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Tässä esitteessä on tärkeää tietoa Hiscox Insurance Company Limitedin 

vakuutustoiminnan siirtojärjestelystä 

TÄMÄ ON TÄRKEÄ ASIAKIRJA, JOKA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTA 

Tämä esite on tarkoitettu vain ohjeeksi. Se ei määrittele oikeuksianne. Vakuutuksenne voi koskettaa 

myös muita henkilöitä (esimerkiksi tilanteessa, jossa teillä on yhteinen vakuutus toisen henkilön 

kanssa). Pyydämme Teitä varmistamaan, että tällaisissa tapauksissa myös muilla 

vakuutuksenottajilla on mahdollisuus tutustua tämän esitteen sisältöön. 

Jos Teillä on kysymyksiä, joihin ette löydä vastausta tästä esitteestä, ottakaa yhteyttä meihin. 

Yhteystiedot löydätte tämän esitteen mukana saamanne kirjeen etupuolelta. Huomioittehan, että 

Hiscoxin asiantuntijat eivät lain mukaan saa antaa taloudellisia neuvoja, mutta he voivat vastata 

Siirtoehdotusta koskeviin kysymyksiin yleisellä tasolla. 

Tietoa Siirtoehdotuksesta on myös verkkosivuillamme osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii 
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OSA A: Johdanto 

Tiivistelmä - mistä siirrossa on kyse? 

 
Seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä erota Euroopan unionista (yleisesti tunnettu 

nimellä Brexit) Hiscox Insurance Company Limited (HIC) suunnittelee liiketoimintansa 

uudelleenjärjestelyä voidakseen myös Brexitin jälkeen palvella vakuutuksenottajiaan ja 

korvausvaatimuksen esittäjiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa. 

Tässä osa VII -nimisessä vakuutustoiminnan siirtojärjestelyssä osa HIC:n (Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa rekisteröity yhtiö) vakuutuksista siirtyy Hiscox S.A. 
 (HSA) (Hiscox Ltd:n tytäryhtiö Luxemburgissa) -yhtiölle.  
 
Asiakkaamme ovat meille tärkeitä. Olemme ryhtyneet näihin toimiin voidaksemme myös Brexitin 
jälkeen palvella vakuutuksenottajiamme ja korvausvaatimusten esittäjiä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Euroopassa.  
 
Suunniteltu siirto toteutetaan siirtojärjestelynä vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista 

annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) osan VII mukaisesti. Osa VII -

siirrossa vakuutusliiketoiminta siirretään vakuutusyhtiöltä toiselle oikeusistuimen valvonnassa. Alan 

sääntelyviranomaisten the Prudential Regulation Authorityn (PRA) ja the Financial Conduct 

Authorityn (FCA) hyväksymän riippumattoman asiantuntijan on ilmoitettava oikeusistuimelle siirron 

vaikutuksesta vakuutuksenottajiin 

Suunnitellun siirron lisäksi aikomuksemme on kääntyä Jerseyn kuninkaallisen tuomioistuimen ( Royal 
Court of Jersey) puoleen saadaksemme Jerseyn vakuutusliiketoiminnan siirrolle vuonna 1996 
annetun lain (Insurance Business (Jersey) Law 1996) mukaisen hyväksynnän (Jerseyn järjestely) 
 
Jerseyn järjestelyn tarkoituksena on siirtää tietyt HIC:n Jerseyllä tai Jerseyltä käsin suorittamat 
liiketoiminnot samoilla ehdoilla kuin suunniteltu siirto. Suunnitellun siirron ehdot sisältyvät Jerseyn 
järjestelyyn. 
 
Tämä asiakirja sisältää täyden kuvauksen HIC:n liiketoiminnan suunnitellusta siirrosta käsittäen: 

 Kysymyksiä ja vastauksia; 

 Siirtoasiakirjan yhteenveto; 

 Riippumattoman asiantuntijan ilmoituksen yhteenveto; 

 Siirtoilmoitus; 

 Yhteystietomme. 
 

Odotettu aikataulu 

 The Royal Courts of Justice -tuomioistuimen käsittely 14. joulukuuta 2018 suunnitellun siirron 
arvioimiseksi osoitteessa Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Lontoo, EC4A 1NL. 

 The Royal Court of Jersey -tuomioistuimen käsittely 17. joulukuuta 2018 Jerseyn järjestelyn 
arvioimiseksi osoitteessa Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG. 

 Siirron suunnitellaan toteutuvan (toimeenpanopäivä) 1. tammikuuta 2019 kello 00.01 BST. 
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OSA B: Kysymyksiä ja vastauksia: 

1. En ole enää vakuutuksenottajanne. Miksi kerrotte minulle suunnitellusta siirrosta? 

Joidenkin HIC:n myöntämien vakuutusten ehdot sallivat korvausvaatimusten esittämisen useita 

vuosia alkuperäisen vakuutuksen raukeamisen jälkeen. Vakuutusehdoista riippuen Teillä on 

mahdollisesti yhä oikeus esittää korvausvaatimus vakuutuksenne pohjalta, mistä syystä 

kerromme Teille suunnitellusta siirrosta. 

2. Tarvitseeko minun tehdä mitään? 

Teidän ei tarvitse tehdä mitään, ellei Teillä ole kysyttävää tai ellette usko suunnitellun siirron 
vaikuttavan Teihin haitallisesti.  
 
Jos Teillä on yhteinen vakuutus tai ryhmävakuutus, pyydämme Teitä kertomaan suunnitelluta 
siirrosta vakuutuksen muille osapuolille.  
 
Suosittelemme tutustumaan huolellisesti kirjeen ja esitteen sisältöön sekä siirtoa varten luotuun 
verkkosivuun (osoitteessa www.hiscoxgroups.com/partvii), jotta voitte varautua suunnitellun 
siirron seurauksiin. Voitte myös ottaa yhteyttä meihin jos Teillä on kysyttävää. Yhteystietomme 
löydätte esitteen takakannesta. 
 
PRA ja FCA valvovat osa VII -menettelyä ja antavat kumpikin oman lausuntonsa suunnitellusta 
siirrosta High Court of England and Wales -tuomioistuimelle (the ”High Court”). Tämä ei 
kuitenkaan merkitse sitä, etteikö asiakkaan tulisi itse selvittää, miten suunniteltu siirto 
mahdollisesti vaikuttaa häneen. 

3. Mistä tiedän, kuuluuko minun vakuutukseni suunnitellun siirron piiriin? 

 Suunnitelman mukaan HIC:n vakuutukset siirretään Hiscox S.A. -yhtiölle, jos ne on myöntänyt: 

 HIC:n haarayhtiö Euroopan talousalueella (ETA), eli Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, 

Hollannissa, Portugalissa, Espanjassa tai Irlannin tasavallassa 

 HIC:n haarayhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos  

o vakuutuksenottaja asuu Euroopan talousalueella (pois lukien Yhdistynyt 

kuningaskunta), 

o vakuutus kattaa ainoastaan Euroopan talousalueen riskit, 

o vakuutus kattaa riskit Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ETA-maassa (paitsi 

Yhdistynyt kuningaskunta) ja/tai ETA:n ulkopuolisissa maissa. Nämä vakuutukset 

muuttuvat ”sekavakuutuksiksi”, joissa on sekä Yhdistyneen kuningaskunnan riskit 

että ETA:n ulkopuolisten maiden riskit, jotka HIC vakuuttaa jatkossakin, kun taas 

Euroopan talousalueen riskit siirretään Hiscox S.A. -yhtiölle. Ehdotuksen mukaan 

”sekavakuutusten” molempiin osiin pätevät samat ehdot (myös sovellettavia 

vakuutusrajoituksia koskevat ehdot). 

HSA on siirrettävien vakuutusten vakuuttaja ja korvaa HIC:n kaikissa HIC:tä koskevissa 

toimenpiteissä (käynnissä olevat, tulevat, avoimet, uhkaavat sekä muut). 

Ehdotuksen mukaan HIC pysyy niiden vakuutusten vakuuttajana, jotka on myöntänyt HIC:n 

haarayhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja joiden vakuutuksenottaja asuu Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa tai ETA:n ulkopuolisessa maassa.  
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4. Mikä Hiscox S.A. (HSA) on? 

HSA on Hiscox-konserniin kuuluva sääntelyn alainen vakuutusyhtiö. HSA:n toimipaikka on 

Luxemburg ja sen päätoimipaikka on osoitteessa 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, 

Luxemburg. HSA:lla on Luxemburgin valtiovarainministerin myöntämä toimilupa ja sitä valvova 

sääntelyviranomainen on Commissariat Aux Assurances (CAA, Luxemburgin vakuutusten 

sääntelyviranomainen). Luxemburgin sääntelyviranomainen myönsi Hiscox S.A.:lle toimiluvan 

tammikuussa 2018 ja Hiscox S.A.:lla on S&P:n A-luottoluokitus. HSA on rekisteröity 

Luxemburgin suurherttuakunnan kaupparekisteriin ”Registre du Commerce et des Sociétiés2 

(RCS) rekisteröintinumerolla B217018. 

5. Miksi HSA:n Euroopan pääkonttori päätettiin sijoittaa Luxemburgiin? 

Luxemburgin valinta pääkonttorin sijoituspaikaksi tehtiin huolellisen mahdollisten 
sijoituspaikkojen selvityksen pohjalta. Luxemburgilla on erinomainen sijainti nykyisten Eurooppa-
toimintojemme keskellä, sen talous on tasapainossa, sillä on kokenut ja arvostettu vakuutusten 
sääntelyviranomainen ja siellä on rahoitusalan palvelujen keskittymä. 

6. Voinko perua vakuutukseni, jos en ole tyytyväinen suunniteltuun siirtoon? 

Suunniteltu siirto ei vaikuta nykyisen vakuutuksenne irtisanomisehtoihin. Voitte käyttää kaikkia 
tiettyjen Euroopan valtioiden lakien mukaisia oikeuksianne vakuutuksen irtisanomiseksi 3 viikon 
kuluessa toimeenpanopäivästä tai kyseessä olevan maan lain mukaisen ajanjakson kuluessa 
sen mukaan, kumpi ajanjakso on pidempi. 

7. Käsittelevätkö samat henkilöt jatkossakin vakuutustani? 

Kyllä, yhteystietomme ja asiakaspalvelumme puhelinnumerot pysyvät muuttumattomina. 

8. Vaikuttaako suunniteltu siirto suoraveloitukseeni? 

Ei, suunniteltu siirto ei vaikuta suoraveloitukseenne. Otamme Teihin yhteyttä mikäli 

suoraveloitustanne on tarpeen muuttaa muusta syystä. 

9. Minulla on käsittelyssä oleva korvausvaatimus. Mitä sille tapahtuu? 

Suunniteltu siirto ei vaikuta käsittelyssä olevan korvausvaatimuksen käsittelyyn tai maksuun. 

10. Olen jättänyt korvausvaatimuksen, jota ei ole hyväksytty tai joka on oikeuskäsittelyssä. 

Mitä sille tapahtuu? 

Suunnitellun siirron myötä kaikki nykyiset, avoimet ja tulevat HIC:n suorittamat tai sitä koskevat, 
siirron piiriin kuuluvat toimenpiteet siirtyvät HSA:lle. Jos vakuutus ei kuulu siirron piiriin, siihen 
perustuvat korvausvaatimukset jätetään jatkossakin HIC:lle. 

11.  Mikä on rahoituspalvelujen korvausjärjestelmä (Financial Services Compensation 

Scheme, FSCS)? 

FSCS on Yhdistyneen kuningaskunnan lakisääteinen järjestelmä, jota rahoittaa Yhdistyneen 

kuningaskunnan  

rahoituspalveluala. FSCS myöntää rahallista korvausta siihen oikeutetuille vakuutuksenottajille 

(yleensä kuluttajille ja pienyrityksille), mikäli PRA:n tai FCA:n valtuuttama vakuutusyhtiö on 

maksukyvytön. 

12. Vaikuttaako suunniteltu siirto FSCS:n minulle tarjoamaan suojaan? 

Vakuutukset, joiden vakuuttaja on jatkossakin HIC, kuuluvat ennen suunniteltua siirtoa ja sen 

jälkeenkin FSCS:n piiriin, myös siinä tapauksessa, että päätätte uusia HIC:n myöntämän 

vakuutuksenne, kun se on ajankohtaista.  
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Eurooppalaiset vakuutukset: jos vakuutuksenne siirtyy suunnitellussa siirrossa HSA:lle, kuulutte 

myös suunnitellun siirron toteutumisen jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan FSCS:n piiriin. Jos 

päätätte uusia vakuutuksenne HSA vakuuttajananne, vakuutuksenne myöntää HSA, jolloin 

vakuutuksenne ei jatkossa kuulu Yhdistyneen kuningaskunnan FSCS:n piiriin, vaan 

Luxemburgin vakuutussuojan piiriin. 

Sekavakuutukset: jos Teillä on sekavakuutus (yllä määritellyn mukaisesti), FSCS kattaa 

jatkossakin kaikki vakuutukseenne perustuvat korvausvaatimukset sekä ennen suunniteltua 

siirtoa että sen jälkeen, myös silloin, jos uusitte vakuutuksenne. HSA:n vakuuttama 

vakuutuksenne osa kuuluu suunnitellun siiron jälkeen tämän lisäksi myös Luxemburgin 

vakuutussuojan piiriin. 

Luxemburgin vakuutussuoja ei sisällä vakuusrahastoa vakuutuksenottajille, vaan sen tiukat 

säädökset edellyttävät, että maksukyvyttömän luxemburgilaisen vakuutusyhtiön varat käytetään 

ehdottomasti vakuutukseen perustuvien korvausvaatimusten maksuun. Näiden sääntöjen 

tarkoituksena on rajoittaa vakuutuksenottajien tarvetta hakea korvausta FSCS:n tyyppisestä 

järjestelmästä. 

Lisäksi on mahdollista, että tiettyjen ETA-maiden haarayhtiöiden myöntämät vakuutukset 

kuuluvat kyseisen maan vakuutussuojan piiriin.  

Riippumaton asiantuntija on arvioinut, että suunniteltu siirto ei vaikuta oleellisen haitallisesti 

vakuutuksenottajiin. Lisäksi riippumaton asiantuntija toteaa selvityksessään, että on erittäin 

epätodennäköistä, että HSA päätyisi maksukyvyttömäksi suunnitellun siirron toteutuessa. 

Lisätietoa vakuutuksenottajien suojasta suunnitellun siirron toteutuessa löydätte riippumattoman 

asiantuntijan selvityksestä verkkosivullamme osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii, tai ks. 

vastaus kysymykseen 18 (miten saan kopion riippumattoman asiantuntijan selvityksestä).  

13. Mikä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan asiamies (UK Financial Ombudsman 

Service) on? 

Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan asiamies tarjoaa yksityishenkilöille ilmaisen ja 

riippumattoman palvelun PRA:n ja FCA:n hyväksymiä vakuuttajia koskevien riitojen ja valitusten 

ratkaisemiseksi. Sovellettavien sääntöjen ehdot täyttävät HIC:n vakuutuksenottajat (yleensä 

kuluttajat ja pienyritykset) kuuluvat tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan 

asiamiehen toimivallan piiriin. Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan asiamies voi tehdä 

vakuutusyhtiöitä sitovia päätöksiä.  

14. Vaikuttaako suunniteltu siirto oikeuteeni kääntyä Yhdistyneen kuningaskunnan 

rahoitusalan asiamiehen puoleen? 

HIC:n myöntämät vakuutukset kuuluvat myös jatkossa Yhdistyneen kuningaskunnan 

rahoitusalan asiamiehen toimivallan piiriin, myös silloin, jos päätätte uusia HIC-vakuutuksenne 

seuraavan uusintakerran yhteydessä.  

 

Eurooppalaiset vakuutukset: jos Teillä on eurooppalainen vakuutus, oikeutenne kääntyä 

Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan asiamiehen puoleen säilyy muuttumattomana niiden 

HIC:n toimenpiteiden tai palveluiden osalta, jotka toteutuvat ennen suunniteltua siirtoa. 

Suunnitellun siirron toteuduttua vakuutuksenne siirtyy HIC:ltä HSA:lle. Ette tästä syystä enää voi 
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kääntyä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan asiamiehen puoleen. Jos olette kuluttaja, 

Teillä on sen sijaan oikeus kääntyä Luxemburgin asiamiehen puoleen (alla olevan mukaisesti).  

Riippumaton asiantuntija on arvioinut, että Siirtoehdotus ei vaikuta oleellisen haitallisesti 

vakuutuksenottajiin. Lisäksi riippumaton asiantuntija toteaa selvityksessään, että on erittäin 

epätodennäköistä, että HSA päätyisi maksukyvyttömäksi suunnitellun siirron toteutuessa. 

Lisätietoa vakuutuksenottajien suojasta suunnitellun siirron toteutuessa löydätte riippumattoman 

asiantuntijan selvityksestä verkkosivullamme osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii, tai ks. 

vastaus kysymykseen 18 (miten saan kopion riippumattoman asiantuntijan selvityksestä).  

15. Milloin suunnitellun siirron on määrä toteutua? 

Jos High Court of England and Wales -tuomioistuin hyväksyy suunnitellun siirron, sen odotetaan 
toteutuvan 1. tammikuuta 2019 klo 00.01 BST. Kyseisestä ajankohdasta käytetään nimitystä 
toimeenpanopäivä.  
Jerseyn alueelle kuuluvat vakuutukset pysyvät HIC:lla kunnes Royal Court of Jersey -
tuomioistuin hyväksyy ehdotetun Jerseyn järjestelyn. 

16. Mistä tiedän, toteutuuko suunniteltu siirto ja siirretäänkö vakuutukseni? 

Jos High Court hyväksyy suunnitellun siirron, sen odotetaan toteutuvan 1. tammikuuta 2019.  
 

Julkaisemme asiasta ilmoituksen siirtoa varten perustetulla verkkosivullamme osoitteessa 
www.hiscoxgroup.com/partvii pian sen jälkeen, kun High Court of England and Wales on 
päättänyt käsittelynsä, jonka odotetaan toteutuvan 14. Joulukuuta 2018, sekä Royal Court of 
Jersey on päättänyt oman käsittelynsä, jonka odotetaan toteutuvan 17. joulukuuta 2018. 
 
Lisäksi Euroopan sanomalehdissä julkaistaan ilmoitus vakuutuksenottajille suunnitellun siirron 
hyväksymisestä. 
 
Suosittelemme vierailemaan säännöllisesti siirtoa varten perustetulla verkkosivullamme 
osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii 
 toimeenpanopäivän mahdollisten muutosten varalta. 

17. Mitä tapahtuu, jos suunniteltua siirtoa ei hyväksytä? 

Jos High Court ei hyväksy suunniteltua siirtoa, vakuutuksia ei siirretä lainkaan. Julkaisemme 
asiasta lisätietoa siirtoa varten perustetulla verkkosivullamme osoitteessa 
www.hiscoxgroup.com/partvii, jolla suosittelemme vierailemaan säännöllisesti. 
 

18. Mistä saan lisätietoa asiasta? 
Kaikki suunniteltua siirtoa koskevat asiakirjat, mukaan lukien riippumattoman asiantuntijan 
selvitys kokonaisuudessaan, koko siirtoasiakirja sekä riippumattoman asiantuntijan lisäselvitys 
(kun se on saatavilla) ovat ladattavissa siirtoa varten perustamallamme verkkosivulla osoitteessa 
www.hiscoxgroup.com/partvii.  
Kyseisellä verkkosivulla julkaistaan aika ajoin suunniteltua siirtoa koskevia päivityksiä, mukaan 
lukien mahdolliset toimeenpanopäivän sekä käsittelypäivämäärien muutokset High Court of 
England and Wales ja Royal Court of Jersey -tuomioistuimissa. 
Muussa tapauksessa ja jos haluatte lisätietoa tai ilmaisen kopion suunniteltua siirtoa koskevista 

asiakirjoista, tai jos Teillä on kysyttävää suunnitellusta siirrosta, ottakaa meihin yhteyttä 

soittamalla johonkin tämän esitteen takannessa luetelluista maanumeroistamme. Palvelemme 

klo 09.00–17.00 maanantaista perjantaihin (paitsi julkisina vapaapäivinä). 

 
 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Osa C: Riippumattoman asiantuntijan selvityksen yhteenveto 
Riippumaton asiantuntija on laatinut seuraavan yhteenvedon pääselvityksestään. Koko selvitys on 

luettavissa siirtoa varten perustetulla verkkosivullamme osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii 

Johdanto 

Minä, Philip Tippin, olen KPMG LLP:n (KPMG) aktuaaripalvelun osakas. Olen ollut the Institute and 

Faculty of Actuaries -järjestön jäsen 19 vuoden ajan. Hiscox Insurance Company Limited (HIC) on 

nimittänyt minut riippumattomaksi asiantuntijaksi alla esitellyssä siirrossa (siirto) HIC:n ja Hiscox SA:n 

(HSA) välillä (yhdessä siirtoyhtiöt). Prudential Regulation Authority (PRA) hyväksyi yhdessä Financial 

Conduct Authorityn (FCA) kanssa nimitykseni 21. joulukuuta 2017. 

Siirron suunniteltu toimeenpanopäivä (toimeenpanopäivä) on 1. tammikuuta 2019. 

Tämä selvitykseni yhteenveto kattaa riippumattoman asiantuntijan selvitykseni tärkeimmät 

johtopäätökset. Kuten riippumattoman asiantuntijan selvityksestä käy ilmi, en ole selvittänyt muita 

järjestelyjä kuin High Court of Justice of England and Wales (the Court) -tuomioistuimelle luovutetuissa 

siirtoasiakirjoissa esitetyt. Selvitykseni perustuu siirtoyhtiöiltä saamiini tietoihin ja muuhun materiaaliin. 

Siirtoyhtiöt ovat kirjallisesti vahvistaneet minulle luovutettujen tietojen paikkansapitävyyden. En ole 

kuitenkaan pyrkinyt vahvistamaan tätä itsenäisesti, eikä suorittamani selvitys ole lounteeltaan minulle 

luovutettujen rahoitustietojen tai muun tiedon auditointi. 

Koko riippumattoman asiantuntijan selvitys on huomioitava yhdessä tämän yhteenvedon kanssa 

tukeutumatta yksin yhteenvetoon. Sekä tämä yhteenveto että riippumattoman asiantuntijan selvitys 

tulee ottaa huomioon kokonaisuutena, mukaan lukien niiden käytön riippumattoman asiantuntijan 

selvityksen mukaiset rajoitukset. Riippumattoman asiantuntijan selvitys on tulkinnassa etusijalla, jos sen 

ja tämän yhteenvedon välillä on tosiasiallisia tai havaittuja ristiriitoja. 

 

Suunniteltu siirto 

23. kesäkuuta 2016 Yhdistyneen kuningaskunnan äänestäjäkunta äänesti Euroopan unionista (”EU”) 

eroamisen puolesta. Tämän yleisesti nimellä ”Brexit” tunnetun päätöksen seurauksista on vieläkin 

epäselvyyttä. Yhdistynyt kuningaskunta jätti Lissabonin sopimuksen 50. artiklan mukaisen virallisen 

ilmoituksen 29. maaliskuuta 2017, minkä jälkeen se on aloittanut kaksivuotisen neuvottelukauden sen 

EU:sta eroamisen ehdoista.  

Eräs Brexitin mahdollinen seuraus Yhdistyneen kuningaskunnan vakuutusyhtiöille on 

toimilupaoikeuksien menettäminen (sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden 

mukainen oikeus vakuuttaa).  

Hiscox-konserni (Hiscox) harjoittaa laajamittaista vakuutus- ja jälleenvakuutusliiketoimintaa 

tytäryhtiöidensä kautta. Hiscox Ltd on Hiscoxin emoyhtiö. Sen kotipaikka on Bermuda. 

Hiscox vakuuttaa tällä hetkellä EU-alueen riskejä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen 

vapauden mukaisesti HIC-yhtiön kautta. HIC on Hiscox Insurance Holdings Limitedin täysin omistama 

tytäryhtiö. HIC on vakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on Yhdistynyt kuningaskunta. Se tarjoaa 

vahinkovakuutuksia, erityisesti henkilöasiakkaiden vakuutuksia ja kaupallisia vakuutuksia. 

Henkilöasiakkaiden vakuutuksiin kuuluvat arvokkaat kotitaloudet, taide-esineet ja keräilyesineet sekä 

luksusajoneuvot. Kaupalliset vakuutukset keskittyvät PK-yrityksiin, erityisesti ammatillisiin ja muihin 

vastuuvakuutuksiin, joita ovat muun muassa työsuhdevastuuvakuutukset sekä kiinteistövakuutukset. 

HIC vakuuttaa yrityksiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Euroopan talousalueella.  

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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HSA on Hiscox Ltd:n tytäryhtiö ja hiljattain Luxemburgissa perustettu vahinkovakuutusyhtiö, joka tulee 

tarjoamaan yritysvakuutuksia Euroopan talousalueella Yhdistynyttä kuningaskuntaa (ETA) lukuun 

ottamatta 1. tammikuuta 2019 alkaen. Huom! Tässä selvityksessä ETA merkitsee aina Euroopan 

talousaluetta Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta.  

HSA:n on tarkoitus myöntää HIC:n nykyisiä, EU-alueen uusittavia vakuutuksia sekä uusia 

yritysvakuutuksia toimeenpanopäivästä lähtien. 

HIC määrittelee HSA:lle siirrettävät vakuutukset pääasiassa kolmen tekijän perusteella: vakuutuksen 

myöntämispaikka, pääasiallisen vakuutuksenottajan (fyysinen tai juridinen henkilö) riskin sijaintipaikka 

sekä riskin sijaintipaikka. Vakuutus siirtyy HSA:lle jos vakuutus myönnettiin Euroopan talousalueella tai 

jos asiakas asuu Euroopan talousalueella tai jos riskin sijaintipaikka on Euroopan talousalueella. Täysin 

Yhdistyneen kuningaskunnan alueella myönnettyjen vakuutusten Euroopan talousaluetta koskeva osa 

siirtyy HSA:lle, minkä seurauksena syntyy yhdistetty vakuutus, jossa HSA lisävakuuttajana vakuuttaa 

vain Euroopan talousalueen riskit. 

Yllä kuvattuun siirtoon sovelletaan Englannin ja Walesin lakia, jolloin se edellyttää High Court -

tuomioistuimen hyväksyntää. Samaan aikaan Jerseyllä suunnitellaan HIC:n Jerseyllä sijaitsevia ETA-

riskejä siirrettäväksi HSA:lle. Jerseyllä tai Jerseyltä käsin harjoitettavan vakuutusliiketoiminnan siirto 

edellyttää Royal Court of Jersey -tuomioistuimen hyväksyntää. On epätodennäköistä, että siirtoa ei 

hyväksytä, mutta jos näin käy, siirron piiriin kuuluvat vakuutukset pysyvät HIC:llä kunnes toisin sovitaan. 

Olen epäselvyyksien välttämiseksi selvittänyt erityisesti jerseyläisten vakuutuksenottajien asemaa ja 

johtopäätökseni pätevät yhtä lailla niihin vakuutuksenottajiin, joihin Jerseyn siirto vaikuttaa. Perehdyn 

syvemmin näiden vakuutusten tilaan lisäselvityksessäni. 

Myös seuraavien yllä olevaan liittyvien toimenpiteiden odotetaan toteutuvan: 

Hiscox Vertrieb AG:n (HAG) ja Hiscox Europe Underwriting Limitedin (HEUL) rajat ylittävä 

sulautuminen. HAG on Hiscox-konsernin entinen vakuutusmeklari. HEUL puolestaan on Hiscox-

konsernin vakuutusmeklari, joka tuo HIC:lle uusia asiakkaita. Sulautumisen päämääränä on tehostaa 

Hiscoxin juridista rakennetta. Se on myös osa laajempaa Hiscoxin uudelleenjärjestelyä, joka liittyy 

osittain Yhdistyneen kuningaskunnan tulevaan eroon Euroopan unionista. Sulautumisen odotetaan 

toteutuvan ennen suunniteltua siirtoa.  

HEUL ja HSA sulautuvat valtionrajojen yli. Valtaosa HIC:n vakuuttamista ETA-riskeistä tulee HEUL:in 

kautta, ja valtaosa sen liiketoimista tapahtuu ETA:n alueella olevissa toimistoissa, jolloin rajat ylittävän 

sulautumisen myötä HEUL:n kaikki uusimisoikeudet, työsopimukset, välityssopimukset, DAA  ja 

henkilökunta siirtyy HSA:lle (osa oikeuksista ja järjestelyistä siirtyy tosin HEUL:ltä ennen suunniteltua 

siirtoa Tämän odotetaan toteutuvan minuutti suunnitellun siirron jälkeen.  

Minulla ei parhaan ymmärrykseni mukaan ole työni, yksityiselämäni tai rahoituksellisten yhteyksieni 

puolesta eturistiriitoja suhteessa suunnitellun siirron osapuoliin. Näen tästä syystä soveltuvani 

toimimaan tämän tapahtuman riippumattomana asiantuntijana. Päävastuuni suunnitellun siirron 

selvittämisestä on the High Court -tuomioistuimelle. Tämä vastuuni on voimassa riippumatta siitä, miltä 

fyysisiltä tai juridisilta henkilöiltä saan ohjeita tai maksuja.  

Riippumattoman asiantuntijan selvitykset löytyvät seuraavasta linkistä: www.hiscoxgroup.com/partvii 

 

Yleiskatsaus analyysiini 

Olen selvittänyt suunnitellun siirron vaikutuksia vakuutuksenottajien suojaan sekä sen kannalta, miten 

siirto vaikuttaisi heitä suojaaviin rahavaroihin, että sen, miten tietyt ei-rahalliset suunnitellun siirron 

seuraukset saattavat vaikuttaa vakuutuksenottajien asiakassuhteeseen.  

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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Pyrkimykseni on ollut selvittää suunnitellun siirron mahdollisia vaikutuksia vakuutuksenottajien 

vakuutuspalveluihin vertaamalla suunniteltua siirtoa tilanteeseen, jossa suunniteltu siirto ei toteudu. 

Olen jakanut vakuutuksenottajat seuraaviin ryhmiin ja vertaillut ryhmien etuja erikseen: 

i. HIC:ltä siirtyvät vakuutuksenottajat, jotka kuuluvat tällä hetkellä Financial Services 

Compensation Schemen (FSCS) piiriin (osa suunnitellun siirron piiriin kuuluvista 

vähittäiskaupan ja pienyritysten vakuutuksenottajista), 

ii. HIC:ltä siirtyvät vakuutuksenottajat, jotka eivät kuulu FSCS:n piiriin (kaikki muut suunnitellun 

siirron piiriin kuuluvat vakuutuksenottajat), sekä 

iii. suunnitellun siirron piiriin kuulumattomat HIC:n vakuutuksenottajat. 

Totean, että HSA:lla ei ole vakuutuksenottajia ennen toimeenpanopäivää. 

 

Mitä ei-rahallisia vaikutuksia suunnitellulla siirrolla on? 

Riippumattoman asiantuntijan selvityksessä olen selvittänyt suunnitellun siirron aiheuttamia mahdollisia 

muutoksia seuraaviin:  

 FCA:n asiakkaiden reilun kohtelun periaatteet;  

 uuden korvausvaatimuksen jättämisen helppous; 

 asiakkaiden tietosuoja; 

 Brexitin seuraukset; sekä  

 muut näkökohdat, mukaan lukien säädökset, toimiva johto ja hallinnointi. 

Asiakkaiden reilu kohtelu 

Vaatimusten ja vakuutusten käsittely 

Siirtoyhtiöiden vakuutuksenottajien vakuutuspalveluiden laatu ei muutu olennaisesti suunnitellun siirron 

seurauksena. Siirtoyhtiöt ovat tehneet kaikkensa suunnitellakseen siirron ja siihen liittyvät toimenpiteet 

siten, että kaikki järjestelmät, henkilöt ja prosessit, joiden kanssa asiakkaat ovat tekemisissä, pysyvät 

olennaisesti muuttumattomina. 

Siirto ei vaikuta vakuutuksenottajien mahdollisuuteen jättää uusia korvausvaatimuksia tai asiakkaiden 

tietosuojaan. 

Siirron ei siis odoteta vaikuttavan korvausvaatimusten tai vakuutusten käsittelyyn missään 

asiakasryhmässä. 

 

Menettelytapoihin liittyvät riskit 

Menettelytapoihin liittyvät riskit ovat HIC:n ja HSA:n kannalta pääasiassa uhka vakuutusten 

sijoituspaikan ja vakuuttamisprosessin sekä korvausvaatimusten käsittelyn kannalta. Mahdolliset 

muutokset pyritään yllä olevan mukaisesti pitämään mahdollisimman vähäisinä kaikilta näiltä osin. Sekä 

HIC:n että HSA:n osalta lopullinen vastuu menettelytapoihin liittyvistä riskeistä on yhtiöiden hallituksilla. 

HIC:ltä HSA:lle siirtyvien vakuutuksenottajien osalta säännösten noudattamista valvovat suunnitellun 

siirron jälkeen eri henkilöt kuin nykyään. HSA:n säännösten noudattamista valvova toiminto on yksi 

Luxemburgiin perustetuista avaintoiminnoista. Menettelytapoihin liittyvien riskien valvontamenetelmien 

ei kuitenkaan ole määrä muuttua olennaisesti suunnitellun siirron myötä. 
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Asiakkaiden tietosuoja 

Tietosuojariskit muodostavat verrattain uuden mutta kasvavan uhan nykypäivän yrityksille. Yritykset 

altistuvat yhä useammin tietoverkkohyökkäyksille. Hyökkäyksissä voi olla kyse esimerkiksi asiakkaiden 

tietoihin pääsemisestä, niiden myymisestä tai julkaisemista, tai normaalin liiketoiminnan häiritsemisestä. 

Kyberturvallisuus on tästä syystä yhä tärkeämmässä asemassa. Asiakas voi perustellusti edellyttää 

vakuuttajan ryhtyvän asianmukaisiin toimenpiteisiin asiakkaiden luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi. 

Asiakkaiden tietosuojan ei odoteta heikkenevän suunnitellun siirron seurauksena, ja totean, että siirto ei 

muodosta olennaista uhkaa asiakkaiden tietojen menetykselle, sillä HSA:n odotetaan noudattavan 

samoja toimintaperiaatteita kuin HIC. Yritykset altistuvat usein tietoverkkohyökkäyksille, ja on aina 

mahdollista, että tällainen hyökkäysyritys voi onnistua. Suunniteltu siirto ei kuitenkaan vaikuttaisi 

lisäävän tätä riskiä millään tavalla. En ole selvityksessäni havainnut suunnitellun siirron vaikuttavan 

minkään vakuutuksenottajaryhmän tietosuojaan. 

Brexitin seuraukset 

Suunnitellun siirron koko tarkoitus on lieventää Brexitin aiheuttamia riskejä. Siirtämällä vakuutuksia 

HIC:ltä HSA:lle siirtoyhtiöt takaavat voivansa tarjota kyseisiä vakuutuksia myös jatkossa. Siirron piiriin 

kuuluvien vakuutuksenottajien siirto merkitsee siis sitä, että lailliset esteet oikeutettujen 

korvausvaatimusten maksamiseen Brexitin jälkeen poistuvat siirron toteutumisen myötä. Jos suunniteltu 

siirto ei toteudu, HIC ei voi laillisesti jatkaa Euroopan talousalueella asuvien vakuutuksenottajien 

vakuuttamista tai maksaa korvauksia heille, sillä tämän selvityksen laatimishetkellä toimilupaoikeuksien 

jatkamisesta tai muusta järjestelystä ei ole päästy sopuun.  

Brexit ei vaikuta suunnitellun siirron piiriin kuulumattomien HIC:n vakuutuksenottajien oikeuksiin. 

HSA:lla ei ole vakuutuksenottajia toimeenpanopäivänä. Siirron ansiosta Brexitin aiheuttama 

epävarmuus ei siis vaikuta haitallisesti vakuutuksenottajiin, vaan itse asiassa suunnitellun siirron piiriin 

kuuluvien vakuutuksenottajien tilanne paranee, sillä ilman siirtoa HIC ei voisi laillisesti jatkaa heidän 

vakuuttamistaan tai maksaa heidän korvausvaatimuksiaan Brexitin jälkeen. 

Muut näkökohdat 

Säädökset 

HIC:n pääasialliset sääntelyviranomaiset ovat tällä hetkellä PRA ja FCA. Siirto ei vaikuta siirron piiriin 

kuulumattomien vakuutuksenottajien sääntelyviranomaisiin. Euroopan talousalueella asuvat 

vakuutuksenottajat ovat jo nyt vakuutettuja HIC:n Euroopan talousalueen haarayhtiöiden kautta, jolloin 

he kuuluvat jatkossakin oman maansa sääntelyviranomaisten toimivallan piiriin.  

Siirron piiriin kuuluvien vakuutuksenottajien sääntelyviranomainen muuttuu siirron myötä. HSA:n 

pääasiallinen sääntelyviranomainen on Luxemburgin sääntelyviranomainen CAA. Lisäksi HSA:lla tulee 

olemaan haarayhtiö Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä haarayhtiö perustetaan 

toimilupaoikeuksia hyväksikäyttäen. Vaikka ne siirron piiriin kuuluvat vakuutuksenottajat, joiden ei 

katsota olevan HSA:n Yhdistyneen kuningaskunnan haarayhtiön vakuuttamia, eivät siirron jälkeen enää 

kuulukaan FCA:n pääasiallisten periaatteiden piiriin, ottaa HSA nämä periaatteet jatkossakin huomioon 

niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Luxemburgin säännösten kanssa, sillä HSA:n Yhdistyneen 

kuningaskunnan haarayhtiön tulee noudattaa kyseisiä periaatteita. 

Sekä Luxemburg että Yhdistynyt kuningaskunta ovat tällä hetkellä EU:n jäsenvaltioita ja noudattavat 

Solvenssi II -toiminnan vakauden valvonnan säädöksiä. 

Nämä säännösmuutokset eivät selvitykseni mukaan aiheuta mitään haittavaikutuksia.  

Vakuutuksenottajien lisäsuojat 



13 
 

FSCS on lakisääteinen järjestelmä, jota rahoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluala. 

FSCS myöntää rahallista korvausta siihen oikeutetuille yksittäisille vakuutuksenottajille, joiden 

vakuutuksen Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muussa ETA-maassa on myöntänyt Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa toimiva vakuutusyhtiö tilanteessa, jossa vakuutusyhtiö päätyy maksukyvyttömäksi. 

HIC:n siirron piiriin kuulumattomat vakuutuksenottajat ovat myös jatkossa FSCS:n suojaamia 

tilanteessa, jossa korvauksia ei voida maksaa täysimääräisinä rahavaroista, pääomasta tai 

jälleenvakuutuksesta.   FSCS:n suoja kattaa myös jatkossa ne siirrettäviin vakuutuksiin perustuvat ja 

ennen siirron toimeenpanopäivää tai sen jälkeen jätetyt korvausvaatimukset, jotka olivat oikeutettuja 

kyseiseen suojaan. Näissä tapauksissa FSCS:n suoja raukeaa siirrettävien vakuutusten osalta silloin, 

kun vakuutus jatkossa uusitaan HSA vakuuttajana, jolloin vakuutuksenottaja siirtyy Luxemburgin 

vakutuussuojan piiriin. Luxemburgin vakuutussuoja perustuu lain suojaamaan pääomaan, jota säätelee 

vakuutusyhtiön, pääoman talletuspankin sekä CAA:n välinen kolmikantasopimus.  

Myös ne siirron piiriin kuuluvat vakuutuksenottajat, jotka eivät kuuluneet FSCS:n piiriin, ovat oikeutettuja 

Luxemburgin vakuutussuojaan.  

Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusasiamies (Financial Ombudsman Service, FOS) on riippumaton 

virasto, jonka tarkoituksena on ratkaista riitoja yksityishenkilöiden ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

toimivien vakuutusyhtiöiden välillä. Rahoitusasiamies voi tehdä vakuutusyhtiöitä sitovia 

korvauspäätöksiä. Vain niillä vakuutuksenottajilla, joiden liiketoimintaa harjoitetaan Yhdistyneestä 

kuningaskunnasta käsin, on oikeus valittaa rahoitusasiamiehelle. 

HIC:n siirron piiriin kuulumattomat vakuutuksenottajat voivat myös siirron jälkeen kääntyä 

rahoitusasiamiehen puoleen, jos heillä oli siihen oikeus ennen siirtoa. Ne siirron piiriin kuuluvat HIC:n 

vakuutuksenottajat, joilla on tällä hetkellä oikeus kääntyä rahoitusasiamiehen puoleen, voivat myös 

jatkossa tehdä valituksia rahoitusasiamiehelle HIC:n tai HSA:n Yhdistyneen kuningaskunnan 

haarayhtiön sääntelyn piiriin kuuluvista toimista, eli Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettavista, 

sääntelyn piiriin kuuluvista toimista. Muiden valitusten osalta heillä on mahdollisuus kääntyä 

vakuutusyhtiöiden liiton sekä Luxemburgin kuluttajaliiton vakuutusasiamiehen puoleen. Valituksia voi 

lähettää myös suoraan CAA:lle. Kyseinen vakuutusasiamies vastaa Luxemburgissa Yhdistyneen 

kuningaskunnan rahoitusasiamiestä vakuutusyhtiöiden osalta.  

HIC:n ja HSA:n olosuhteissa ei ymmärrykseni mukaan tapahdu siirron myötä muita muutoksia. 

FSCS:n tällä hetkellä suojaamien ja siirron piiriin kuuluvien vakuutuksenottajien suojaan tulee 

muutoksia, mutta vasta vakuutusten uusimisen yhteydessä. Arvioin myös, että FSCS:n tarjoaman ja 

Luxemburgin vakuutussuojan välillä ei ole merkittävää eroa, minkä lisäksi FSCS:n tarjoama suoja kattaa 

siirron piiriin kuuluvat vakuutukset. Tästä syystä suojien väliset erot eivät vaikuta vakuutuksenottajiin.  

Niillä vakuutuksenottajilla, joilla on tällä hetkellä oikeus kääntyä Yhdistyneen kuningaskunnan 

rahoitusasiamiehen puoleen, on jatkossakin sama oikeus koskien HIC:n tai HSA:n Yhdistyneen 

kuningaskunnan haarayhtiön toimintaa, kun taas kaikki muut valitukset voidaan jatkossa osoittaa 

CAA:lle. Tämän vakuutuksenottajien ryhmän suoja ei siksi muutu ennen vakuutusten uusimista. 

Uusimisen yhteydessä vakuutuksenottaja voi halutessaan etsiä itselleen toisen vakuutuksen. 

Ne siirron piiriin kuuluvat vakuutuksenottajat, jotka eivät kuulu FSCS:n suojan piiriin, eivät omaa 

menetettävää suojaa. He päinvastoin saavat uuden suojan, kun he liittyvät Luxemburgin 

vakuutussuojajärjestelmään suunnitellun siirron jälkeen. Jos heillä on tällä hetkellä oikeus kääntyä 

Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusasiamiehen puoleen, heillä on sama oikeus jatkossakin HIC:n ja 

HSA:n Yhdistyneen kuningaskunnan haarayhtiön suhteen, kun taas kaikki muut valitukset voidaan 

osoittaa CAA:lle. Tämän vakuutuksenottajien ryhmän suoja vahvistuu täten siirron myötä. 

Siirron piiriin kuulumattomien vakuutuksenottajien suoja ei muutu. 
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En täten ole havainnut siirron aiheuttavan mitään haittaa kyseessä oleville vakuutuksenottajien ryhmille 

vakuutussuojan suhteen. 

Vaikuttaako suunniteltu siirto vakuutuksenottajien turvaan? 

En ole havainnut mitään merkittäviä muutoksia minkään kyseessä olevan relevantin 

vakuutuksenottajien ryhmän taloudellisissa olosuhteissa. 

Ennen siirtoa, tammikuun 1. päivänä 2019 sekä olettaen, että HIC pystyy jatkamaan eurooppalaisten 

yritysten vakuuttamista vuoden 2019 ajan, pääoman kattavuussuhde (käytettävissä olevan pääoman 

suhde säännösten vaatimaan pääomaan) on 113 %. HIC:n pääoman tavoitesuhde suhteessa 

vaadittuun pääomaan on normaaleissa liiketoimintaolosuhteissa 120-125 %. Yllä oleva luku on tätä 

alhaisempi, mutta siihen vaikuttaa odotus siitä, että HIC ei voi jatkaa eurooppalaisten yritysten 

vakuuttamista 29. maaliskuuta 2019 jälkeen, mistä syystä HIC on jo maksanut osingon, osittain HSA:n 

pääomittamiseksi. 

Suunnitellun siirron jälkeen pääoman kattavuussuhteen odotetaan olevan noin 120-123 % HIC:n ja 

HSA:n osalta, mikä vastaa yhtiöjohdon yli 120 %:n tavoitetta. Liiketoiminnan jakaminen vähentää 

liiketoiminnan monimuotoisuusastetta, minkä odottaisin (muiden olosuhteiden pysyessä 

muuttumattomina) heikentävän pääoman kokonaiskattavuussuhdetta. Lisäjälleenvakuutus (alla kuvatun 

mukaisesti) kompensoi kuitenkin tätä. 

Pääoman kattavuussuhde pysyy siis siirron jälkeen olennaisesti muuttumattomana tasolla 120-125 %, 

eli yli 100 % ja HIC:n ja HSA:n siirron jälkeisellä tavoitetasolla.  

Jälleenvakuutussuojat siirron jälkeen 

Valtaosa tämän hetken jälleenvakuutuksista kattaa sekä HIC:n että HSA:n, ja vuoden 2018 vakuutukset 

on myönnetty nimenomaisesti sekä HIC:lle että HSA:lle. HSA lisätään osana siirtojärjestelyä olemassa 

oleviin vakuutuksiin, jotka tällä hetkellä kattavat vain HIC:n siten. Jälleenvakuutusvarat ja niihin liittyvät 

velat siirtyvät osana siirtojärjestelyä HIC:lta HSA:lle siten, että jälleenvakuutetuksi tulee siirron jälkeen 

HSA.  

Kaikkiin suunniteltuun siirtoon liittyviin jälleenvakuutusjärjestelyihin sovelletaan Yhdistyneen 

kuningaskunnan lakia, jolloin sellaisia sopimuksia, joiden puitteissa siirron lainmukaisuutta voitaisiin 

kyseenalaistaa muun lainsäädännön perusteella, ei pitäisi olla. 

Sen lisäksi, että HSA lisätään jo olemassa oleviin vakuutuksiin, jälleenvakuutussuojaa lisätään Hiscox 

Insurance Company (Bermuda) Ltd:n (HIB) toimesta. HIB jälleenvakuuttaa tällä hetkellä 70 % HIC:n 

vastuusalkusta. Siirron jälkeen HSA:lle laaditaan uusi vakuutus, jolla kaikesta sen liiketoiminnasta ja 

rahavaroista jälleenvakuutetaan 90 %. Tämä auttaa säilyttämään HIC:n ja HSA:n pääoman 

kattavuussuhteen siirtoa edeltävällä tasolla suojaten samalla HSA:ta siirron jälkeisiltä riskikertymiltä. 

Johtopäätökseni on, että minkään vakuutuksenottajien ryhmän turva ei olennaisesti heikkene 

suunnitellun siirron myötä. 

 

Eläkevastuut 

Siirtoyhtiöiden palveluita hoitavan henkilökunnan lakisääteinen, eläkkeistä vastuussa oleva työnantaja 

on Hiscox Underwriting Group Services Limited (HUGS) -yhtiö, ei HIC tai HSA. Lakisääteinen 

työnantaja on lain mukaan vastuussa eläkejärjestelmän rahoittamisesta.   Hiscoxin yhtiöjohto on 

ilmoittanut minulle, että HIC:llä ei ole ollut eläkejärjestelmään oikeutettua henkilökuntaa 1. huhtikuuta 

2001 jälkeen, kun taas HSA:lla tällaista henkilökuntaa ei ole ollut koskaan. Eläkejärjestelmä on ollut 

suljettuna uusille jäsenille 31. joulukuuta 2000 lähtien, eikä eläkejärjestelmään ole tullut uutta 

eläkekertymää 31. joulukuuta 2006 lähtien. 
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HUGS:n emoyhtiö Hiscox PLC on antanut HUGS:lle vakuuden, jolloin Hiscox PLC vastaa 50 miljoonan 

punnan edestä HUGS:n eläkejärjestelyistä, jos HUGS itse ei siihen pysty. 

Työryhmäni eläkeasiantuntijat ovat ilmoittaneet, että Yhdistyneen kuningaskunnan 

eläkevalvontaviranomaisella (The Pensions Regulator) on maksukyvyttömyystapauksissa laajamittaiset 

toimintavaltuudet. Eläkevalvontaviranomainen voi ottaa varoja Hiscox-konsernin muista yhtiöistä, mistä 

syystä olen selvittänyt eläkejärjestelmän toimintaa äärimmäistapauksissa. Äärimmäistapaukset ovat 

äärimmäisen epätodennäköisiä, ja niiden riski on olemassa niin ennen siirtoa kuin sen jälkeenkin. Olen 

asiaa selvitettyäni päätynyt siihen johtopäätökseen, että eläkevastuut eivät aiheuta merkittävää haittaa 

millekään vakuutuksenottajien ryhmälle suunnitellun siirron myötä. 

 

Loppupäätelmä 

Olen selvittänyt suunniteltua siirtoa ja sen todennäköisiä vaikutuksia jokaiselle kyseessä olevalle 

relevantille vakuutuksenottajien ryhmälle. Johtopäätökseni on, että suunnitellun siirron haittavaikutusten 

riski on kaikkien vakuutuksenottajien ryhmien osalta niin vähäinen, että siirto voidaan toteuttaa 

selvityksessäni kuvatulla tavalla. 

Toimitan ennen High Court -tuomioistuimen siirron hyväksymistä koskevaa loppukäsittelyä myös 

lisäselvityksen, joka sisältää uusimmat taloustiedot. Lisäselvitys kattaa myös mahdolliset 

markkinamuutokset, Brexit-päivitykset sekä vakuutuksenottajien palautteet siirtoa koskeviin tiedotteisiin 

(ks. riippumattoman asiantuntijan selvitykseni). 

 

 

 

Philip Tippin  

Institute and Faculty of Actuaries -järjestön jäsen  

Osakas, KPMG LLP  

27 Heinäkuu 2018 
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OSA D: Järjestelyn yhteenveto 
 

JÄRJESTELYN YHTEENVETO 

YHTEENVETO HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITEDIN (HIC) 

VAKUUTUSLIIKETOIMINNAN SIIRRON EHDOISTA HISCOX S.A. -

YHTIÖLLE (HSA) 

JOHDANTO – MUUTOSTEN SYY 

On mahdollista, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista, josta yleisesti 

käytetään nimitystä Brexit, johtaa siihen, että Hiscox Insurance Company Limited (HIC) menettää 

sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden mukaisen oikeutensa harjoittaa 

liiketoimintaa Euroopan unionissa. Hiscox-konserni on ryhtynyt Brexitiä edeltäviin toimenpiteisiin sen 

varmistamiseksi, että Hiscox-konserni voi myös Brexitin jälkeen käsitellä Euroopan alueen 

korvausvaatimuksia vakuutuksenottajilta Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa. 

Hiscox-konserni on tästä syystä perustanut Luxemburgiin uuden vakuutusyhtiön nimeltä Hiscox S.A. 

(HSA) osana Hiscox-konsernia uusien yritysvakuutusten myöntämiseksi Euroopan talousalueella 

sekä sellaisten korvausvaatimusten käsittelemiseksi, joita HIC ei ehkä Brexitin jälkeen voi käsitellä. 

Tämän seurauksena osa HIC:n vakuutusliiketoiminnasta siirretään HSA:lle. Tämä tapahtuu the High 

Court -tuomioistuimen hyväksymänä vakuutusliiketoiminnan siirtojärjestelynä vuonna 2000 

rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain osan VII mukaisesti (järjestely). Tämä asiakirja 

sisältää yhteenvedon suunnitellun siirron (siirto) ydinehdoista järjestelyn mukaisesti sekä lisätietoa 

muutoksista. Lukekaa asiakirja huolellisesti. 

Lisätietoa löytyy siirtoasiakirjasta sekä riippumattoman asiantuntijan selvityksestä, jossa riippumaton 

asiantuntija vahvistaa johtopäätöksenään, että suunniteltu siirto ei aiheuta merkittäviä 

haittavaikutuksia HIC:n vakuutuksenottajille vakuutussuojan, korvaustason, palvelutason tai hallinnan 

suhteen.  

Molemmat asiakirjat ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii.  

MITKÄ VAKUUTUKSET KUULUVAT SIIRRON PIIRIIN? 

Vain osa vakuutuksista siirtyy HSA:lle suunnitellun siirron myötä. Valtaosa vakuutuksista ei kuulu 

siirron piiriin, vaan ne ovat jatkossakin HIC:n myöntämiä. Siirrettäviin vakuutuksiin kuuluvat: 

 kaikki HIC:n Euroopan talousalueella sijaitsevan haarayhtiön myöntämät vakuutukset;
1
 

 kaikki Euroopan talousalueella asuville vakuutuksenottajille myönnetyt vakuutukset; 

                                                                 
1  Euroopan talousalueella tarkoitamme 31 maan Euroopan talousaluetta pois lukien 

Yhdistynyt kuningaskunta. 
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 kaikki vain ETA-riskien vakuuttamiseksi myönnetyt vakuutukset, (Eurooppa-vakuutukset). 

Lisäksi myös vakuutukset (muut kuin Eurooppa-vakuutukset), jotka on myönnetty: (i) ETA-riskien 

vakuuttamiseksi, sekä (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai muiden kuin ETA-maiden riskien 

vakuuttamiseksi (sekavakuutus) siirtyvät HSA:n myöntämiksi ETA-riskien osalta, jolloin HSA vastaa 

kaikista ETA-riskien korvausvaatimuksista. HIC vastaa jatkossakin kaikkien Yhdistyneen 

kuningaskunnan ja/tai muiden kuin ETA-maiden riskien korvausvaatimusten käsittelystä, jolloin 

vakuutuksenottaja on sekä HIC:n että HSA:n vakuuttama. 

Pykälissä (a), (b) ja (c) mainitut vakuutukset sekä ETA-riskien osalta myös sekavakuutukset siirtyvät 

HSA:lle (siirtyvät vakuutukset).  

SIIRRON VAIKUTUKSET HSA:LLE SIIRTYVILLE VAKUUTUKSILLE 

Oikeutenne hyödyntää Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Services Compensation Scheme 

(FSCS) -järjestelmää ja rahoitusasiamiestä (Financial Ombudsman Service) voi muuttua, sillä HSA 

kuuluu siirron jälkeen eri sääntelyviranomaisen piiriin. Lisätietoa löydätte tämän kirjeen mukana 

lähetetystä Usein kysytyt kysymykset (UKK) -asiakirjasta. 

Jos siirto toteutuu: 

Jos hankitte HIC-vakuutuksenne vakuutusmeklarin kautta on vakuutusmeklari jatkossakin vastuussa 

vakuutuksenne hallinnoimisesta ja siihen perustuvista vakuutuskorvausten maksamisesta. 

 Euroopassa asuvien vakuutuksenottajien vakuuttaja on jatkossa HSA, jolloin HSA on myös 

vastuussa vakuutuksenne hallinnoimisesta vakuutusmeklarinne kautta, vakuutusmaksujenne 

perimisestä sekä vakuutuskorvausten maksamisesta. Teidän ei tarvitse ryhtyä mihinkään 

lisätoimenpiteisiin HSA:n vakuutusmaksujen suhteen (Teidän ei esimerkiksi tarvitse ilmoittaa 

asiasta pankillenne). 

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien vakuutuksenottajien vakuuttaja on jatkossa HSA 

tai HIC ja HSA. Hiscox Underwriting Limited (HUL) on jatkossakin vastuussa vakuutuksenne 

hallinnoimisesta vakuutusmeklarinne kautta ja vakuutusmaksujenne keräämisestä. Teidän ja 

vakuutusmeklarinne tulee myös ensi kädessä ottaa yhteyttä HUL:iin.  

Jos hankitte vakuutuksenne suoraan, eli ei vakuutusmeklarin kautta: 

 Euroopassa asuvien vakuutuksenottajien vakuuttaja on jatkossa HSA, joka on vastuussa 

vakuutuksenne hallinnoimisesta, vakuutusmaksujen perimisestä sekä vakuutukseen perustuvien 

korvausten maksamisesta. Teidän ei tarvitse ryhtyä mihinkään lisätoimenpiteisiin HSA:n 

vakuutusmaksujen suhteen (Teidän ei esimerkiksi tarvitse ilmoittaa asiasta pankillenne). 

 Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien vakuutuksenottajien vakuuttaja on jatkossa HSA 

tai HIC ja HSA. Hiscox Underwriting Limited (HUL) on jatkossakin vastuussa vakuutuksenne 

hallinnoimisesta ja vakuutusmaksujenne keräämisestä. Teidän tulee myös ensi kädessä ottaa 

yhteyttä HUL:iin.  
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Suunniteltu siirto ei vaikuta vakuutuksenne ehtoihin, paitsi sekavakuutuksiin, joissa vakuuttajaksi 

ETA-riskien osalta vaihtuu HSA. Jos Teillä on siirrettävä vakuutus, HSA-vakuutuksenne tarjoaa 

saman vakuutussuojan kuin HIC-vakuutuksenne. 

SIIRRON TOTEUTUS 

Suunniteltu vakuutusliiketoiminnan siirto HSA:lle tapahtuu vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -

markkinoista annetun lain kohdan 111(1) mukaisesti. Siirto ei toteudu, jos High Court of Justice of 

England and Wales (High Court) ei anna järjestelystä hyväksyvää päätöstä. 

SIIRRON HYVÄKSYMINEN HIGH COURT -TUOMIOISTUIMESSA 

Jos High Court -tuomioistuin hyväksyy järjestelyn, siirrettävä liiketoiminta siirtyy HIC:ltä HSA:lle. 

Siirron odotetaan toteutuvan klo 00.01 BST 1. tammikuuta 2019 (toimeenpanopäivä). Päivämäärä 

voi muuttua High Court -tuomioistuimen päätöksestä riippuen.  

LIIKETOIMINNAN SIIRTO  

Toimeenpanopäivänä HIC:n kaikki siirrettäviä vakuutuksia koskeva omaisuus, oikeudet, edut ja 

vastuut (paitsi erikseen mainituissa poikkeustapauksissa) siirtyvät HSA:lle (siirrettävä liiketoiminta).  

HIC:n hallussa tai HIC:n puolesta toisen hallussa olevat ja siirrettävään liiketoimintaan liittyvät 

asiakirjat, tiedostot ja muu materiaali siirretään toimeenpanopäivänä.  

POIKKEUKSET VAKUUTUSTEN JA VASTUIDEN SUHTEEN 

Jos mistä tahansa syystä emme voi siirtää mitä tahansa vakuutusta tai vakuutusten ryhmää 

toimeenpanopäivänä, käsitellään niitä kaikkien käytännön kysymysten osalta aivan kuin ne olisi 

siirretty. Tämä tapahtuu HIC:n ja HSA:n välisellä jälleenvakuutusjärjestelyllä (jossa HSA ottaa 

taloudellisen vastuun vakuutuksista, vaikka hallinnollinen vastuu niistä säilyykin HIC:llä). Osa 

siirrettävän liiketoiminnan omaisuudesta ja vastuista ei sisälly siirtoon (kuten HIC:n verohelpotukset ja 

petoksen vastuu), jolloin niitä ei siirretä HSA:lle osana siirtojärjestelyä.  

 

TOIMENPITEIDEN JATKUVUUS 

HIC:n suorittamat tai HIC:hen kohdistuvat, siirrettävää liiketoimintaa koskevat toimenpiteet (myös 

tulevat toimenpiteet, joihin ei ole vielä ryhdytty) siirtyvät HSA:lle toimeenpanopäivän jälkeen. HSA:lla 

on oikeus kaikkiin vaatimuksiin, vastavaatimukseen, puolustukseen, kuittausoikeuksiin ja muihin 

oikeuksiin, jotka olisivat kuuluneet HIC:lle. 

 

TIETOSUOJA 

Toimeenpanopäivästä lähtien HSA korvaa HIC:n rekisterinpitäjänä siirrettävän liiketoiminnan osalta, 

paitsi niiden henkilötietojen osalta, jotka sisältyvät sekavakuutuksiin, joita HIC käsittelee myös 

toimeenpanopäivän jälkeen voidakseen hoitaa sekavakuutuksiin liittyvät vastuunsa, missä 
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tapauksessa HSA ja HIC toimivat itsenäisinä (ei yhtenäisinä) rekisterinpitäjinä, jolloin HIC:lle annetut 

suostumukset ja tiedot katsotaan myös HSA:lle annetuiksi. 

 

VALTUUTUKSET JA MUUT OHJEISTUKSET 

Kaikki HIC:n suorittamat tai HIC:lle suoritettavat, siirrettävää liiketoimintaa koskevat 

maksuvaltuutukset, mukaan lukien suoraveloitukset, maksusopimukset ja muut ohjeistukset ja 

valtuutukset siirtyvät HSA:lle maksettaviksi.  

 

JÄRJESTELYN MUUTOKSET 

Järjestelyä voidaan muuttaa High Court -tuomioistuimelle jätetyllä hakemuksella olettaen, että 

hakemuksesta jätetään ilmoitus Prudential Regulation Authority (PRA) ja Financial Conduct Authority 

(FCA) -viranomaisille ja että PRA:n hyväksymältä riippumattomalta asiantuntijalta saadaan puoltava 

lausunto siitä, että suunniteltu muutos ei asiantuntijan arvion mukaan (huomioon ottaen 

asianmukainen velvollisuus asiakkaiden reiluun kohteluun) vaikuta merkittävän haitallisesti 

seuraaviin: (i) siirtäjän tai siirronsaajan vakuutuksenottajien vakuutusturvaan, tai kohtuullisiin 

odotuksiin vakuutusturvasta, tai (ii) kyseisten vakuutuksenottajien saamaan palvelutasoon ja heidän 

vakuutustensa hallinnoimiseen. Siirtojärjestelyä voidaan muuttaa myös ilman High Court -

tuomioistuimelle jätettyä hakemusta, jos muutosta voidaan pitää vähäisenä ja/tai teknisenä, tai jos 

muutos on tarpeen esimerkiksi sovellettavan lain muutoksen vuoksi, olettaen että PRA ja FCA ovat 

saaneet asiasta ilmoituksen eivätkä ole vastustaneet sitä.  

 

VASTALAUSEET  

Jos koette suunnitellun siirron olevan etujenne vastaisen on Teillä oikeus esittää asiassa vastalause 

High Court -tuomioistuimelle ja tulla kuulluksi tuomioistuimessa. Voitte halutessanne myös lähettää 

oikeuteen asiamiehen edustamaan Teitä.  

Jos haluatte esittää vastalauseen, voitte ottaa HIC:iin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse 

alla olevien yhteystietojen avulla. HIC vahvistaa kirjallisesti kaikki vastaanottamansa vastalauseet. 

HIC luovuttaa myös tiedot kaikista vastaanottamistaan vastalauseista High Court -tuomioistuimelle, 

joka arvioi siirtojärjestelyä ja vakuutuksenottajien mahdollisia vastalauseita 14. joulukuuta 2018. 

Jos uskotte suunnitellun siirron olevan etujenne vastaisen, Teillä ei ole velvollisuutta kertoa meille 

mielipiteestänne kirjallisesti, mutta pyydämme Teitä kuitenkin tekemään niin, jotta voisimme 

ymmärtää näkökantanne ja keskustella asiasta kanssanne. Pyydämme Teitä siksi ottamaan meihin 

kirjallisesti yhteyttä mahdollisimman pian ja mieluiten vähintään 5 työpäivää ennen joulukuun 14. 

päivää 2018. 
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Maa / 
Haarayhtiö 

Kaupparekisteri Haarayhtiön 
kauppare-

kisteritunnus 
(HIC) 

Haarayhtiön 
kauppare-

kisteritunnus 
(HSA) 

Osoite 
yhteydenottoja 

varten 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Yhdistynyt 
kuningaskunta  

Companies 
House of 
England and 
Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
  

Belgia  Kruispuntbank 
van 
Onderneming
en / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Hollanti/flaami: 
Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 

1130 Bryssel 
 

French: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  

1130 Bryssel 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Ranska  Trade and 
Companies 
Register 

428 239 511 833 546 989 Hiscox France, 
Service Transfert, 

12 quai des 
Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Saksa  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(Münchenin 
alioikeuden 
kaupparekiste
ri) 

HRB 132701 HRB 238125 Hiscox, 
Arnulfstraße 31, 
80636 München, 

Saksa 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Irlanti Companies 
Registration 
Office 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

  

transfer@hiscox.co.uk 

Alankomaat  Netherlands 
Chamber of 
Commerce 
(KvK) 

34125607 70191603 Hiscox Nederland,  
Arent Janszoon, 
Ernststraat 595B, 

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugali  Commercial 
Registry 
Office of 
Lisbon 
(Conservatóri
a do Registo 
Comercial de 
Lisboa) 

980350131 980 595 185 Hiscox Portugal, 
Atrium Saldanha,  
Praça Duque de 
Saldanha no1,  

Piso 5, 1050-094 
Lisboa 

0800780071  transfer@hiscox.pt 
  

Espanja Registro 
Mercantil 
Central 
(Central 
Mercantile 
Register) 

W0067406I Myöhemmin 
verkkosivuilla 
julkaistavaksi 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

  

mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.be
mailto:transfert@hiscox.fr
mailto:transfer@hiscox.de
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.nl
mailto:transfer@hiscox.pt
mailto:transfer@hiscox.es
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Osa E: Siirtoa edeltävä lakisääteinen ilmoitus 
CR-2018-001740 

THE HIGH COURT OF JUSTICE 

BUSINESS AND PROPERTY COURT 

OF ENGLAND AND WALES -TUOMIOISTUIMESSA 

COMPANIES COURT (ChD) 

KOSKIEN HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED -YHTIÖTÄ 

-ja- 

KOSKIEN HISCOX S.A. -YHTIÖTÄ 

-ja- 

KOSKIEN VUONNA 2000 RAHOITUSPALVELUISTA 

JA -MARKKINOISTA ANNETUN LAIN OSAA VII 

 
ILMOITAMME TÄTEN, että Hiscox Insurance Company Limited (HIC, siirtäjä) ja Hiscox S.A. (HSA, 

siirronsaaja) ovat jättäneet High Court of Justice of England and Wales -tuomioistuimelle (the High 

Court) vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (laki) kohdan 107(1) mukaisesti 

saman lain kohdan 111(1) mukaisen hakemuksen vakuutusliiketoiminnan siirtojärjestelystä 

(siirtojärjestely) HSA:lle koskien HIC:n tiettyjä yleisluontoisia vakuutusliiketoimia (siirrettävä 

liiketoiminta) sekä siihen liittyvistä järjestelyistä siirtojärjestelyn toteuttamiseksi lain kohdan 112 

mukaisesti. 

Jos tuomioistuin hyväksyy siirtojärjestelyn johtaa se siirrettävän liiketoiminnan kaikkien sopimusten, 

omaisuuden ja velvoitteiden siirtoon HSA:lle, jolloin siirron toteuduttua kaikki siirrettävän 

liiketoiminnan maksut siirtyvät HSA:n vastuulle, ellei siirtojärjestelyssä muuta sovita. 

Siirtojärjestelyn ehtoja koskeva riippumattoman asiantuntijan lainkohdan 109 mukainen selvitys 

(riippumattoman asiantuntijan selvitys), vakuutuksenottajille lähetetyt kirjeet, siirtojärjestelyn 

ehtoja koskeva ilmoituksemme sekä yhteenveto riippumattoman asiantuntijan selvityksestä, kuten 

myös itse siirtoasiakirja, ovat nähtävillä osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii. Asiakirjoista voi 

http://www.hiscoxgroup.com/partvii
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myös saada ilmaisen kopion ottamalla yhteyttä HIC:iin tai HSA:aan alla olevaan puhelinnumeroon tai 

osoitteeseen tämän ilmoituksen päivämäärästä lähtien tuomioistuimen käsittelypäivämäärään 

saakka. Nämä asiakirjat, muut siirtojärjestelyyn liittyvät asiakirjat (kuten muut aktuaariraportit sekä 

kysymykset ja vastaukset -asiakirja) sekä mahdolliset muut siirtojärjestelyä koskevat uutiset lisätään 

verkkosivulle, jolla vierailemalla asiassa voi pysyä ajan tasalla.  

Kaikki suunniteltua siirtoa koskevat kysymykset ja huolenaiheet tulee lähettää HIC:lle tai HSA:lle alla 

olevaan puhelinnumeroon, sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen. 

Maa / 
Haarayhtiö 

Kaupparekisteri Haarayhtiön 
kauppare-

kisteritunnus 
(HIC) 

Haarayhtiön 
kauppare-

kisteritunnus 
(HSA) 

Osoite 
yhteydenottoja 

varten 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Yhdistynyt 
kuningaskunta  

Companies 
House of 
England and 
Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
  

Belgia  Kruispuntbank 
van 
Onderneming
en / Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Hollanti/flaami: 

Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport, 

1130 Brussel 
 

Ranska: 
Hiscox Europe 
Underwriting 

Limited, Belgian 
Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
  

Ranska  Trade and 
Companies 
Register 

428 239 511 833 546 989 Hiscox France, 
Service Transfert, 

12 quai des 
Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
  

Saksa  Handelsregist
er des 
Amtsgerichts 
München 
(Münchenin 
alioikeuden 
kaupparekiste
ri) 

HRB 132701 HRB 238125 Hiscox, 
Arnulfstraße 31, 
80636 München, 

Saksa 

08008888257 transfer@hiscox.de 
  

Irlanti Companies 
Registration 
Office 

- 908764 Part VII Transfer 
Team, The Hiscox 

Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 
7813049 

  

transfer@hiscox.co.uk 

Alankomaat  Netherlands 
Chamber of 
Commerce 
(KvK) 

34125607 70191603 Hiscox Nederland,  
Arent Janszoon, 
Ernststraat 595B, 

1082 LD 
Amsterdam 

 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
  

Portugali  Commercial 
Registry 
Office of 
Lisbon 

980350131 980 595 185 Hiscox Portugal, 
Atrium Saldanha,  
Praça Duque de 
Saldanha no1,  

0800780071  transfer@hiscox.pt 
  

mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.be
mailto:transfert@hiscox.fr
mailto:transfer@hiscox.de
mailto:transfer@hiscox.co.uk
mailto:transfer@hiscox.nl
mailto:transfer@hiscox.pt
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(Conservatóri
a do Registo 
Comercial de 
Lisboa) 

Piso 5, 1050-094 
Lisboa 

Espanja Registro 
Mercantil 
Central 
(Central 
Mercantile 
Register) 

W0067406I Myöhemmin 
verkkosivuilla 
julkaistavaksi 

Hiscox 
Paseo de la 

Castellana 60, 7ª 
planta, 

28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Hakemus on määrä käsitellä 14. joulukuuta 2018 osoitteessa the Rolls Building, Fetter Lane, London, 

EC4A 1NL. Jos High Court -tuomioistuin hyväksyy hakemuksen, se astuu suunnitelman mukaan 

voimaan klo 00.01 BST 1. tammikuuta 2019. 

Kaikilla, jotka uskovat siirtojärjestelyn toteutumisen olevan heidän etujensa vastaisen, on 

oikeus olla läsnä käsittelyssä sekä ilmaista mielipiteensä joko henkilökohtaisesti tai 

oikeusavustajan kautta.  

Kaikkia, jotka aikovat osallistua käsittelyyn, pyydetään (mutta ei velvoiteta) ilmoittamaan 

aikomuksestaan HIC:lle tai HSA:lle puhelimitse tai kirjeitse yllä olevia yhteystietoja käyttäen 

mahdollisimman pian ja mieluiten vähintään viisi työpäivää ennen käsittelyä 14. joulukuuta 2018, 

sisältäen vastalauseen perustelut. 

Ne, jotka uskovat siirtojärjestelyn olevan heidän etujensa vastaisen, mutta jotka eivät aio itse 

osallistua käsittelyyn, voivat osallistua siirtojärjestelyn käsittelyyn avustajan kautta, jolloin heitä 

pyydetään ilmoittamaan asiasta mahdollisimman pian, ja mieluiten vähintään viisi työpäivää ennen 

käsittelyä 14. joulukuuta 2018 soittamalla yllä olevaan puhelinnumeroon tai kirjoittamalla yllä olevaan 

osoitteeseen. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:transfer@hiscox.es
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TÄMÄ SIVU ON JÄTETTY TARKOITUKSELLA TYHJÄKSI 


