, joita tämä voi ajoittain harjoittaa
luovuttajaa vastaan, kaikenlaisia harhaanjohtavan myynnin vastuita luovutettavissa vakuutuksissa tai
luovutetuissa varoissa,
Ulkopuolelle luovutetut jälleenvakuutussopimukset tarkoittavat jälleenvakuutuksia sellaisten
kolmannen osapuolen jälleenvakuuttajien kanssa (joka toimii jälleenvakuuttajana), joista luovuttaja
on yksi osapuoli (ensivakuuttajana) (pois lukien mikä tahansa vakuutus, joka kattaa pois luetun
vakuutuksen), jotka:
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(a)

määritellään ulkopuolelle luovutettujen jälleenvakuutussopimusten listalla, tai

(b)

jälleenvakuutetaan luovutettavia vakuutuksia pois lukien ne ulkopuolelle suunnatut
jälleenvakuutukset, joihin viitataan kappaleessa(a),

ulkopuolelle luovutettujen jälleenvakuutussopimusten listatarkoittaa ulkopuolelle suunnattujen
jälleenvakuutusten listaa, jossa luovuttaja on osapuolena (toimien ensivakuuttajana), tunnustettuna
”Ulkopuolelle luovutettujen jälleenvakuutussopimusten listalla”, joka tarjotaan oikeusistuimelle tätä
järjestelyä varten ja joka on määritetty DVD:llä.
Luovutetuilla henkilötiedoilla on niille kappaleessa 3.6(b) annettu merkitys,
Luovutettavat vakuutukset tarkoittavat:
(a)

yleisiä vakuutuksia, jotka sisältyvät tiedostoon tietokannassa tiedostonimellä ”HIC to HSA
Transferred Policies”, jotka luovuttaja on vastaanottajalle antanut ennen luovutuspäivää ja
joka sisältyy DVD:hen,

(b)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Aon Belgium BVBA on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2017 ja päättyen klo 23:59 BST
11. joulukuuta 2018,

(c)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH on laatinut
luovuttajan puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2014 ja
päättyen klo 23:59 BST 31. joulukuuta 2017,

(d)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka One Underwriting Agency GmbH on laatinut luovuttajan
puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2018 ja päättyen klo
23:59 BST 11. joulukuuta 2018,

(e)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Lampe & Schwartze KG on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2009 ja päättyen 23:59 BST 31.
joulukuuta 2011,

(f)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka SRC Special Risk Consortium GmbH on laatinut luovuttajan
puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2001 ja päättyen klo
23:59 BST 31. joulukuuta 2006,

(g)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka SRC Special Risk Consortium GmbH on laatinut luovuttajan
puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2008 ja päättyen klo
23:59 BST 31. joulukuuta 2008,

(h)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Willis GmbH & Co. KG on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2001 ja päättyen klo 23:59 BST
31. joulukuuta 2001,

(i)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Willis GmbH & Co. KG on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2006 ja päättyen klo 23:59 BST
31. joulukuuta 2006,

(j)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka BSC Business Support Company GmbH on laatinut
luovuttajan puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2002 ja
päättyen klo 23:59 BST 31. joulukuuta 2004,
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(k)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Lübcke & Co. GmbH on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2002 ja päättyen klo 23:59 BST
31. joulukuuta 2003,

(l)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka MLP Service GmbH on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2000 ja päättyen klo 23:59 BST
31. joulukuuta 2003,

(m)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka ASC Assekuranz-Service Center GmbH on laatinut
luovuttajan puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2000 ja
päättyen klo 23:59 BST 31. joulukuuta 2002,

(n)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka AXA Versicherung AG on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1 tammikuuta 2002 ja päättyen klo 23:59 BST 31.
joulukuuta 2002,

(o)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka ASC Assekuranz Service Center GmbH on laatinut
luovuttajan puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 1997 ja
päättyen klo 23:59 BST 31. joulukuuta 2002,

(p)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Jacobs & Brom B.V. on laatinut luovuttajan puolesta
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2018 ja päättyen klo 23:59 BST
11. joulukuuta 2018,

(q)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros on laatinut
luovuttajan puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2018 ja
päättyen klo 23:59 BST 11. joulukuuta 2018,

(r)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka Zalba-Caldú Correduría de Seguros, S.A. on laatinut
luovuttajan puolesta alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 1. tammikuuta 2018 ja
päättyen 23:59 BST 11. joulukuuta 2018,

(s)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka luovuttaja on laatinut tai jotka on tämän puolesta laadittu
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 12. joulukuuta 2018 ja päättyen klo 23:59 BST
luovutuspäivää edeltävänä päivänä,

(t)

niitä yleisiä vakuutuksia, jotka luovuttaja on laatinut tai jotka on tämän puolesta laadittu
alkamisajankohtana alkaen klo 00:01 BST 2. heinäkuuta 1996 ja päättyen klo 23:59 BST 11.
joulukuuta 2018, pois lukien ne vakuutukset, joihin viitataan pykälissä (a) to (r),

niitä, jotka ovat ETA:ssa laadittuja vakuutuksia, ETA:n vakuutuksenottajan vakuutuksia, ETA:n
vakuutuksia tai sekalaisia ETA:n vakuutuksia, kuitenkin pois lukien mitkä tahansa
talousvakuutukset, rajoitetut vakuutukset tai pois luettavat vakuutukset, muut kuin sellainen pois
luettu vakuutus, joka asettuu kappaleen (a) alaisuuteen pois luettavien vakuutusten määritelmässä
suhteessa tilanteisiin, jolloin myöhempi luovutuspäivä on tapahtunut, ja
Yhdistynyt kuningaskunta tarkoittaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa, johon kuuluvat Iso-Britannia ja
Pohjois-Irlanti.
1.1

Tässä järjestelyssä:
(a)

kaikki viittaukset henkilöönsisältävät oikeushenkilön, yhtiön, aatteellisen henkilöiden
muodostaman yhdistyksen (mukaan lukien kumppanuus, yhteishanke tai yhteenliittymän),
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hallituksen, valtion, edustuksen, paikallisen tai kunnallisen viranomaisen, hallituksen
elimen, organisaation ja minkä tahansa muun tahon, oli sillä sitten luonnollinen laillinen
henkilö tai ei, sekä yksilön, hänen omaisuutensa ja henkilökohtaiset edustajansa,
(b)

kaikki viittaukset osapuoleen tässä järjestelyssä sisältävät kyseisen osapuolen seuraajat ja
valitut (lähi- tai muut henkilöt),

(c)

sanat ”sisältävä” ja ”sisältää” tarkoittavat sisältämistä ilman rajoituksia tai sisällyttämistä
ilman rajoituksia,

(d)

kaikki viittaukset vastuihin sisältävät kaikkien kuvailujen velvollisuudet ja velvoitteet
(olivat ne sitten nykyhetkeä tai tulevaisuudessa, tosiasiallisia tai muusta riippuvaisia),

(e)

kaikki viittaukset omaisuuteen tai varoihin sisältävät omaisuuden (mukaan lukien
kiinteistöt sekä maksut, jotka on rekisteröity Englannin ja Walesin maarekisteriin tai
rekistereihin Skotlannissa ja muualla sekä rekisteröimättömät kiinteistöt ja maksut), varat,
käteisen rahan, kiinnityslainat, syyteoikeudet, oikeudet (sisältäen mahdolliset oikeudet
verojen uudelleenmaksamiseen) sekä kaikkien kuvailujen valtuudet (olivat ne sitten
nykyhetkeä tai tulevaisuudessa, tosiasiallisia tai muusta riippuvaisia), ja sisältävät
omaisuuden rahastoissa ja arvopapereina tai kasvaneen mutta ei vielä maksetun koron,
kaikkien kuvailujen valtuudet sekä kaikki intressit koskien edellä esitettyä,

(f)

kaikki viittaukset luovutukseen sisältävät (asiayhteyden mukaan) ”myöntämisen”,
”määräämisen” tai ”toimeksiannon”, ”luovuttamisen” tai ”siirtämisen”, tai ”välittämisen” tai
”haltuun siirtämisen”,

(g)

kaikki viittaukset muutokseen sisältävät kaikki lisäykset, muutokset, variaatiot,
täydennykset, poistot, korvaamiset toisella tai lakkautukset, kuinka se sitten astuukaan
voimaan,

(h)

kaikki viittaukset yksikkösanamuotoihin käsittävät viittaukset myös monikkoihin ja toisin
päin,

(i)

kaikki tämän järjestelyn viittaukset lakiin, lakisääteisiin säännöksiin tai mihin tahansa lain
alakohtaan tulee ymmärtää sisältävän viittauksen kyseiseen lakiin, lakisääteiseen
säännökseen tai lain alakohtaan muunnettuna, korvattuna toisella tai uudelleensäädettynä
luovutuspäivänä tai sitä ennen, ja kaikki viittaukset lakiin tai lakisääteisiin säännöksiin tulee
ymmärtää sisältävän viittauksen mihin tahansa lain alakohtaan, joka on niiden alaisena
laadittu (muunnettuna, korvattuna toisella tai uudelleensäädettynä luovutuspäivänä tai sitä
ennen),

(j)

tässä järjestelyssä käytetyt ilmaisut, joilla on FSMA:n antama merkitys, pitävät
merkityksensä (ellei asiayhteys toisin vaadi),

(k)

kaikki viittaukset kappaleisiin ja osioihin ovat viittauksia tämän järjestelyn kappaleisiin
(ellei asiayhteys toisin vaadi),

(l)

otsikot on lisätty ainoastaan käytännöllisyyssyistä, eivätkä ne vaikuta tämän järjestelyn
rakenteeseen,

(m)

mikäli jokin ajanjakso on eritelty annetusta päivästä tai päivämäärästä alkaen tai jonkin
tapahtuman päivästä tai päivämäärästä alkaen, sen kesto tulee laskea kyseinen päivä pois
lukien,
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(n)

kaikki viittaukset laatimiseen tai kirjaamiseen sisältävät kaikki sanojen tuottamisen tavat
luettavassa ja ei-hetkellisessä muodossa,

(o)

mitkä tahansa viittaukset summiin eivät sisällä mitään sovellettavissa olevaa arvonlisä- tai
muuta veroa (ellei asiayhteys toisin vaadi), ja

(p)

lause ”siinä laajuudessa kun" osoittaa ominaisuutta, ei asteisuutta, eikä se vastaa sanaa
”mikäli" tai ”jos”.
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OSA B  JOHDANTO
2.

TAUSTA

2.1

Hiscox Insurance Company Limited (Luovuttaja), on Englannissa ja Walesissa perustettu yritys,
jolle FSMA on antanut toimivaltuudet laatia ja hallinnoida yleiseen vakuutusalaan kuuluvia
sopimuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikkien yleiseen vakuutusalaan kuuluvien
kategorioiden alla, jotka on määritelty RAO:n ohjelman 1 osion 1 lisäyksessä, ja joka on valtuutettu
toimimaan tiettyjen yleisen vakuutusalan kategorioiden alla laitospohjaisesti 10:ssä ETA-valtiossa
sekä palvelupohjaisesti 31:ssä ETA-valtiossa (Gibraltar mukaan lukien) (EU27-valtiot).

2.2

Seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan erosta Euroopan Unionista (odotetaan tapahtuvaksi 29.
maaliskuuta 2019) luovuttajan oikeus harjoittaa liiketoimiaan vapaiden palveluiden ja vapaan
laitospohjaisen toiminnan nojalla EU27-maissa saattaa lakata, mikä taas saattaa altistaa luovuttajan
riskialttiiksi sille, että luovuttajalla ei ole EU27-valtion laissa EU27-valtion lain mukaista
sääntelyoikeutta toteuttaa velvollisuuksiaan vakuutuksenottajille kyseisessä EU27-valtiossa.

2.3

Hiscox S.A. (vastaanottaja), Luxemburgilainen vahinkovakuutusyhtiö, joka suorittaa toimintaansa
CAA:n valvonnassa on perustettu tästä syystä. Se on valtuutettu Insurance Sector Act -lailla
suorittamaan sovellettavissa olevia vakuutusalan kategorioita Luxemburgissa. Vastaanottaja
suorittaa parhaillaan prosessia, jonka tarkoituksena on huomauttaa CAA:ta aikeistaan saada
toimivaltuudet suorittaa sovellettavissa olevia vakuutusalan kategorioita laitospohjaisesti
kahdeksassa ETA-valtiossa ja palvelupohjaisesti 31:ssä ETA-valtiossa (Gibraltar mukaan lukien).

2.4

Tämän järjestelyn tarkoitus on täten sen määräysten mukaisesti tehostaa luovuttamista
vastaanottajalle tietyssä yleisen vakuutusalan toiminnassa, jota luovuttaja hoitaa voidakseen suorittaa
velvollisuutensa vakuutuksenottajia kohtaan EU27-maissa.
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OSA C  LIIKETOIMEN LUOVUTUS
3.

LIIKETOIMEN, VAROJEN JA VASTUIDEN LUOVUTUS

3.1

Jokainen luovutetun liiketoimen osa (mukaan lukien epäselvyyksien välttämiseksi Jerseyn
vakuutusten määräämät luovutetut liiketoimet), jäännöserät sekä jäännösvastuut tulee luovuttaa ja
uskoa vastaanottajalle tämän järjestelyn mukaisesti, jotta:
(a)

luovutuspäivänä ja sen jälkeen jokainen luovutettu vara ja kaikki siihen kuuluvat luovuttajan
korot ja omaisuus tulee, määräyksestä ja ilman jatkotoimia tai välikappaleita, siirtää ja uskoa
vastaanottajalle riippuen kaikista kiinnityslainoista (jos sellaisia on), jotka vaikuttavat
sellaiseen tämän järjestelyn mukaiseen omaisuuserään,

(b)

jokaisena myöhempänä luovutuspäivänä ja sen jälkeen jokainen jäännöserä, mihin
myöhempää luovutuspäivää voidaan soveltaa, ja kaikki siihen kuuluvat luovuttajan korot ja
omaisuus tulee, määräyksestä ja ilman jatkotoimia tai välikappaleita, siirtää ja uskoa
vastaanottajalle, riippuen kiinnityslainoista (jos sellaisia on), jotka vaikuttavat sellaiseen
tämän järjestelyn mukaiseen omaisuuserään,

(c)

luovutuspäivänä ja sen jälkeen jokainen luovutettu vastuu tulee, päätöksestä ja ilman
jatkotoimia tai välikappaleita, siirtää vastaanottajalle tämän vastuuksi tämän järjestelyn
mukaisesti, eikä se enää ole luovuttajan vastuu, ja

(d)

kaikkina myöhempinä luovutuspäivinä ja niiden jälkeen jokainen jäännösvastuu, johon
myöhempää luovutuspäivää voidaan soveltaa, määräyksestä ja ilman jatkotoimia tai
välikappaleita, siirtää vastaanottajalle, jolloin siitä tulee tämän vastuu tämän järjestelyn
mukaisesti, eikä se enää ole luovuttajan vastuu.

3.2

Edelleen Jerseyn vakuutusten luovuttamisen vastaanottajalle tulee tapahtua ainoastaan siinä
laajuudessa, kun Jerseyn kuninkaallinen oikeus on näiden vakuutusten luovuttamisen
vastaanottajalle hyväksynyt Insurance Business (Jersey) Law 1996 -lain mukaisen
luovutussuunnitelman mukaisesti.

3.3

Mitään kohtaa tässä järjestelyssä ei tule ymmärtää vaikuttavaksi tekijäksi seuraaviin luovutuksiin:
(a)

Pois luetut vastuut, tai

(b)

Pois luetut varat.

3.4

Epäselvyyksien välttämiseksi: Mitään kohtaa tässä järjestelyssä ei tule ymmärtää vaikuttavaksi
tekijäksi minkään sellaisten oikeuksien tai velvollisuuksien luovuttamiseen, joita
vakuutuksenottajalla on luovutettavien vakuutusten mukaisesti suhteessa muuhun vakuuttajaan kuin
luovuttajaan.

3.5

Vastaanottajan tulee ilman tutkintaa tai määräystä hyväksyä luovutus, joka luovuttajan luovutetuissa
varoissa on luovutuspäivänä ja kaikkina myöhempinä luovutuspäivinä jokaisesta luovutettavasta
jäännöserästä.

3.6

Tietosuoja
(a)

Tämän kappaleen 3.6ehdot tulee jäsentää tietosuojalakien kontekstissa.
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(b)

Luovutuspäivänä ja sen jälkeen, kuten luovuttajan ja vastaanottajan välillä on sovittu
kaikesta henkilökohtaisesta tiedosta, joka kuuluu luovutettuun liiketoimeen niissä
tapauksissa, joissa luovuttaja oli rekisterinpitäjä juuri ennen luovutuspäivää (Luovutetut
henkilötiedot):
(i)

Vastaanottajasta tulee rekisterinpitäjä luovuttajan asemesta, paitsi sekalaisiin
vakuutuksiin kuuluvien henkilökohtaisten tietojen kohdalla, joiden käyttöä
luovuttaja jatkaa sekalaisten vakuutusten velvollisuuksiensa suorittamiseksi, jolloin
sekä vastaanottaja että luovuttaja jatkavat kukin tahoillaan (eivät yhdessä)
rekisterinpitäjinä,

(ii)

kaiken tiedon, joka on saatu käyttöön tai jonka käytöstä on vastaanotettu pyyntö tai
muu huomautus keneltä tahansa rekisteröidyltä henkilöltä luovuttajan puolesta tai
suoraan tältä, katsotaan olevan vastaanottajan käytettävissä, saavutettavissa tai
vastaanotettavissa, ja

(iii)

tällaisissa tiedoissa, suostumuksissa, pyynnöissä tai muissa huomautuksissa minkä
tahansa viittauksen luovuttajaan katsotaan sisältävän viittauksen vastaanottajaan, ja
minkä tahansa viittauksen luovuttajaryhmään katsotaan sisältävän viittauksen
vastaanottajaryhmään.

(c)

Niissä tapauksissa kun, ennen luovutuspäivää, rekisteröity henkilö on kertonut
suoramarkkinointia koskevat preferenssinsä sekä luovuttajalle että vastaanottajalle,
vastaanottajan rekisterissä olevaa markkinointipreferenssiä on asianmukaisesti sovellettava
relevanttiin luovutettavaan vakuutukseen alkaen luovutuspäivästä ja jatkuen sen jälkeen, oli
se sitten sama kuin jokin markkinointipreferenssi, jonka asianmukainen rekisteröity henkilö
on antanut luovuttajalle tai ei.

(d)

Vastaanottajan ja luovuttajan välillä, silloin kun rekisteröity henkilö on tehnyt rekisteröidyn
henkilön pyynnön luovuttajalle ennen luovutuspäivää, eikä luovuttaja ole vastannut
hallitsemiensa luovutettavien henkilötietojen kopiolla tietosuojalakien mukaisesti ennen
luovutuspäivää, vastaanottaja voi vastata pyyntöön tietosuojalakien mukaisesti, tähän
sisältyen luovuttajan välittömästi ennen luovutuspäivää hallinnoimien luovutettavien
henkilötietojen kopioiden tarjoaminen.

(e)

Vastaanottajan ja luovuttajan välillä, silloin kun rekisteröity henkilö on tehnyt rekisteröidyn
henkilön pyynnön vastaanottajalle ennen luovutuspäivää eikä vastaanottaja ole vastannut
tietosuojalakien mukaisesti ennen luovutuspäivää, vastaanottaja voi jättää vastauksensa
ulkopuolelle tämän järjestelyn seurauksena luovutetut henkilötiedot.

(f)

Mitään tässä kappaleessa 3.6 ei tule tulkita oikeudeksi siirtää mitään oikeuksia käsitellä
luovutettavia henkilötietoja tai lähettää minkäänlaisia suoramarkkinointiviestejä siinä
laajuudessa, että se olisi laitonta tai epäjohdonmukaista tietosuojalakien nojalla.

3.7

Luovuttajan tulee pitää pois luetut varat ja pois luetut vastuut, eikä pois luettuja varoja tai pois
luettuja vastuita tule luovuttaa tai uskoa vastaanottajalle tämän järjestelyn ehtojen mukaisesti.

3.8

Luovutettavan liiketoimen luovutuksen tai tämän järjestelyn tai minkään tehdyn tai tulevan
huomiotta jättämisen luovutettavan liiketoimen luovutuksen yhteydessä tai tässä järjestelyssä,
liittyen mihin tahansa luovutettuihin vakuutuksiin, luovutettuihin omaisuuseriin, luovutettuihin
vastuisiin, jäännöseriin, jäännösvastuisiin tai muihin varoihin, omaisuuteen, vastuisiin tai minkä
tahansa vastaanottajaryhmän jäsenen liiketoimeen ennen tai jälkeen luovutuspäivän (tai kun
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sovellettavissa, myöhemmän luovutuspäivän,
jäännösvastuisiin, jälkeen), ei tule:

jota

voidaan

soveltaa

jäännösvaroihin

tai

(a)

mitätöidä, purkaa tai johtaa minkään vakuutuksen, sopimuksen, välikappaleen,
luottamustoimen, kiinnityssopimuksen, kiinnityslainan, oikeuden, intressin, edun,
toimivallan, velvollisuuden tai omistusoikeuden, irtisanomiseen,

(b)

koostua rikkomuksesta tai laiminlyönnistä, lainan maksamatta jättämisestä, mahdollisesta
lainan maksamatta jättämisestä, irtisanomisesta, pakollisesta ennakkomaksutapahtumasta,
täytäntöönpanoa koskevasta tapahtumasta, täydennystapahtumasta tai muusta vastaavasta
tapahtumasta tai edellytyksestä (kuinka tahansa sitä on kuvattu) tai antaa kenenkään
henkilön lakkauttaa mitään vakuutusta, sopimusta, välimiesmenettelyä, luottamustoimea,
kiinnityssopimusta, kiinnityslainaa, oikeutta, intressiä, etua, toimivaltaa, velvollisuutta tai
omistusoikeutta,

(c)

edellyttää rekisteröitymistä, uudelleenrekisteröintiä tai arkistointia tai muutoksia olemassa
olevaan rekisteröintiin tai arkistointiin minkä tahansa vakuutuksen, sopimuksen,
välimiesmenettelyn, luottamustoimen, kiinnityssopimuksen, kiinnityslainan, oikeuden,
intressin, edun, toimivallan tai tittelin osalta,

(d)

edellyttää ketä tahansa henkilöä suorittamaan mitä tahansa uutta tai ylimääräistä velvoitetta
tai uutta ylimääräistä vaihetta tai toimea, mukaan lukien ilmoituksen antaminen,
suostumuksen, hyväksynnän tai määräyksen vastaanotto, liittyminen mihinkään
sopimukseen, maksujen maksaminen, kustannukset, kulut, korot tai mikä tahansa muu
summa, uuden tai ylimääräisen kiinnityslainan myöntäminen tai minkä tahansa
varallisuuden tai omaisuuden luovutus,

(e)

oikeuttaa tai vaatia ketään henkilöä harjoittamaan mitä tahansa oikeutta tai
oikeussuojaoikeutta, vähentämään, keskeyttämään, viivästyttämään, muuttamaan tai
vapauttamaan oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan nopeuttaa, lopettaa, keskeyttää, viivästyttää,
muokata tai täyttää oikeudet tai velvollisuudet, tai muuten muuttaa, muunnella, kieltää,
hylätä tai lopettaa kaikki käytännöt, sopimukset, välimiesmenettelyt tai kiinnelainat, tai

(f)

vaikuttaa minkään kiinnelainan täytäntöönpanoon, tärkeysjärjestykseen tai sijoitukseen.

4.

KANTEIDEN JATKUVUUS

4.1

Luovutuspäivänä ja sen jälkeen, kun luovuttaja on antanut tai tätä vastaan on annettu ilmoitus,
tietoon saattaminen, odottava ilmoitus, uhka, joka on aloitettu tai jatkettu, kaikki kanteet (mukaan
lukien tulevat menettelyt (tai niiden asiaankuuluva osa), jotka voidaan suorittaa tulevaisuudessa
mukaan lukien ne, joita ei ole vielä harkittu), luovutuksen kohteena olevan vakuutuksen,
luovutettujen varojen tai luovutettujen vastuiden yhteydessä, joissa luovuttaja on osapuolena (näihin
kuuluen asianomistaja, kantaja, hakija, edistäjä, puolustaja, vastaaja, syytetty tai vetoomuksen
esittäjä) ja kaikki sellaiset menettelyt (tai niiden asiaankuuluvat osat), jotka on aloitettu virheellisesti
luovuttajaa vastaan luovutuspäivänä tai sen jälkeen, jatketaan vastaanottajan toimesta tai tätä
vastaan, ja vastaanottajalla on oikeus kaikkiin puolustuksiin, väitteisiin, vastakanteisiin ja
puolustuksiin vastakanteilta, selvittelyihin, kuittausoikeuksiin ja muihin oikeuksiin, jotka olisivat
muutoin luovutettavien vakuutusten mukaisesti luovuttajan käytettävissä, ja jotka liittyvät
luovutettuihin varoihin, luovutettuihin vastuisiin ja muihin tällaisiin toimiin (tai niiden
asiaankuuluva osa)..

4.2

Kaikki kanteet (tai niiden asianmukaiset osat) myöhempänä luovutuspäivänä ja sen jälkeen, kun
luovuttaja on antanut tai tätä vastaan on annettu ilmoitus, tietoon saattaminen, odottava ilmoitus,
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uhka, joka on aloitettu tai jatkettu (mukaan lukien tulevat menettelyt (tai niiden asiaankuuluva osa),
jotka voidaan suorittaa tulevaisuudessa mukaan lukien ne, joita ei ole vielä harkittu), luovutuksen
kohteena olevan vakuutuksen, luovutettujen jäännöserien tai luovutettujen jäännösvastuiden
yhteydessä, joissa luovuttaja on osapuolena (mukaan lukien asianomistaja, kantaja, hakija, edistäjä,
puolustaja, vastaaja, syytetty tai vetoomuksen esittäjä) ja kaikki sellaiset menettelyt (tai niiden
asiaankuuluvat osat), jotka on aloitettu virheellisesti Luovuttajaa vastaan seuraavana
luovutuspäivänä tai sen jälkeen, jatketaan vastaanottajan toimesta tai tätä vastaan, ja vastaanottajalla
on oikeus kaikkiin puolustuksiin, väitteisiin, vastakanteisiin ja puolustuksiin vastakanteilta,
selvittelyihin, kuittausoikeuksiin ja muihin oikeuksiin, jotka olisivat muutoin luovutettavien
vakuutusten mukaisesti olleet luovuttajan käytettävissä, ja jotka liittyvät luovutettuihin jäännöseriin,
luovutettuihin jäännösvastuisiin ja muihin tällaisiin toimiin (tai niiden asiaankuuluva osa). Ennen
soveltuvaa myöhempää luovutuspäivää asiaankuuluvia kanteita (tai niiden asiaankuuluvaa osaa)
tulee jatkaa luovuttajan toimesta tai tätä vastaan siinä tapauksessa, että tällaiset toimenpiteet (tai
niiden asiaankuuluva osa) tulee suorittaa luovuttajan toimesta vastaanottajan tällaisia kanteita (tai
niiden asiaankuuluvia osia) koskevien ohjeiden mukaan (ja niiden kustannuksella).
4.3

Epäselvyyksien välttämiseksi: kaikkia kanteita (tai niiden asiaankuuluvaa osaa) siinä laajuudessa
kun on myönnetty tai tietoon saatettu ja jotka eivät ole jatkettavissa vastaanottajan toimesta tai tätä
vastaan kappaleen 4.1 tai 4.2 mukaisesti tulee jatkaa luovuttajan toimesta tai tätä vastaan, ja
luovuttajalle jää oikeus kaikkiin puolustuksiin, vaateisiin, vastavaateisiin ja puolustuksiin
vastakanteilta, selvittelyihin, kuittausoikeuksiin ja muihin oikeuksiin, jotka muutoin olisivat olleet
osapuolen saatavilla suhteessa näihin kanteisiin (tai niiden asiaankuuluvaan osaan).

4.4

Luovutettavien vakuutusten mukaisesti vastaanottaja alkaa noudattaa seuraavia:
(a)

(b)

FCA Handbookin Dispute Resolution (‘DISP’) -riidanratkaisusääntöjen asiaankuuluvat osat,
joita voidaan soveltaa kaikenlaisten valitusten käsittelyyn:
(i)

jotka ovat suhteessa mihin tahansa luovuttajan toimeen tai sivuutukseen
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen luovutuspäivämäärää, ja

(ii)

jotka on tuotu United Kingdom Financial Ombudsman Servicen eteen ja jotka
asettuvat sen päätäntävallan alaisuuteen, ja

United Kingdom Financial Ombudsman Servicen mikä tahansa voimassa oleva tuomio,
sovittelu, määräys tai ratkaisu jonkun hyväksi (tai sellaisen asiaankuuluva osa) joka on sen
päätäntävallan alaisuudessa tehty FCA Handbookin DISP 2:n osoittamalla tavalla,

siinä laajuudessa, kun tällainen toimiminen sopii minkä tahansa vastaanottajaan sovellettavissa
olevan CAA:n säännön tai rajoituksen yhteyteen.
4.5

Huolimatta kappaleesta 14, luovutettavien vakuutusten vakuutuksenottajat voivat määrätä kappaleen
4.4(b) ehtoja vastaanottajaa vastaan.

5.

OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KOSKIEN LUOVUTETTUJA LIIKETOIMIA

5.1

Luovutuspäivänä ja sen jälkeen vastaanottaja oikeutetaan kaikkiin luovuttajan oikeuksiin, etuihin ja
omaisuuteen, mitä sitten onkaan jäljellä luovutuspäivänä luovutettavissa vakuutuksissa.

5.2

Ilman rajoituksia kappaleen 5.1 yllä yleispätevyyttä kohtaan silloin, kun minkä tahansa luovutettavan
vakuutuksen edut asettuvat luottamuksen alaiseksi, tällaisten ehtojen mukainen toiminta yhdessä
mihin tahansa eläkejärjestelmään sovellettavien sääntöjen ehtojen kanssa tapauksissa, joissa minkä
tahansa eläkejärjestelmän edut ovat viitattavissa luovutettavaan vakuutukseen, tulee pysyä
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toiminnassa ja niiden tulee tulkita tulevan voimaan luovutuspäivänä siltä pohjalta, joka on linjassa
tällaisen luovutettavan vakuutuksen luovuttamisen tämän järjestelyn osien mukaisesti kanssa.
Epäselvyyden välttämiseksi:
(a)

kun luovuttajan suostumus
luovutuspäivämäärästä alkaen
suostumuksen antajana, ja

tarvitaan minkä tahansa tällaisten ehtojen alla,
vastaanottajaa tulee luovuttajan asemesta kohdella

(b)

kun toimivalta nimittää luottamusmiehiä tällaisten ehtojen mukaan on luovuttajalle
myönnetty, tätä toimivaltaa tulee luovutuspäivän jälkeen kohdella vastaanottajalle
myönnettynä.

5.3

Jokaisen henkilön, joka on jonkin luovutettavan vakuutuksen haltija tai sen osapuoli tai edunsaaja,
tai jolla on mikä tahansa luovuttajan kanssa tehty sopimus, joka muodostaa osan luovutettavasta
liiketoimesta tulee, luovutuspäivämäärästä alkaen ja sen jälkeen, olla oikeutettu seuraajana (ja pois
lukien kaikki oikeudet, jotka tällä on ollut luovuttajaa vastaan luovutettavissa vakuutuksissa tai
muussa luovutettavaa liiketoimintaa koskevassa sopimuksessa) samoihin oikeuksiin vastaanottajaa
vastaan (edellyttäen tämän järjestelyn ehtojen mukaista toimintaa), kuin vastaanottajalla oli
luovuttajaa vastaan tällaisissa luovutettavissa vakuutuksissa tai sopimuksissa, jotka muodostavat
osan luovutettua liiketoimintaa.

5.4

Kaikki viittaukset liittyen luovutettuun liiketoimintaan missä tahansa luovutettavassa vakuutuksessa
tai muussa sopimuksessa tai asiakirjassa, joka todentaa luovuttajalle luovutettavan liiketoiminnan
luovutuskirjan tai edun tai taakan (mukaan lukien sellainen kirjallinen tai ei-kirjallinen sopimus,
jossa luovuttaja on osapuolena ja sopimus, jossa luovuttaja ei ole osapuolena tai muutoin läsnä) tulee
muodostaa ja luovutuspäivän jälkeen lukea viittaukseksi vastaanottajaan, vastaanottajan
luottamusmieheen tai muihin virkamiehiin, työntekijöihin tai vastaanottajan asiamiehiin tässä
järjestyksessä, kuten on tilanteeseen sopivaa. Erityisesti, mutta ilman rajoituksia, kaikki luovuttajan
tai tämän luottamushenkilön, muun virkamiehen, työntekijän tai luovuttajan asiamiehen missä
tahansa luovutettavassa vakuutuksessa tai muussa sopimuksessa tai asiakirjassa, joka todentaa
luovutettavan liiketoiminnan luovutuskirjan tai edun tai taakan luovuttajalle, tulee tapauskohtaisesti
(mukaan lukien sellainen kirjallinen tai ei-kirjallinen sopimus, jossa luovuttaja on osapuolena ja
sopimus, jossa luovuttaja ei ole osapuolena tai muutoin läsnä), muodostaa ja luovutuspäivän jälkeen
saattaa käytettäväksi vastaanottajalle, vastaanottajan luottamusmiehelle tai muille virkamiehille,
työntekijöille tai vastaanottajan asiamiehille, tässä järjestyksessä, kuten on tilanteeseen sopivaa.

5.5

Kaikkien oikeuksien, etujen, vastuiden ja velvollisuuksien luovuttaminen missä tahansa
luovutettavassa vakuutuksessa, luovutettavassa omaisuuserässä, jäännöserässä, luovutettavassa
vastuussa tai jäännösvastuussa astuu voimaan, on voimassa ja sitoo kaikkia osapuolia, joilla on mikä
tahansa sama intressi huolimatta mistä tahansa luovutuksen, osoituksen tai muun samankaltaisen
rajoituksesta, ja niiden tulee olettaa tulevan voimaan siltä pohjalta, että se ei riko mitään tällaista
rajoitusta eikä siitä aiheudu mitään oikeutta päättää, muuntaa, ottaa haltuun tai omata intressiä tai
oikeutta tai kohdella intressiä tai oikeutta lakkautettuna tai muunneltuna.

6.

POIS LUETUT VAKUUTUKSET

6.1

Kappaleen 6.2 alla mukaisesti pois luettavia vakuutuksia, jotka asettuvat pois luettujen vakuutusten
määritelmän haaraan (b), ei tule luovuttaa vastaanottajalle tässä järjestelyssä, ja kaikkien vastuiden,
jotka luetaan johtuvaksi tällaisista pois luetuista vakuutuksista ja pois luettavista vakuutuksista, jotka
asettuvat pois luettujen vakuutusten määritelmän haaraan (a) niin kauan, kuin niitä ei ole luovutettu
Jerseyn järjestelyn mukaisesti, tulee pysyä luovuttajan vastuina ja ne tulee täysin jälleenvakuuttaa
vastaanottajan toimesta ilman aika- ja summarajoituksia, jotka tulevat voimaan luovutuspäivänä pois
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luettujen vakuutusten jälleenvakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti, joka käsittää seuraavat ehdot
(Pois luettujen vakuutusten jälleenvakuutusjärjestely):
(a)

Kaikki luovuttajan vastuut, jotka johtuvat pois luettavista vakuutuksista asettuen pois
luettavien vakuutusten määritelmän haaraan (b), ja jotka olisivat olleet luovutettavia vastuita,
jos sertifikaatti FSMA:n 1 osion 12 lisäyksen mukaisesti olisi tarjottu tai muuta estettä
luovutukselle ei olisi sovellettu, tulee jälleenvakuuttaa vastaanottajan toimesta
luovutuspäivästä alkaen,

(b)

luovuttajan pois luettujen vakuutusten määritelmän haaran (a) vastuut, jotka olisivat olleet
luovutettavia vastuita, jos Jerseyn järjestelyolisi tullut voimaan ehtojensa mukaisesti, tulee
jälleenvakuuttaa vastaanottajan toimesta luovutuspäivästä alkaen,

(c)

vastaanottajan vastuu luovutuspäivänä tulee olla sellainen, että se kattaa täyden luovuttajan
vastuun oikeuksista, eduista ja toimivallasta, jotka on annettu pois luettavien vakuutusten
haltijoille pois luettavien vakuutusten kuvauksen haarassa (b), ja jotka olisivat olleet
luovutettavia vastuita, jos asianmukainen sertifikaatti FSMA:n 1 osion 12 lisäyksestä olisi
annettu tai muuta estettä luovutukselle ei olisi sovellettu,

(d)

vastaanottajan vastuu luovutuspäivänä tulee olla sellainen, että se kattaa täyden luovuttajan
vastuun oikeuksista, eduista ja toimivallasta, jotka on annettu pois luettavien vakuutusten
haltijoille pois luettavien vakuutusten kuvauksen haarassa (a), ja jotka olisivat olleet
luovutettavia vastuita, jos Jerseyn järjestelyolisi tullut voimaan ehtojensa mukaisesti

(e)

luovuttajan
vastaanottajalle
maksettavaksi
koituvat
vakuutusmaksut liittyen
jälleenvakuutuksen provisioon, joka on kuvailtu tässä kappaleessa 6.1 tulee olettaa
täytetyksi, kun asianmukainen osuus luovutettavista varoista siirretään vastaanottajalle
parhaillaan voimassa olevan jälleenvakuutussopimuksen luovuttajan ja vastaanottajan välillä
mukaisesti ennen luovutuspäivää, ja

(f)

vastaanottajan on vastuussa pois luettujen vakuutusten hallinnoinnista, ja sen tulee kohdella
niitä kuin ne olisivat luovutettavia vakuutuksia luovuttajan yhteistyön pohjalta.

6.2

Osapuolet voivat sopia kirjallisesti pois luettavien vakuutusten jälleenvakuutussopimuksen ehtojen
muuttamisesta, missä tapauksessa tätä kappaletta 6.2 tulee muuttaa sen mukaisesti.

6.3

Mikäli kaikki pois luettavan vakuutuksen suostumukset, määräykset, luvat tai muut vaatimukset
luovutukseen tai novaatioon luovuttajalta vastaanottajalle on saatu, tällainen pois luettu vakuutus
tulee luovuttaa vastaanottajalle ja sen jälkeen sitä tulee kohdella kuin se olisi tämän järjestelyn
ehtojen mukainen luovutettava vakuutus eikä pois luettu vakuutus.

7.

VALTAKIRJAT JA MUUT MAKSUT

7.1

Kaikki luovutuspäivänä (tai, kun asianmukaista, myöhempänä luovutuspäivänä) tai sen jälkeen
maksettavaksi tulevat luovutettavien vakuutusten vakuutusmaksut tulee maksaa vastaanottajalle.

7.2

Kaikki luovutuspäivänä (tai kun asianmukaista, myöhempänä luovutuspäivänä) voimassa olevat
suoraveloitusvaltuutukset, pysyvät järjestelyt tai muut ohjeet tai viranomaismääräykset (mukaan
lukien rajoituksetta kaikki asiakkaan pankille antamat suoraveloitusta tai pysyvää maksujärjestelyä
koskevat ohjeet), jotka pankin tai muun välittäjän kautta on suoritettu tai muut maksut, jotka
maksetaan luovuttajalle minkä tahansa luovutettavan vakuutuksen tai luovutettavien varojen vuoksi,
tulevat sen jälkeen voimaan sellaisina kuin ne olisi sellaisena maksuna tarjottu ja valtuutettu
vastaanottajalle.
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7.3

Mikä tahansa valtakirja tai muu ohjeistus, joka on voimassa luovutuspäivänä (tai mikäli
asianmukaista, myöhempänä luovutuspäivänä) liittyen minkä tahansa sellaisen summan
maksutapoihin, jonka luovuttaja maksaa minkä tahansa luovutettavan vakuutuksen alaisena, tulee,
alkaen luovutuspäivästä ja siitä jatkuen, pysyä voimassa ja vastaanottajan toimivaltana.

8.

LUOTTAMUSILMOITUS LUOVUTTAJALTA

8.1

Luovuttajan tulee, suhteessa mihin tahansa ja kaikkiin jäännösvaroihin, jotka ovat luovuttajan
omaisuutta, alkaen luovutuspäivästä (mutta siltä osin kuin tällaisen luottamuksen toteuttaminen
edellyttäisi suostumusta tai vastuuvapautta, jota ei ole saatu tai että tällaista luottamusta ei tunnusteta
missään sovellettavassa laissa tai että luovuttaja ja vastaanottaja eivät yhteisestä päätöksestä anna
vaikutusvaltaa tällaiselle luottamukselle mistä tahansa syystä), pitää mikä tahansa sellainen
jäännöserä yhdessä minkä tahansa myynnin tai tulonsaannin edistämisen kanssa tai muu aiheutunut
oikeus tai palautus näihin liittyen, vastaanottajan luottamusmiehenä.

8.2

Luovuttajan tulee toimia vastaanottajan ohjeistuksen mukaan koskien mitä tahansa kappaleessa 8.1
yllä kuvattua omaisuutta alkaen luovutuspäivästä ja ollen voimassa niin kauan, kun asiaan kuuluva
omaisuus on siirretty tai muutoin uskottu vastaanottajalle tai hävitetty (kun luovuttaja tilittää
vastaanottajalle myynnin edistämiset), ja vastaanottajalla tulee olla oikeus toimia luovuttajan
edustajana tällaisen omaisuuden tai tarkoituksen yhteydessä.

8.3

Tapauksessa, jossa mikä tahansa maksu on tehty, omaisuus vastaanotettu tai oikeus myönnetty
luovuttajan puolesta luovutuspäivän jälkeen koskien luovutettua liiketoimea, mitä tahansa
luovutettua omaisuuserää, jäännöserää tai mitä tahansa kappaleessa 8.1 yllä kuvattua omaisuutta,
luovuttajan tulee, niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista sen vastaanoton jälkeen, maksaa täysi
summa tai sellainen maksu (siinä laajuudessa kun tämä niin kykenee tekemään) tai siirtää tällainen
oikeus tai omaisuus, tai noudattaa vastaanottajan ohjeistuksia, ja vastaanottajan tulee hyvittää
luovuttajalle tällaisen maksun tai luovutuksen kohtuulliset kulut vastaanotettuaan tukevat todisteet
niistä..

9.

KORVAUSVELVOLLISUUS LUOVUTTAJAN JA VASTAANOTTAJAN EDUKSI

9.1

Luovutuspäivänä ja sen jälkeen vastaanottajan tulee vapauttaa luovuttaja vastuista luovutettaviin
vastuisiin ja kaikkiin jäännösvastuisiin mitä tahansa ja kaikkia tappioita vastaan, jotka luovuttaja on
aiheuttanut ja jotka ovat seurausta:
(a)

jäännösvastuista siihen saakka, kunnes asianmukainen vastuu on luovutettu vastaanottajalle
tai siitä tulee vastaanottajan vastuu, säilyen siinä laajuudessa, kuin tällainen jäännösvastuu
on ollut seurausta tai kasvanut tuloksena luovuttajan kykenemättömyydestä noudattaa
vastaanottajan ohjeistuksia kappaleessa 8.2, ja

(b)

siirrettävistä vastuista edellyttäen, että luovuttaja kuulee vastaanottajaa ennen kuin toimii
minkään luovutettujen vastuiden osalta, eikä tämän tule sopia tai ratkaista tai osoittaa
aikomusta sopia tai ratkaista mitään luovutettavia vastuita ilman vastaanottajan kirjallista
lupaa harhaanjohtavan myynnin jäännösvastuiden osalta harhaanjohtavan myynnin
viimeisestä voimassaolopäivästä, ilman ennakkoluuloja koskien vaatimuksia, jotka
sopimuspuolet välillään kirjallisesti nimenomaisesti ovat sopineet (muun muassa edellyttäen
että, ilman rajoituksia vastaanottajan oikeutta kohtaan riitauttaa harhaanjohtavan myynnin
jäännösvastuutapahtuma ja/tai summa, jos vastaanottajan kirjallista suostumusta ei toimiteta
15 arkipäivän kuluessa siitä päivästä, jona asianomainen vakuutuksenottaja aloittaa
vaatimuksen, luovuttaja (ottaen huomioon luovuttajan velvoitteet asianomaiselle
vakuutuksenottajalle sääntelyjärjestelmän mukaisesti) voi ratkaista harhaanjohtavan
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myynnin jäännösvastuun kyseisen vakuutuksenottajan kanssa huolimatta siitä, että kirjallista
suostumusta ei ole saatu).
9.2

Luovutuspäivänä ja sen jälkeen luovuttajan tulee kaikkien pois luettavien omaisuuserien ja pois
luettavien vastuiden osalta vapauttaa vastaanottaja vastuusta koskien mitä tahansa ja kaikkia
tappioita, jotka ovat seurausta mistä tahansa pois luettavista varoista tai pois luettavista vastuista
edellyttäen, että vastaanottaja kuulee luovuttajaa ennen kuin toimii minkään pois luettujen varojen
tai pois luettujen vastuiden osalta, eikä tämän tule sopia tai ratkaista tai osoittaa aikomusta sopia tai
ratkaista mitään mahdollisia pois luettavia vastuita ilman luovuttajan kirjallista suostumusta.
Epäselvyyksien välttämiseksi: pois luettujen vakuutusten jälleenvakuutusjärjestely on voimassa pois
luettavien vastuiden alaisten vastuiden osalta.

10.

ENNAKKOPIDÄTYKSET JA VÄHENNYKSET

10.1

Mikä tahansa maksu, joka tehdään vastaanottajan toimesta tai joka erääntyy tältä luovuttajalle tai
toisin päin kappaleen 8.3 tai 9 mukaan tulee saattaa vapaaksi kaikista vähennyksistä ja
ennakkopidätyksistä ainoastaan lain vaatimat vähennykset tai ennakkopidätykset säilyttäen. Mikäli
mitään vähennyksiä tai ennakkopidätyksiä vaaditaan lain mukaisesti kappaleen 8.3 tai 9 mukaiselta
maksulta, maksajaa tulee pitää vastuullisena maksamaan vastaanottajalle tällaiset tulevat summat, ja
näin tätä pyydetään varmistamaan, että uusi nettosumma, jonka vastaanottaja saa, on yhtäpitävä sen
summan kanssa, joka olisi vastaanotettu kappaleen 8.3 tai 9 mukaisista asiaan kuuluvista varoista
vähennysten tai ennakkopidätysten puuttuessa ja jos vastaanottaja saa tai hyödyntää veronpalautusta,
jonka vastaanottaja määrittelee (toimimalla hyvän tahdon alaisena) johtuvan mistä tahansa
korotetusta maksusta, joka on tehty kappaleen 10.1 mukaisesti, vastaanottajan tulee maksaa summa
maksajalle, jonka vastaanottaja (hyvän tahdon alaisena toimimalla) määrittelee, jättäen tälle sellaisen
summan, jonka vastaanottaja olisi saanut asianmukaisten kappaleen 8.3 tai 9 osioiden mukaisesti
minkä tahansa vähennysten tai ennakkopidätysten puuttuessa.

11.

EHTOJEN MUUTTAMINEN SEKALAISISSA VAKUUTUKSISSA
LUOVUTETUISSA JÄLLEENVAKUUTUSSOPIMUKSISSA

11.1

Luovutuspäivänä ja voimassa sen jälkeen kohdassa Schedule 1 määrätyt vakuutusmaksut tulee
ymmärtää osana Sekalaisia vakuutuksia.

11.2

Muutokset sekalaisten vakuutusten ehtoihin, joihin on viitattu kappaleessa 11.1 yllä, tulee tehdä
tämän järjestelyn mukaisesti eikä noudattamalla mitään oikeutta tai väitettyä oikeutta tai tällaisten
ehtojen suunnitelmia, sääntöjä tai liittyviä suunnitelmia tällaisten muutosten tekemiseksi, eikä niistä
huolimatta. Ilman rajoituksia vakuutuksenottajan oikeuksia kohtaan, sekalaisten vakuutusten ehtojen
mukaisesti, oikeutta peruuttaa siirtoa ei tule syntymään tämän järjestelyn toimeenpanon seurauksena.
Ei vastaanottajaa, saati luovuttajaa, tai ketä tahansa johtajaa, virkamiestä, työntekijää tai muuta
näiden puolesta tai eduksi toimivaa henkilöä tule pitää velvollisena myöntää sertifikaatti,
hyväksyntä, huomautus, määräys tai mikään muu asiakirja tällaisista muutoksista, huolimatta mistä
tahansa väitetystä velvollisuudesta sekalaisten vakuutusten ehdoissa tai missä tahansa muissa
liittyvissä suunnitelmissa, säännöissä tai järjestelmissä toimia näin.

11.3

Luovutuspäivänä ja sen jälkeen kohdassa Schedule 2 määrätyt vakuutusmaksut tulee käsittää
kuuluviksi niihin ulkopuolelle luovutettaviin jälleenvakuutussopimuksiin, joiden alaisena sekalaisen
vakuutuksen alla luovuttajan vastuu on jälleenvakuutettu.

11.4

Muutokset ulospäin luovutettuihin jälleenvakuutussopimuksiin 11.3 tulee tehdä tämän järjestelyn
mukaisesti eikä minkään oikeuden tai väitetyn oikeuden tällaisissa ehdoissa tai minkään muiden
näihin yhteydessä olevien suunnitelmien, sääntöjen tai järjestelmien mukaisesti tai niistä huolimatta
tällaisten muutosten tekemiseksi. Ilman rajoituksia jälleenvakuuttajan oikeuksia kohtaan, ulospäin
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ULOSPÄIN

luovutettujen jälleenvakuutussopimusten ehtojen mukaisesti, oikeutta peruuttaa siirtoa ei synny
tämän järjestelyn toimeenpanon seurauksena. Ei vastaanottajaa. saati luovuttajaa, tai ketä tahansa
johtajaa, virkamiestä, työntekijää tai muuta näiden puolesta tai eduksi toimivaa henkilöä tule pitää
velvollisena myöntää sertifikaatti, hyväksyntä, huomautus, määräys tai mikään muu asiakirja
koskien tällaisia muutoksia ulospäin luovutettujen jälleenvakuutussopimusten ehtojen mukaisesti
huolimatta mistä tahansa väitetystä velvollisuudesta tai mistä tahansa muista liittyvissä
suunnitelmista, säännöistä tai järjestelmistä toimia näin.
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OSA D – SEKALAISET HUOMIOT
12.

LUOVUTUSPÄIVÄ

12.1

Tämä järjestely tulee voimaan klo 00.01 (BST) 1. tammikuuta 2019 tai muuna sellaisena aikana,
josta osapuolet ovat sopineet ja jonka ne ovat eritelleet järjestelyn hyväksyvässä määräyksessä.

12.2

Mikäli luovuttaja ja vastaanottaja sopivat, että luovutus Luovuttajalta vastaanottajalle tulee voimaan
klo 00.01 BST 1. tammikuuta 2019 jälkeen, luovuttajan ja vastaanottajan tulee hakea oikeudelta
määräystä, jossa eritellään mikä tahansa aika ja päivämäärä klo 00.01 BST 1. tammikuuta 2019
jälkeen, joka, oikeuden suostumuksella, tulee olemaan luovutuspäivä tämän järjestelyn tarkoituksen
mukaisesti, ja tämä järjestely astuu voimaan tästä eritellystä hetkestä alkaen, edellyttäen että:
(a)

luovuttaja ja vastaanottaja harkitsevat, kuinka luovutettujen vakuutusten vakuutuksenottajille
tiedotetaan uudesta luovutuspäivästä mukaan lukien se, ovatko henkilökohtaiset ilmoitukset
vakuutuksenottajille tarkoituksenmukaisia,

(b)

PRA:lle ja FCA:lle tulee ilmoittaa etukäteen niin pian, kuin kohtuullisesti on mahdollista, ja
näillä on oikeus tulla kuulluksi missä tahansa oikeuden kuulemisessa, jossa tällaisia
menettelytapoja käsitellään,

(c)

tällaiseen menettelyyn tulee kuulua sertifikaatti riippumattomalta asiantuntijalta, joka
varmistaa, että ehdotettu muutos ei vaikuta olennaisen haitallisesti luovutettujen vakuutusten
haltijoihin tai luovuttajan tai vastaanottajan olemassa oleviin vakuutuksenottajiin, heidän
odotuksensa eduistaan mukaan lukien,

(d)

riippumattomalle asiantuntijalle on tarjottava kaikkein tuoreimmat taloustiedot (tarkistettu
ja/tai ei tarkistettu, kuten onkaan asianmukaista), jotka ovat luovuttajan ja vastaanottajan
saatavissa osapuolta koskien, ja

(e)

tiedonanto tällaisen määräyksen tekemisestä julkaistaan luovuttajan verkkosivustolla viiden
(5) päivän kuluessa tämän lisämääräyksen tekemisestä.

13.

MUUTOS TAI LISÄYKSET

13.1

Luovuttaja ja vastaanottaja voivat suostua puolestaan ja kaikkien muiden asianomaisten henkilöiden
puolesta (muiden kuin PRA:n ja FCA:n) mihin tahansa muutokseen tai lisäykseen tähän järjestelyyn
tai mihin tahansa lisäehtoon tai provisioon, jolla on samanlainen vaikutus ja jonka ennen sen
hyväksymistä tässä järjestelyssä oikeus voi hyväksyä tai asettaa voimaan.

13.2

Kappaleen 13.4 mukaisesti minä tahansa hetkenä tämän järjestelyn hyväksymisen jälkeen
vastaanottajan ja luovuttajan tulee olla vapaita vetoamaan oikeuteen yhdessä hakien hyväksyntää sen
ehtojen muutokselle, edellyttäen, että missä tahansa tällaisessa tapauksessa:
(a)

PRA:lle ja FCA:lle annetaan vähintään kuuden viikon huomautusaika, ja näillä on oikeus
tulla kuulluksi missä tahansa oikeuden kuulemisessa, jossa tällaista menettelyä käsitellään,
ja

(b)

tällaisen menettelyn ohella tulee tarjota sertifikaatti riippumattomalta asiantuntijalta, jonka
PRA on tarkoitukseen hyväksynyt (konsultoituaan FCA:ta), siinä missä tämän mielestä (kun
kaikkia mahdollisia ehdotettujen muutosten vaikutuksia on harkittu), ehdotetuista
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muutoksista järjestelyyn ei seuraa olennaista haitallista vaikutusta vastaanottajan
vakuutuksenottajille, viittauksin sisältäen:
(i)

järjestelyyn ehdotettujen muutosten vaikutus vakuutuksenottajien sopimuksellisten
oikeuksien turvaamiseen, mukaan lukien vastaanottajan solvenssin todennäköisyys
ja mahdolliset vaikutukset,

(ii)

Vakuutusjärjestelmään ehdotettujen muutosten todennäköiset vaikutukset sellaisissa
aiheissa kuin sijoitusten hallinta, uusi liiketoimintastrategia, ylläpito, hallinnointi,
kulutustasot ja arvopohjat siinä laajuudessa, kuin ne saattavat vaikuttaa (x)
vakuutuksenottajien
sopimuksellisten
oikeuksien
turvallisuuteen,
(y)
vakuutuksenottajille tarjotun palvelun tasoon; tai (z) vakuutuksenottajien
kohtuullisiin odotuksiin etuja koskien, ja

(iii)

vakuutusjärjestelmään ehdotettujen muutosten vaikutukset kustannuksiin ja
veroihin, sisältäen ne siinä laajuudessa, kuin ne saattavat vaikuttaa
vakuutuksenottajien sopimuksellisiin oikeuksiin tai heidän kohtuullisiin
etuodotuksiinsa.

13.3

Mikäli tällainen suostumus myönnetään, vastaanottaja ja luovuttaja voivat muuttaa tämän järjestelyn
ehtoja tällaisen suostumuksen mukaisesti.

13.4

Oikeuden, PRA:n ja FCA:n suostumusta ei tarvita pois
jälleenvakuutusjärjestelyjen muutoksissa tai niidenlakkauttamiseen.

13.5

Huolimatta kappaleesta 13.2, mikä tahansa muutos tähän järjestelyyn ei vaadi oikeuden hyväksyntää
silloin, kun tällainen muutos on:

luettavien

vakuutusten

(a)

pieni ja/tai tekninen muutos ehtoihin (mukaan lukien virheiden korjaukset), josta
vastaanottaja ja luovuttaja voivat keskenään sopia,

(b)

vaadittu sovellettavan lain muutoksen heijastamiseksi, joka käsittää, tai tulee käsittämään
mitä tahansa viittauksia luovuttajaan tai vastaanottajaan tämän järjestelyn ehdoissa ja
toiminnassa,

(c)

välttämätön minkä tahansa muutoksien aktuaarikäytäntöihin tai hallintatekniikoihin
heijastamiseksi luovutettujen vakuutusten tekniikoissa tai hallinnassa, tai

(d)

vaadittu luovutettavien vakuutusten vakuutuksenottajien oikeuksien ja kohtuullisten
odotusten koskien etuja suojaamiseksi,

edellyttäen että PRA:lle ja FCA:lle on annettu vähintään 28 päivän huomautusaika (laskien päivästä,
jona PRA ja FCA ovat kuitanneet huomautuksen) muutoksesta ja ne ovat osoittaneet ennen kyseistä
päivämäärää, etteivät vastusta muutosta.
13.6

Kun vastaanottaja on tunnistanut tarkoittamattoman seurauksen, jolla on saattanut olla vaikutusta
luovutettavien vakuutusten vakuutuksenottajille (arvioiden viitaten siihen, mitä on tiedoksi annettu
luovutettavien vakuutusten vakuutuksenottajille vakuutuksenottajien pakkauksessa) , pääaktuaari
määrittelee tarkoittamattoman seurauksen vaikutuksen ja kuulee PRA:ta ja FCA:ta.

13.7

jos, PRA:ta ja FCA:ta kuultuaan, pääaktuaari pitää muutosta järjestelyyn asianmukaisena tuloksena
tarkoituksettoman seurauksen vaikutuksesta luovutettavien vakuutusten vakuutuksenottajiin,
vastaanottaja ja luovuttaja muuttavat tätä järjestelyä kappaleen 13.5(d) mukaisesti siinä laajuudessa,
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kun on tarpeellista luovutettavien vakuutusten vakuutuksenottajien oikeuksien ja kohtuullisten
etuodotusten suojaamiseksi.
14.

KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUDET
Kukaan henkilö, joka ei ole tämän järjestelyn osapuoli ei voi asettaa voimaan mitään sen ehtoja, ei
Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain mukaan tai muutoin.

15.

HALLITSEVA LAKI
Tämä järjestely ja mitä tahansa sen seurauksena tai sen yhteydessä syntyvää ei-sopimuksellista
velvoitetta tulee hallita ja tulkita yhtäpitävästi Englannin lain kanssa.
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SCHEDULE 1
SEKALAISTEN VAKUUTUSTEN EHDOT
1.

Määritelmät
Tässä vakuutuksessa, ellei aihealue tai asiayhteys toisin vaadi, seuraavat sanat ja lauseet tarkoittavat
seuraavia asioita:
ETA-tappio tarkoittaa mitä tahansa menetystä, joka syntyy ETA-riskistä, joka on tämän
vakuutuksen ehdoissa vakuutettu,
ETA-riski tarkoittaa mitä tahansa riskiä muussa ETA-jäsenvaltiossa kuin Yhdistyneessä
kuningaskunnassa,
Hiscox-taho tarkoittaa Hiscox S.A:ta ja Hiscox Insurance Company Limitediä,
Ei-ETA-tappio tarkoittaa mitä tahansa tämän vakuutuksen vakuuttamaa tappiota, joka ei ole ETAtappio,

2.

ETA-riskit

2.1

Luovutuspäivästä alkaen, kun vakuuttajaksi vakuutuksen lisäyksessä on mainittu Hiscox Insurance
Company Limited:
(a)

(b)

(c)

Hiscox S.A:
(i)

tulee eksklusiivisesti yksinomaa olemaan vastuullinen ja vastuussa kaikista Hiscox
Insurance Company Limitedin velvollisuuksien suorittamisesta kyseessä olevassa
vakuutuksessa liittyen mihin tahansa ETA-tappioon, ja

(ii)

sillä ei ole minkäänlaista vastuuta tai velvollisuutta liittyen mihin tahansa ei-ETAtappioon,

Hiscox Insurance Company Limited:
(i)

tulee eksklusiivisesti ja yksinomaisesti olemaan vastuullinen ja vastuussa kaikista
Hiscox Insurance Company Limitedin velvollisuuksien suorittamisesta kyseessä
olevassa vakuutuksessa liittyen mihin tahansa Ei-ETA-tappioon, ja

(ii)

sillä ei ole minkäänlaista vastuuta tai velvollisuutta liittyen mihin tahansa ETAtappioon,

Epäselvyyden välttämiseksi: sana ”me” tarkoittaa jokaista tahoa, joka toimii vakuuttajana
vakuutuksessa.

2.2

Tämän Hiscox S.A: n ja Hiscox Insurance Company Limitedin vakuutusvastuun tulee olla erillinen,
ei yhdistetty.

3.

Ei kumppanuutta

3.1

Mitään tässä vakuutuksessa ei tule tulkita kuuluvaksi kumppanuuteen minkä tahansa Hiscox-tahon
välillä, ellei toisin väitetty.
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4.

Jatkuvuus

4.1

Tämän vakuutuksen osat tulee säilyttää kuten niitä on tässä lisäyksessä muutettu, ja ne jatkavat
täydessä toiminnassa ja ne tulee lukea ja jäsentää yhtenä asiakirjana tämän lisäyksen kanssa.
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SCHEDULE 2
ULOSPÄIN LUOVUTETTUJEN JÄLLEENVAKUUTUSSOPIMUSTEN EHDOT
1.

Määritelmät
Tässä sopimuksessa, ellei aihealue tai asiayhteys toisin vaadi, seuraavilla sanoilla ja lauseilla on
seuraavat merkitykset:
ETA-riskitarkoittaa
kuningaskunnassa,

mitä

tahansa

riskiä

muussa

ETA-jäsenvaltiossa

kuin Yhdistyneessä

2.

ETA-riskit

2.1

Luovutuspäivästä alkaen Hiscox S.A. on jälleenvakuutettu ETA-riskien osalta sopimuksen ehdoissa.

3.

Jatkuvuus

3.1

Tämän sopimuksen osat tulee säilyttää kuten tässä lisäyksessä on muutettu, ja ne säilyvät voimassa
ja ne tulee lukea ja jäsentää yhtenä asiakirjana tämän lisäyksen kanssa.
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