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A-OSA: MITÄ TAPAHTUU?
1. 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
korvausvaatimusten hakijoita Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa.
Tässä osa VII -nimisessä vakuutustoiminnan siirtojärjestelyssä osa HIC:n (Yhdistyneessä
kuningaskunnassa rekisteröity yhtiö) vakuutuksista siirtyy Hiscox SA (HSA) (Hiscox Ltd:n tytäryhtiö
Luxemburgissa) -yhtiölle.

2. Mitä osa VII -siirtojärjestely tarkoittaa?
Osa VII -siirto tarkoittaa tuomioistuimen hyväksymää laillista siirtoa, jossa siirretään koko
vakuutusliiketoiminta tai sen osia yhdeltä vakuutusyhtiöltä toiselle. Tapahtuma kuvaillaan vuoden 2000
rahoitus- ja markkinalain VII-osassa (FSMA), (VII-osan siirto), ja siitä määrää Englannin korkein oikeus
(korkein oikeus).
Sääntelijämme Yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen
Prudential Regulation Authority (PRA) ja rahoitusalan toimintaa valvova Financial Conduct Authority
(FCA). Ne valvovat yhdessä liiketoiminnan siirtoa varmistaakseen, että vakuutuksenottajat ovat
suojassa. Prosessissa nimitetään myös tuomioistuimen asiamiehenä toimiva riippumaton asiantuntija.
Hänen roolinsa on arvioida liiketoiminnan siirron vaikutusta kaikkiin vakuutuksenottajiin (sekä niihin,
jotka luovutetaan siirrossa, että niihin, jotka jäävät HIC:lle) ennen ja jälkeen luovutuksen.

3. Mitkä vakuutukset kuuluvat siirron piiriin?
Ainoastaan osa vakuutuksista luovutetaan HSA:lle siirrossa. Siirrettäviin vakuutuksiin kuuluvat:
(a)
(b)

kaikki Euroopan talousalueella asuville vakuutuksenottajille myönnetyt vakuutukset,

(c)

kaikki vain Euroopan talousalueen riskejä varten laaditut vakuutukset.

(Yhdessä eurooppalaiset vakuutukset).
Lisäksi myös vakuutukset (muut kuin eurooppalaiset 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
vakuutuksenottajasta tulee sekä HIC:n että HSA:n vakuutusten haltija.
Kohdissa (a), (b) ja (c) mainitut vakuutukset sekä ETA-riskien osalta myös sekavakuutukset siirtyvät
HSA:lle (siirtyvät vakuutukset).
Vakuutuksenne riskin sijainnin määrittämiseksi annamme lisätietoa aiheesta liitteessä 1. Mikäli teillä on
mitään kysyttävää koskien omaa vakuutustanne siirrossa, olkaa hyvä ja ottakaa meihin yhteys johonkin
numeroistamme, sähköpostiosoitteistamme tai postiosoitteistamme, jotka löytyvät liitteen 2 lisätiedoista.

4. Mikä on ehdotetun Osa VII- käytännön mukaisen siirron vaikutus?
HIC:n vakuutuksena pysyvän vakuutuksenne ehdot (mukaan lukien siihen sovellettavissa olevat
rajoitukset) pysyvät samoina.
HSA:lle luovutettavan vakuutuksenne ehdot (mukaan lukien siihen sovellettavissa olevat rajoitukset)
pysyvät samoina, mutta HSA:sta tulee vakuuttajanne HIC:n asemesta kaikissa käsittelyissä (olivat ne
sitten nykyisiä, vireillä, uhkia tai muita).
Velvollisuutemme teitä kohtaan vakuuttajananne eivät muutu minkään vakuutuksen osalta, oli se sitten
luovutettavien joukossa tai ei.

Mikäli teillä on mitään kysyttävää ehdotetusta liiketoiminnan siirrosta tai sen vaikutuksesta
vakuutukseenne, olkaa hyvä ja ottakaa meihin yhteys johonkin numeroistamme,
sähköpostiosoitteistamme tai postiosoitteistamme, jotka löytyvät liitteen 2 lisätiedoista.

B-OSA: KOSKEEKO TÄMÄ MINUN VAKUUTUSTANI?
5. Miksi sain kirjeen?
Otimme teihin yhteyttä, koska olette (tai olette olleet) HIC:n myöntämän vakuutussopimuksen
vakuutuksen haltija tai korvauksenhakija.

6. En ole enää vakuutuksenne haltija. 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.

7. En asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Koskeeko ehdotettu siirto minua?
Kyllä, kuten on selvennetty 3. kysymyksessä edellä: mikäli vakuutuksenne myönsi HIC:n
eurooppalainen sivukonttori (muualla kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa), se siirtyy HSA:lle.
Mikäli olette Euroopan alueen vakuutettu, vakuutuksenne siirtyy HSA:lle.
Mikäli olette muun alueen kuin Euroopan tai Yhdistyneen kuningaskunnan vakuutettu:



jos vakuutuksenne kattaa vain eurooppalaiset riskit, se luovutetaan HSA:lle,
jos vakuutuksenne on sekavakuutus, sen Eurooppalaiset riskit siirtyvät HSA:lle.

8. Entä jos vakuutukseni kattaa Yhdistyneen kuningaskunnan riskit ja/tai eiETA-riskit sekä ETA-riskit? (Sekavakuutus)
Mikäli vakuutuksenne myöntäjä oli HIC:n sivukonttori Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja kyseinen
vakuutus kattaa riskit siellä, ETA-maassa (muu kuin Yhdistynyt kuningaskunta) ja/tai ETA:n
ulkopuolella, vakuutuksenne on sekavakuutus.
Sekavakuutuksenne Yhdistyneen kuningaskunnan riskit tai ETA-valtioiden ulkopuoliset riskit kattaa
edelleen HIC, ja ETA-riskit luovutetaan HSA:lle ehdotetussa siirrossa. Teistä tulee kahden yhtiön
vakuutuksen haltija. Kaikkien vakuutustenne vakuutusehdot (mukaan lukien sovellettavat vakuutuksen
rajoitukset) säilyvät samoina, paitsi että sekavakuutuksia korjataan siten, että ETA-riskien
vakuutuksenantajaksi tulee HSA.
Mikäli sijaintinne on ETA-valtio, koko vakuutuksenne siirtyy HSA:lle ehdotetussa siirrossa.

C-OSA: TIETOA HSA:STA
9. Mikä Hiscox SA (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 SA:lle toimiluvan tammikuussa 2018 ja Hiscox SA:lla on S&P:n A. SA
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10. 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.

D-OSA: VAADITAANKO MINULTA TOIMIA?
11. Tarvitseeko minun tehdä mitään?
Teidän ei tarvitse tehdä mitään, ellei teillä ole kysyttävää tai ellette usko suunnitellun siirron vaikuttavan
teihin haitallisesti. Mikäli teillä on kysyttävää tai huolenaiheita siirtoa koskien, olkaa hyvä ja katsokaa
alla olevat kysymykset 12 ja 13.
Kehotamme teitä lukemaan suunnitelmakirjasen (järjestelyä koskeva kirjanen) tiedot, joka oli
saamanne vakuutuksenottajan ilmoituskirjeen mukana sekä tutustumaan tarkoin lisätietoihin
siirtosuunnitelman sivustolla osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii voidaksenne punnita ehdotetun
siirron vaikutuksia.
PRA ja FCA valvovat osa VII -menettelyä ja antavat kumpikin oman lausuntonsa suunnitellusta siirrosta
Englannin ja Walesin korkeimmalle oikeudelle. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö asiakkaan
tulisi itse selvittää, miten suunniteltu siirto mahdollisesti vaikuttaa häneen.
Jos tiedossanne on henkilöitä, joilla on vakuutustanne koskevia etuja, ja/tai vakuutuksenne piiriin
kuuluviin etuihin oikeutettuja henkilöitä, kuten silloin kun vakuutus on otettu yhdessä toisen henkilön
kanssa tai jos vakuutuksessa on muu edunsaaja tai korvauksenhakija, olkaa hyvä ja varmistakaa, että
myös heillä on mahdollisuus tutustua lähettämiimme asiakirjoihin.

12. Mistä saan lisätietoa?
Lisätietoa on järjestelyä koskevassa kirjasessa, joka oli saamanne vakuutuksenottajan ilmoituskirjeen
mukana.
Kopioita kaikista ehdotettuun siirtoon liittyvistä asiakirjoista riippumattoman asiantuntijan raportti ja
järjestelyä koskeva asiakirja mukaan lukien voi tarkastella tai ladata ehdotetulle siirrolle omistetulla
sivustolla www.hiscoxgroup.com/partvii . Ehdotettua siirtoa koskevat päivitykset kerrotaan järjestelyn
verkkosivustolla, mukaan lukien mahdolliset muutokset tuomioistuimen kuulemisen päivämäärään tai
siirron voimaanastumispäivämäärään. Olkaa hyvä ja tarkistakaa päivitykset sivustolla säännöllisesti.
Vaihtoehtoisesti lisätietoa tai ilmaisen kopion suunniteltua siirtoa koskevista asiakirjoista halutessanne,
tai jos teillä on muuta kysyttävää suunnitellusta siirrosta, ottakaa meihin yhteyttä soittamalla johonkin
liitteessä 2 luetelluista maanumeroistamme. Palvelemme klo 9.00–17.00 maanantaista perjantaihin
(paitsi julkisina vapaapäivinä).

13. Uskon, että siirto vaikuttaa minuun haitallisesti. Kuinka voin vastustaa
ehdotettua siirtoa tai esittää huolenaiheita?
Mikäli teillä on kommentteja tai kysymyksiä tai jos uskotte suunnitellun siirron vaikuttavan teihin
haitallisesti, olkaa hyvä ja soittakaa meille johonkin tämän asiakirjan liitteen 2 numeroistamme, sillä
voimme ehkä auttaa asiassa. Palvelemme klo 9.00–17.00 maanantaista perjantaihin (paitsi julkisina
vapaapäivinä). Otamme huolenne ylös ja välitämme ne korkeimmalle oikeudelle, Jerseyn
kuninkaalliselle oikeudelle, riippumattomalle asiantuntijalle, PRA:lle ja FCA:lle.
Otitte sitten yhteyttä meihin ensin tai ette, teillä on oikeus:


tehdä kirjallisia esityksiä ja/tai olla henkilökohtaisesti paikalla oikeuden kuulemisessa
ja/tai



ohjeistaa lakiedustajaanne olemaan henkilökohtaisesti paikalla oikeuden kuulemisessa
ja esittämään asioita puolestanne.

Vaikka teidän ei tarvitse ottaa meihin yhteyttä ennen yllä esitettyjen oikeuksienne harjoittamista,
pyydämme teitä kuitenkin ilmoittamaan meille voidaksemme keskustella huolenaiheistanne suoraan
kanssanne ja jotta voisimme pitää teidät ajan tasalla mahdollisista muutoksista oikeuskäsittelyssä
(kuten paikka ja ajankohta).
Olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille niin pian kuin mahdollista ottamalla yhteyttä liitteen 2
puhelinnumeroiden, sähköpostiosoitteiden tai postiosoitteiden välityksellä, mielellään vähintään viittä (5)
päivää ennen korkeimman oikeuden kuulemista 14.12.2018 (tai Jerseyn kuninkaallisen oikeuden
17.12.2018). Otamme esiin kaikki vastaanottamamme esitykset ja välitämme ne korkeimmalle
oikeudelle, Jerseyn kuninkaalliselle oikeudelle, riippumattomalle asiantuntijalle, PRA:lle ja FCA:lle.

E-OSA: OSA VII -SIIRTOJÄRJESTELY
14. Miten osa VII -siirtojärjestely hyväksytään?
Ennen kuin mitään voidaan siirtää, kaikille siirron mahdollisesti koskettamille osapuolille, mukaan lukien
vakuutuksen haltijat, tulee antaa asiasta ilmoitus. Sitten korkeimman oikeuden on hyväksyttävä siirto.
Korkein oikeus antaa siirrolle hyväksyntänsä, jos se katsoo näin toimimisen olevan sopivaa kaikki
olosuhteet huomioiden. Korkein oikeus vaatii Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan sääntelijöiden
PRA:n ja FCA:n hyväksymän riippumattoman asiantuntijan laatiman raportin. Tähän raporttiin sisältyy
analyysi siitä, vaikuttaako siirto mihinkään vakuutuksenhaltijaryhmään haitallisesti. Korkein oikeus ottaa
huomioon myös PRA:n ja FCA:n näkemykset päättäessään siirron hyväksymisestä.

15. Kuinka minut on suojattu osa VII -siirtojärjestelyssä?
Laillinen ja säännelty osa VII -siirron kehys pyrkii takaamaan muiden asioiden ohessa sen, että
vakuutuksenottajien intressit on turvattu ja että minkään HIC:n vakuutuksenhaltijaryhmien
turvallisuuteen ja etuihin ei kohdistu haitallista vaikutusta. Tämä saavutetaan seuraavasti:


Hyväksytään riippumattoman asiantuntijan, joka laatii raportin korkeimmalle oikeudelle
ehdotetun siirron mahdollisista vaikutuksista vakuutuksenottajille, nimitys.



Annetaan vakuutuksen haltijoille ja kiinnostuneille osapuolille oikeus vastustaa ehdotettua
siirtoa tai esittää huolenaiheitaan siihen liittyen, joko meille tai korkeimmalle oikeudelle.
Hiscoxilla on velvollisuus välittää vastaanottamansa vastalauseet PRA:lle, FCA:lle,
riippumattomalle asiantuntijalle sekä korkeimmalle oikeudelle.



Annetaan PRA:lle ja FCA:lle oikeus tehdä kirjallisia ja suullisia esityksiä korkeimmalle
oikeudelle. Kummatkin tahot ovat myös velvoitettuja tarjoamaan raportti ehdotetusta siirrosta
korkeimmalle oikeudelle.

Korkein oikeus hyväksyy ehdotetun siirron vain, jos se katsoo sen olevan kaikissa olosuhteissa
asianmukainen. Korkein oikeus ottaa huomioon riippumattoman asiantuntijan mielipiteen, siirron
koskettamien vakuutuksenottajien mahdolliset huolet ja esitykset sekä PRA:n ja FCA:n näkemykset.
Asianmukaisille vakuutusliiketoimintaa ETA-valtioissa, joissa HIC:lla on kirjattuja riskejä, valvoville
viranomaisille ilmoitetaan ehdotetusta siirrosta osana sen laillista ja säädeltyä hyväksymisprosessia.
Lisätietoa siitä, kuinka vastalauseen tai muun kommentin voi esittää korkeimmalle oikeudelle
saadaksenne, olkaa hyvä ja tutustukaa yllä olevaan kysymykseen numero 13.

16. Milloin suunnitellun siirron on määrä toteutua?
Jos Englannin ja Walesin korkein oikeus hyväksyy suunnitellun siirron, sen odotetaan toteutuvan 1.
tammikuuta 2019 klo 0.01 BST. Kyseisestä ajankohdasta käytetään nimitystä voimaanastumispäivä.

Jerseyn alueelle kuuluvat vakuutukset pysyvät HIC:lla kunnes Jerseyn kuninkaallinen oikeus hyväksyy
ehdotetun Jerseyn järjestelyn.

17. Mistä tiedän, toteutuuko suunniteltu siirto ja siirretäänkö vakuutukseni?
Jos korkein oikeus hyväksyy suunnitellun siirron, sen odotetaan toteutuvan 1. tammikuuta 2019.
Ilmoitamme järjestelylle omistetulla verkkosivustolla pian korkeimman oikeuden odotetun kuulemisen
14.12.2018 jälkeen.
Lisäksi Euroopan sanomalehdissä julkaistaan ilmoitus vakuutuksenottajille suunnitellun siirron
hyväksymisestä.
Kehotamme teitä tarkistamaan järjestelyn verkkosivuston www.hiscoxgroup.com/partvii säännöllisesti,
jotta pysytte tietoisena mahdollisista muutoksista aikatauluun.

18. Mitä tapahtuu, jos suunniteltua siirtoa ei hyväksytä?
Jos korkein oikeus ei hyväksy suunniteltua siirtoa, vakuutuksia ei siirretä lainkaan. Päivitämme
lisätietoja järjestelyä varten perustettuun verkkosivustoomme osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii,
jolla suosittelemme vierailemaan säännöllisesti.

19. Voinko perua vakuutukseni, jos en ole tyytyväinen suunniteltuun siirtoon?
Suunniteltu siirto ei vaikuta nykyisen vakuutuksenne irtisanomisehtoihin.

20. Voinko äänestää ehdotetusta siirrosta?
Osa VII -siirtoon ei liity äänestysmenettelyjä. Mikäli korkein oikeus on hyväksynyt ehdotetun siirron,
kaikki vakuutukset, joihin se vaikuttaa, siirtyvät automaattisesti HSA:lle. Teillä on kuitenkin oikeus
vastustaa ehdotettua siirtoa ja esittää vastalauseenne korkeimmalle oikeudelle. Olkaa hyvä ja palatkaa
kysymykseen numero 13 saadaksenne lisätietoa vastalauseeseen liittyvistä toimenpiteistä.

21. Kuka maksaa ehdotetun siirron?
Kaikki syntyvät kustannukset, jotka liittyvät ehdotettuun siirtoon, mukaan lukien riippumattoman
asiantuntijan palkka, lakimaksut ja PRA:n ja FCA:n maksut, kattaa HIC.

F-OSA: RIIPPUMATON ASIANTUNTIJA
22. Mikä on riippumaton asiantuntija?
Riippumaton asiantuntija on vakuutusmatemaattinen asiantuntija, joka laatii raportin korkeimmalle
oikeudelle ehdotetun siirron mahdollisista vaikutuksista vakuutuksenottajille. Riippumattoman
asiantuntijan on toimittava itsenäisesti eikä HIC:n tai HSA:n, kuten ei myöskään PRA:n tai FCA:n,
kautta.

23. Kuka riippumaton asiantuntija on?
Philip Tippin, KPMG LLP -vakuutustoiminnan kumppani ja Institute and Faculty of Actuariesin tutkija, on
nimitetty ehdotetun siirron riippumattomaksi asiantuntijaksi. Hänen nimityksensä hyväksyi PRA yhdessä
FCA:n kanssa.

24. Mikä on riippumattoman asiantuntijan rooli?
Riippumattoman asiantuntijan tehtävä on arvioida ehdotetun siirron ehdot ja tarjota raportti
korkeimmalle oikeudelle siirron mahdollisista vaikutuksista vakuutuksenottajiin ja analysoida, seuraako
minkään vakuutuksen haltijoille olennaista haittaa ehdotetusta siirrosta. Hänen raporttinsa on
riippumaton ja perustuu perinpohjaiseen ehdotusten ja HIC:n ja HSA:n liiketoiminnan tarkasteluun.

25. Mitä riippumattoman asiantuntijan raportissa sanotaan?
Yhteenveto riippumattoman asiantuntijan raportista löytyy järjestelyä koskevasta kirjasesta.
Riippumattoman asiantuntijan alustava mielipide on, että:


ehdotetulla siirrolla ei ole olennaisia haitallisia vaikutuksia vakuutuksen haltijoihin, ja



ehdotetulla siirrolla ei ole merkittävää vaikutusta vakuutuksen haltijoiden sopimuksellisiin
oikeuksiin ja heille tarjotun palvelun tasoon.

Olkaa hyvä ja palatkaa kysymykseen numero 12 koskien sitä, kuinka voitte saada täyden kopion
riippumattoman asiantuntijan raportista.

G-OSA: KORKEIMMAN OIKEUDEN KÄSITTELY
26. Milloin ja missä korkeimman oikeuden kuuleminen tapahtuu?
Oikeuskäsittelyn on tarkoitus tapahtua 14. joulukuuta 2018 osoitteessa Rolls Building, 7 Rolls Buildings,
Fetter Lane, Lontoo, EC4A 1NL.
Vakuutuksenottajat tai heidän edustajansa voivat ottaa osaa kuulemiseen ja halutessaan esittää
näkemyksensä oikeudelle henkilökohtaisesti. Mikäli te tai edustajanne suunnittelette osallistumista
oikeuskäsittelyyn, olkaa hyvä ja soittakaa tai kirjoittakaa meille tämän asiakirjan liitteen 2 yhteystietojen
välityksellä, jotta voimme pitää teidät ajan tasalla mahdollisista muutoksista käsittelyssä, kuten
muutoksista kellonaikaan tai päivämäärään. Olkaa hyvä ja tarkistakaa säännöllisesti myös järjestelyn
verkkosivusto www.hiscoxgroup.com/partvii päivitysten varalta.

27. Mitä korkeimman oikeuden kuulemisessa tapahtuu?
HIC:n lakiedustajat selittävät ehdotelmat ja selostavat tehdyt huomautukset ja mahdolliset vakuutuksen
haltijoilta ja muilta kiinnostuneilta osapuolilta vastaanotetut vastaukset.
Korkein oikeus harkitsee, seuraako ehdotetusta siirrosta oleellisia vaikutuksia vakuutuksenottajien etuja
koskien sekä ottaa huomioon riippumattoman asiantuntijan, PRA:n ja FCA:n näkemykset sekä
mahdolliset vakuutuksen haltijoilta tai muilta kiinnostuneilta osapuolilta vastaanotetut vastaukset.
Jos korkein oikeus hyväksyy ehdotetun siirron, kysymyksessä numero 3 eritellyt vakuutukset siirtyvät
HIC:ltä HSA:lle. Luovutus tulee voimaan 1. tammikuuta 2019 riippuen mahdollisten vaiheiden, jotka
oikeus kirjaa päätöksessään, loppuun saattamisesta.

28. Kuinka voin tehdä esityksen oikeudelle, jos en ole Yhdistyneen
kuningaskunnan tai EU:n kansalainen?
Teillä on oikeus:


Tehdä kirjallisia esityksiä ja/tai olla henkilökohtaisesti paikalla oikeuden kuulemisessa.



Ohjeistaa lakiedustajaanne olemaan henkilökohtaisesti paikalla oikeuden kuulemisessa ja
esittämään asioita puolestanne.

Vaikka teidän ei tarvitse ottaa meihin yhteyttä ennen yllä esitettyjen oikeuksienne harjoittamista,
pyydämme teitä kuitenkin ilmoittamaan meille voidaksemme ymmärtää huolenaiheenne ja keskustella
niistä kanssanne. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa meille niin pian kuin mahdollista ottamalla yhteyttä liitteen 2
yhteystietojen välityksellä, mielellään vähintään viittä (5) päivää ennen korkeimman oikeuden
kuulemista 14.12.2018. Välitämme kaikki saamamme esitykset PRA:n, FCA:n, riippumattoman
asiantuntijan ja korkeimman oikeuden tietoon.
Heidän, jotka haluavat ottaa osaa oikeuden käsittelyyn, kannattaa tarkistaa sivustomme
www.hiscoxgroup.com/partvii, sillä mahdolliset päivämäärämuutokset kerrotaan siellä. Olkaa hyvä ja
tarkistakaa päivitykset sivustolla säännöllisesti.

H-OSA: VAKUUTUSTEN HALTIJAT JERSEYSSÄ
29. Mitä tapahtuu, jos olen Jerseyn asukas?
Vakuutuksenne sisällytetään ehdotetun siirron Jerseyn järjestelmään. Tämä riippuu Jerseyn
lakiprosessin hyväksynnästä. Siihen saakka vakuutuksenne pysyy HIC:llä.

30. Minulla on Jerseyssä laadittu vakuutus. Mitä vakuutukselleni tapahtuu?
Mikäli vakuutuksenne kattaa riskin vain Jerseyssä ja/tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja/tai ETA:n
ulkopuolella, se pysyy HIC:n vakuutuksena. Mikäli vakuutuksenne kattaa ETA-riskin, siitä tulee osa
ehdotettua siirtoa HSA:lle. Mikäli vakuutuksenne kattaa riskejä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja
ETA-alueella, teistä tulee sekä HIC:n vakuutuksen (kattaa Yhdistyneen kuningaskunnan riskin/riskejä)
että HSA:n vakuutuksen (kattaa ETA-riskin/-riskejä) haltija. Tätä kutsutaan sekavakuutukseksi.
Kaikkien vakuutustenne vakuutusehdot (mukaan lukien sovellettavat vakuutuksen rajoitukset) säilyvät
samoina, paitsi että sekavakuutuksia korjataan siten, että ETA-riskien vakuutuksenantajaksi tulee HSA.

31. Milloin suunnitellun siirron on määrä toteutua?
Jerseyn alueelle kuuluvat vakuutukset pysyvät HIC:lla, kunnes Jerseyn kuninkaallinen oikeus hyväksyy
ehdotetun Jerseyn järjestelyn. Jerseyn oikeuskäsittelyn on tällä hetkellä määrä tapahtua 17.12.2018
osoitteessa Royal Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG.

32. Kuinka voin tehdä esityksen oikeudelle, jos olen Jerseyn asukas?
Te voitte tai teidän edustajanne voi ottaa osaa oikeuden kuulemiseen ja esittää näkemyksenne Jerseyn
oikeudelle henkilökohtaisesti. Jos te tai edustajanne suunnittelette saapumista Jerseyn
oikeuskäsittelyyn, pyydämme teitä soittamaan tai kirjoittamaan meille, jotta voimme ilmoittaa teille
mahdollisista oikeuskäsittelyn muutoksista aikaan ja päivämäärään.
Vaihtoehtoisesti voitte kirjoittaa meille viitaten vakuutuksenne numeroon, mikäli sellainen teiltä löytyy.
Kirjeenne ja vastauksemme teille jaetaan Jerseyn kuninkaallisen oikeusistuimen, riippumattoman
asiantuntijan sekä Jersey Financial Services Commissionin kanssa ennen kuulemista.
Mikäli suunnittelette vastalausetta, olkaa hyvä ja antakaa siitä yhteenveto kirjeessänne, jotta se voidaan
välittää Jerseyn oikeudelle, riippumattomalle asiantuntijalle sekä Jersey Financial Services
Commissionille ennen kuulemista. Saatamme vastalauseenne myös korkeimman oikeuden tietoon.

OSA I: KUINKA EHDOTETTU SIIRTO VAIKUTTAA VAKUUTUKSEENI
33. Tarvitsenko uudet vakuutusasiakirjat, jos ehdotettu siirto hyväksytään?
Ette. Uusien asiakirjojen laatimiselle ehdotetun siirron toteutuessa ei ole syytä.
HSA:lle luovutettavien vakuutusten mahdolliset uudet asiakirjat muutoksen voimaanastumispäivän
1.1.2019 jälkeen laaditaan sellaisiksi, että niissä mainitaan vakuuttajananne HSA.
HIC:lle jäävien vakuutusten mahdolliset uudet asiakirjat muutoksen voimaanastumispäivän jälkeen
laaditaan edelleen sellaisiksi, että niissä mainitaan vakuuttajananne HIC.
Sekavakuutuksissa kaikki mahdolliset uudet asiakirjat laaditaan sellaisiksi, että niissä mainitaan
Yhdistyneen kuningaskunnan ja ei-ETA:n riskien vakuuttajana HIC ja ETA-riskien vakuuttajana HSA.

34. Vaikuttaako ehdotettu siirto jo tekemiini tai tulevaisuudessa tekemiini
korvausvaatimuksiin?
Suunniteltu siirto ei vaikuta korvausvaatimuksenne käsittelyyn, kykyynne tehdä korvausvaatimuksia
tulevaisuudessa tai niiden maksamiseen.

35. Olen jättänyt korvausvaatimuksen, jota ei ole hyväksytty tai joka on
oikeuskäsittelyssä. Mitä sille tapahtuu?
Suunnitellun siirron myötä kaikki nykyiset, avoimet ja tulevat HIC:n kantamat tai sitä vastaan esitetyt,
siirron piiriin kuuluvat toimenpiteet siirtyvät HSA:n kannettavaksi tai sitä vastaan. Jos vakuutus ei kuulu
siirron piiriin, siihen perustuvat korvausvaatimukset jätetään jatkossakin HIC:lle.

36. Käsittelevätkö samat henkilöt jatkossakin vakuutustani?
Kyllä, kaikki yhteystiedot ja asiakaspalvelunumerot säilyvät samoina paitsi Irlannissa asuville
vakuutuksen haltijoille, jotka jatkavat samojen yhteystietojen käyttöä siirtoon saakka ja siirron jälkeen
siirtyvät ottamaan yhteyttä seuraavaan HSA:n tiimiin:
Osoite: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet:

Asiakassuhteet
Korvausvaatimukset
Kaupalliset
omaisuusvaatimukset
Tapahtumavaatimukset
Yksityisasiakkaiden
vaatimukset

Puhelinnumero
+35312381810
+35312381811
+35312381812
+35312381813
+35312381814

Sähköpostiosoite
customerrelations.ireland@Hiscox.com
liabilityclaims.ireland@Hiscox.com
commercialpropertyclaims.ireland@Hiscox.com
eventsclaims.ireland@Hiscox.com
privateclientclaims.ireland@Hiscox.com

37. Kuinka tietojani käsitellään ja kuinka ne suojataan?
Vakuutuksenne pysyy Hiscox-konsernilla ja on täten kaikkien sen olemassa olevien
yksityisyysasetusten ja tiedonsuojausmenetelmien alaisuudessa. Otamme asiakkaidemme
henkilökohtaisten tietojen suojaamisen vakavasti ja noudatamme toimialueidemme tiedon
yksityisyyteen ja suojaukseen liittyviä säädöksiä.
Sopimustenne ja/tai korvausvaatimustenne siirto tarkoittaa sitä, että Hiscox-konserni, joka hallinnoi
tietojen käsittelyä (tahoa kutsutaan yleensä rekisterinpitäjäksi), muuttuu HIC:stä HSA:ksi, jos
vakuutuksenne siirtyy, tai on sekä HIC että HSA, jos teillä on sekavakuutus.
Muutoin tietojen käyttömme pysyy muuttumattomana ja jatkamme tietojen suojaamista samoin kuin
olemme aina tehneet. Voitte lukea lisätietoa tavoista, joilla Hiscox-konserni käyttää henkilötietoja,
vierailemalla osoitteessa http://www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy.aspx.

38. Vaikuttaako vakuutusyhtiön vaihtuminen vakuutukseni uusimiseen tai nyt
ostamaani vakuutukseen?
Mikäli ostatte uuden vakuutuksen tai uusitte vanhan ennen ehdotettua luovutuspäivää (odotetaan
olevan 1.1.2019), vakuutuksenne kattaa HIC siihen saakka, kunnes siirto astuu voimaan.
Mikäli säilytätte, uudistatte tai ostatte vakuutuksenne voimaanastumispäivänä tai sen jälkeen,
vakuutuksen tarjoaa HSA Euroopan riskeissä tai HIC ja HSA sekavakuutuksissa. Lisätietoa siitä, milloin
HIC ja/tai HSA on vakuuttajanne, katsokaa kysymys numero 3.

39. 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.

40. 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.
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
siirron 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 paikallisyhtiöiden myöntämät vakuutukset kuuluvat
kyseisen maan vakuutussuojan piiriin.
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
12 (miten saan kopion riippumattoman asiantuntijan selvityksestä).

41. Mikä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan oikeusasiamies (UK
Financial Ombudsman Service) on?
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusalan oikeusasiamies 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.

42. 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 kääntyä Yhdistyneen kuningaskunnan
rahoitusalan asiamiehen puoleen. Jos olette kuluttaja, teillä on sen sijaan oikeus kääntyä Luxemburgin
asiamiehen puoleen (alla olevan mukaisesti).
Sekavakuutus: jos teillä on sekavakuutus, oikeutenne kääntyä Yhdistyneen kuningaskunnan
oikeusasiamiehen puoleen säilyy muuttumattomana niiden HIC:n toimenpiteiden tai palveluiden osalta,
jotka toteutuvat ennen suunniteltua siirtoa. Ehdotetun siirron jälkeen voitte edelleen käyttää
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen palveluita HIC:n toimintaan ja palveluihin liittyen (siltä
osin kun vakuutuksen osan vakuutuksenantajana on HIC) ja HSA:n Yhdistyneen kuningaskunnan
toimintaan ja palveluihin liittyen (siltä osin kun vakuutuksen osan vakuutuksenantajana on HSA). Jos
olette kuluttaja, voitte käyttää myös Luxemburgin oikeusasiamiesjärjestelmän (Lux Ombudsman
Regime) palveluita siltä osin kun vakuutuksen osan vakuutuksenantajana on HSA.
Luxemburgin vakuutusoikeusasiamiehellä ja Luxemburgin vakuutusalan sääntelijällä CAA:lla (yhdessä
Luxemburgin oikeusasiamiesjärjestelmä, Lux Ombudsman Regime) on kummallakin oikeus
vastaanottaa ja tutkia asiakkaiden valituksia ja antaa ei-sitovia ehdotuksia osapuolille.
Ehdotetulla siirrolla ei ole vaikutusta oikeuteenne mihin tahansa oikeusasiamiehen palveluiden käyttöön
asuinmaassanne.

Lisätietoa oikeusasiamiehen palveluista löydätte riippumattoman asiantuntijan selvityksestä
verkkosivullamme osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii, tai ks. vastaus kysymykseen 12 (miten
saan kopion riippumattoman asiantuntijan selvityksestä).

43. Mitkä ovat solvenssi- ja pääomavaatimukset HSA:lle?
Euroopan unioni (EU) on kehittänyt vakuutusyhtiöiden solvenssivaatimukset, jotka tunnetaan nimellä
Solvenssi II, päämääränään tasapainottaa EU:n vakuutussääntelyä ja lisätä kuluttajansuojaa. Direktiivi
tuli voimaan 1. tammikuuta 2016 ja pätee kaikkiin vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöihin, joiden
toimipaikkana on EU. Se pätee tällä hetkellä HIC:hin ja tulee pätemään HSA:han välittömästi ehdotetun
siirron jälkeen. Brexitin jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta saattaa ottaa käyttöön erilaisen
solvenssijärjestelmän, joka pätee HIC:hin. Kuitenkaan tässä vaiheessa ei ole vielä mitään tietoa siitä,
että Yhdistynyt kuningaskunta tulisi ottamaan käyttöön erilaisen solvenssijärjestelmän kuin Solvenssi II.

44. Tietääkö (mahdollinen) välittäjäni näistä muutoksista?
Kyllä, olemme välittäneet nämä muutokset vakuutusvälittäjille ja asiamiehille silloin, kun asianmukaista.
He tietävät, että ehdotettu siirto ei aiheuta muutoksia liikesuhteissa heidän välillään tai teidän välillänne.

45. Mikä on ehdotetun siirron vaikutus jälleenvakuutukseen?
HSA:lle siirtyvissä vakuutuksissa mitkä tahansa liittyvät jälleenvakuutussopimukset, jotka
jälleenvakuuttavat HSA:lle siirtyvien vakuutusten velkoja.

46. Vaikuttaako ehdotettu siirto vakuutusmaksuuni?
Ehdotetulla siirrolla ei ole vaikutusta vakuutusmaksuunne.

47. Vaikuttaako ehdotettu siirto suoraveloitukseeni?
Ehdotetusta siirrosta ei seuraa muutoksia suoraveloitukseenne paitsi jos kuulutte niihin
vakuutuksenottajiin, jotka ostivat vakuutuksensa Irlannin Hiscoxilta SEPA-valtuutuksella, josta näkee
luotonantajan nimi- ja tiliotemuutoksen Hiscox Underwriting Limited:stä Hiscox SA:ksi siirron jälkeen.
Uutta suoraveloitusvaltuutusta ei tarvita, sillä vanha pysyy edelleen voimassa.

48. Katoaako HIC kokonaan?
Ei. HIC jatkaa toimintaansa ja asiakkaidensa palvelemista.

J-OSA: LISÄTIEDOT
49. Mitä Euroopan talousalue (ETA) tarkoittaa?
Brexitin jälkeen Euroopan talousalue (ETA) koostuu 27 jäljellä olevasta EU-valtiosta, Islannista,
Liechtensteinista ja Norjasta.
27 jäljelle jäävää EU-maata ovat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka,
Kroatia, Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania,
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50. Mistä saan lisätietoa?
Olkaa hyvä ja ottakaa meihin yhteys, mikäli teillä on jatkokysymyksiä. Tarkemmat tiedot yhteyden
ottamisesta on sisällytetty liitteeseen 2 edempänä. Ehdotettua siirtoa varten olemme luoneet
verkkosivuston osoitteeseen www.hiscoxgroup.com/partvii pitääksemme teidät jatkuvasti ajan tasalla
siirtoprosessin etenemisestä. Suosittelemme, että tarkistatte sivuston säännöllisesti päivitysten varalta.
Riippumattoman asiantuntijan täydennysraportti julkaistaan sivustolla, kun se ilmestyy.

Liite 1: mitkä vakuutukset kuuluvat siirron piiriin?
Ainoastaan osa vakuutuksista luovutetaan HSA:lle siirrossa. Siirrettäviin vakuutuksiin kuuluvat:
(a)

kaikki HIC:n Euroopan talousalueella sijaitsevan sivukonttorin myöntämät vakuutukset,

(b)

kaikki Euroopan talousalueella asuville vakuutuksenottajille myönnetyt vakuutukset,

(c)

kaikki vain Euroopan talousalueen riskejä varten laaditut vakuutukset.

(Yhdessä eurooppalaiset vakuutukset).
Lisäksi myös vakuutukset (muut kuin eurooppalaiset 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
vakuutuksenottajasta tulee sekä HIC:n että HSA:n vakuutusten haltija.
Kohdissa (a), (b) ja (c) mainitut vakuutukset sekä ETA-riskien osalta myös sekavakuutukset siirtyvät
HSA:lle (siirtyvät vakuutukset).
Mikäli teillä on mitään kysyttävää koskien omaa vakuutustanne siirrossa, olkaa hyvä ja ottakaa meihin
yhteys johonkin numeroistamme, sähköpostiosoitteistamme tai postiosoitteistamme, jotka löytyvät
liitteen 2 lisätiedoista.
Kuinka voin tietää, koskeeko minua Yhdistyneen kuningaskunnan riski, ETA-riski vai ei-ETAriski?
Riskin sijainti riippuu useista tekijöistä. Alla esitetty on yleinen (mutta ei tyhjentävä) teitä opastava
yhteenveto näistä tekijöistä:
1.

Kun vakuutus koskee joko rakennuksia tai rakennuksia ja niiden irtaimistoja, riskinne sijainti on
yleisesti ottaen sama kuin tällaisen omaisuuden sijainti päivänä, jona vakuutuksenne astui
voimaan.

2.

Kun vakuutus koskee ajoneuvoja, riskinne sijainti on yleisesti ottaen sama kuin paikka, jonne
ajoneuvonne on rekisteröity.

3.

Kun vakuutus koskee muita riskejä (eli se ei esimerkiksi koske kiinteistöä tai ajoneuvoa):
(a)

Yksityishenkilöiden riskin sijainti on yleisesti ottaen heidän asuinpaikkansa vakuutuksen
voimaanastumispäivänä.

(b)

Yrityksen riskin sijainti (tai sijainnit) on se paikka (tai paikat), jossa yritys on perustettu
vakuutuksen voimaanastumispäivän tiedon mukaan.

Mikäli yrityksen vakuutus kattaa useamman kuin yhden sen perustamisalueen, vakuutuksella
todennäköisesti on useita riskisijainteja.

Liite 2: yhteystietomme
Maa /
sivukonttori

Kaupparekisteri

Yhdistynyt
kuningaskunta

Companies House of
England and Wales

Belgia

Kruispuntbank van
Ondernemingen /
Banque-Carrefour
des entreprises

Sivukonttorin
kaupparekist
eritunnus
(HIC)
00070234

Sivukonttorin
kaupparekist
eritunnus
(HSA)
FC034787

Osoite yhteydenottoja varten

Puhelinnumero

0800 7813049

0683.642.934

Part VII Transfer Team,
The Hiscox Building,
Peasholme Green,
York, YO1 7PR
Hollanti/flaami:
Hiscox Europe Underwriting
Limited, Belgian Branch,
Bourgetlaan 42 B8,
Building Airport,
1130 Brussel

0683.642.934

Ranska:
Hiscox Europe Underwriting
Limited, Belgian Branch,
Avenue du Bourget 42 B8,
Building Airport,
1130 Bruxelles
Hiscox France,
Service Transfert,
12 quai des Queyries,
CS 41177,
33072 Bordeaux
Hiscox, Arnulfstraße 31, 80636
München, Saksa

Ranska

Trade and
Companies Register

428 239 511

833 546 989

Saksa

Handelsregister des
Amtsgerichts
München
(Münchenin
alioikeuden
kaupparekisteri)
Companies
Registration Office

HRB 132701

HRB 238125

-

908764

Irlanti

Alankomaat

Netherlands
Chamber of
Commerce (KvK)

34125607

70191603

Portugali

Commercial Registry
Office of Lisbon
(Conservatória do
Registo Comercial
de Lisboa)
Registro Mercantil
Central (Central
Mercantile Register)

980350131

980 595 185

W0067406I

Myöhemmin
verkkosivuilla
julkaistavaksi

Espanja

Part VII Transfer Team,
The Hiscox Building,
Peasholme Green,
York, YO1 7PR
Hiscox Nederland,
Arent Janszoon, Ernststraat
595B,
1082 LD Amsterdam

Hiscox Portugal,
Atrium Saldanha,
Praça Duque de Saldanha
no1,
Piso 5, 1050-094 Lisboa
Hiscox
Paseo de la Castellana 60,
7ª planta,
28046 Madrid

Sähköpostiosoite

transfer@hiscox.co.uk

080029366

transfer@hiscox.be

0800940182

transfert@hiscox.fr

08008888257

transfer@hiscox.de

+ 44 (0) 800
7813049

transfer@hiscox.co.uk

0800 252 4100

transfer@hiscox.nl

0800780071

transfer@hiscox.pt

0900800124

transfer@hiscox.es

Puhelinlinjamme ovat avoinna klo 9.00–17.00 maanantaista perjantaihin (lukuun ottamatta yleisiä
vapaa- ja pyhäpäiviä). Klo 9.00–18.00 Portugalissa ja Espanjassa.

