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DEEL A– WAT STAAT ER TE GEBEUREN? 

1. Wat gebeurt er? 
Naar aanleiding van de door het Verenigd Koninkrijk genomen beslissing om de Europese Unie te 
verlaten (de zogenaamde 'Brexit') voorziet de  Hiscox Insurance Company Limited (HIC) om enkele 
noodzakelijke aanpassingen uit te voeren aan haar activiteiten, zodat zij haar polishouders en 
schadelijders na de Brexit van dienst kan blijven in zowel het Verenigd Koninkrijk  als de EU. 
 
HIC stelt voor om bepaalde polissen van HIC (een in het Verenigd Koninkrijk  geregistreerde 
onderneming) over te dragen aan Hiscox S.A. (HSA) (een in Luxemburg gevestigde 
dochtermaatschappij van Hiscox Ltd), via een overdrachtprocedure van verzekeringsactiviteiten die 
gekend is als een Part VII-overdracht.   

2. Wat is een Part VII-overdrachtprocedure? 
De Part VII-overdrachtis een door de rechter bekrachtigde wettelijke overdracht om bepaalde of alle 
verzekeringsactiviteiten van de ene naar de andere verzekeringsmaatschappij te transfereren. De 
procedure is vastgesteld door art VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) (Part 
VII Transfer) en wordt geregeld door de High Court of England and Wales (de High Court).  
 
Onze Briste regulatoren, de Prudential Regulation Authority (the PRA) (Prudentiële 
regelgevingsautoriteit) en de Financial Conduct Authority (de FCA) houden toezicht op de 
overdrachtsprocedure om de bescherming van de polishouders te garanderen. Als onderdeel van de 
procedure wordt ook een onafhankelijk expert aangeduid, die een agent van het High Court is. Zijn rol 
bestaat erin het effect van de overdracht voor alle polishouders (zowel de polishouders van wie de 
polissen worden overgebracht als die waarvan de polissen in Groot-Brittannië blijven) voor en na de 
overdracht vast te stellen. 

3. Welke polissen worden overgedragen? 
Alleen bepaalde polissen zullen krachtens de overdracht naar HSA worden getransfereerd. De 
polissen die worden getransfereerd zijn: 
 
(a) alle polissen die door een agentschap van HIC in de EER zijn uitgeschreven; 

(b) alle polissen die voor in de EER gevestigde polishouders zijn uitgeschreven; 

(c) alle polissen die uitsluitend ter dekking van EER-risico' zijn uitgeschreven. 

(de Europese polissen). 

Als een polis (die geen Europese polis is) is uitgeschreven met betrekking tot: (i) EER-risico's en; (ii) 
Verenigd Koninkrijk -risico's en/of niet-EER-risico's (een Gemengde polis), wordt HSA de 
verzekeraar krachtens de polis met betrekking tot EER-risico's, zodat u een polishouder wordt van 
zowel HIC als HSA.  
 
De polissen waarnaar wordt verwezen in paragrafen (a) tot (c), plus het deel van de Gemengde polis 
met betrekking tot EER-risico's, zullen worden overgeheveld naar HSA (de Overgedragen polissen). 
 
In Bijlage 1 vindt u nadere informatie om de "risicolocatie" van uw polis te helpen bepalen.  Als u nog 
verdere vragen heeft over hoe uw polis zal worden behandeld, neemt u best contact op met ons via 
een van de ltelefoonnummers, e-mail of postadressen in Bijlage 2 bij dit document.  

4. Wat is het effect van de Voorgestelde overdracht krachtens de Part VII-

procedure? 
Voor polissen die in HIC blijven verandert er niets aan de polisvoorwaarden (inclusief de toepasselijke 
polislimieten. 



 

 
Voor polissen die overgaan naar HSA, zouden de voorwaarden (inclusief de toepasselijke 
polislimieten) van uw polis dezelfde blijven, maar HSA zal de verzekeraar zijn en de plaats innemen 
van HIC in procedures (lopende, toekomstige, hangende, dreigende of andere) waar HIC bij 
betrokken is.  
 
Onze verplichtingen als uw verzekeraar blijven dezelfde voor alle polissen, dus zowel voor de 
polissen die worden getransfereerd als de polissen die in HIC blijven. 
 
Als u nog verdere vragen heeft over de Voorgestelde overdracht of over welke impact dit zal hebben 
op uw polis, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via een van de telefoonnummers, e-mails 
of postadressen die u vindt in Bijlage 2 bij dit document. 

DEEL B – IS MIJN POLIS HIERBIJ BETROKKEN? 

5. Waarom heb ik een brief ontvangen? 

Wij hebben u een brief gestuurd omdat u houder of schadelijder bent, of was, van een bij HIC 
onderschreven polis. 

6. Ik ben geen polishouder meer, waarom stuurt u mij nog een brief over de 

Voorgestelde overdracht? 
Volgens de voorwaarden van bepaalde door HIC uitgegeven polissen kunnen tot een zeker aantal 
jaren nadat de polis is vervallen, nog schadeclaims worden ingediend. Het is mogelijk dat u, 
naargelang de voorwaarden van uw polis, nog steeds het recht heeft om een schadeclaim op deze 
polis in te dienen. Precies daarom vestigen wij uw aandacht op de Voorgestelde overdracht. 

7. Ik woon niet in het Verenigd Koninkrijk  – heeft de Voorgestelde overdracht 

ook betrekking op mij? 
Toch wel, zoals hiervoor in vraag 3 is uiteengezet, als u een polis heeft die door een Europees (maar 
geen Brits) agentschap van HIC is uitgegeven, wordt uw polis naar HSA getransfereerd. 
 
Wanneer u een in Europa wonende polishouder bent, wordt uw polis naar HSA overgeheveld. 

Als u een polishouder bent, die buiten Europa en het Verenigd Koninkrijk  woont: 

 wordt uw polis naar HSA getransfereerd als uw polis alleen Europese risico's dekt; 

 worden de Europese risico's naar HSA overgeheveld als uw polis een gemengde polis is. 

8. Wat gebeurt er als mijn polis zowel Britse en/of niet-EER-risico's als EER-

risico's dekt? (Gemengde polis) 
Als uw polis is uitgegeven door het Britse agentschap van HIC en risico's dekt in het Verenigd 
Koninkrijk , een land van de EER (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk ) en/of landen buiten de 
EER, is uw polis een Gemengde polis.  
 
De risico's in het Verenigd Koninkrijk  en de risico's voor landen buiten de EER blijven voor uw 
gemengde polissen gedekt door HIC terwijl de EER-risico's in de voorgestelde overdracht worden 
overgeheveld naar HSA. U wordt polishouder van beide ondernemingen. De voorwaarden van uw 
polis (met inbegrip van de toepasselijke polislimieten) blijven dezelfde voor alle polissen, met 
uitzondering evenwel dat gemengde polissen worden gewijzigd waardoor HSA de verzekeraar voor 
EER-risico's wordt. 
 
Wanneer u in de EER woont, wordt uw volledige polis in de voorgestelde overdracht naar HSA 
overgebracht. 



 

DEEL C – INFORMATIE OVER HSA  

9. Waar staat Hiscox S.A. (HSA) voor? 
HSA is een gereguleerde verzekeringsmaatschappij van de Hiscox Groep. HSA is opgericht in 
Luxemburg en werkt vanuit het hoofdkantoor dat gelegen is in de Avenue J.F. Kennedy 35F te L-
1855, Luxemburg.  HSA is geautoriseerd door de Luxemburgse minister van Financiën en staat onder 
de controle van het Commissariat Aux Assurances (de Luxemburgse toezichthouder voor het 
verzekeringswezen).  In januari 2018 ontving Hiscox S.A. zijn licentie van de Luxemburgse 
toezichthouder en de onderneming heeft van S&P de A-rating meegekregen. Het bevoegde 
handelsregister van HSA in Luxemburg is het “Registre du Commerce et des Sociétiés” (RCS) van 
het Groothertogdom Luxemburg en het registratienummer is B217018. 

10.  Waarom werd Luxemburg als het Europese hoofdkwartier voor HSA 

gekozen? 
Na een grondige overweging van meerdere mogelijke locaties hebben wij voor Luxemburg gekozen. 
Luxemburg heeft een uitstekende ligging, zowat in het midden van onze huidige Europese activeiten, 
met een stabiele economie Er is een ervaren en deskundige toezichthouder voor het 
verzekeringswezen en het land geldt als Europese draaischijf voor algemene financiële services.   

DEEL D – HOEF IK NOG IETS ANDERS TE DOEN? 

11.   Moet ik iets doen? 
U hoeft helemaal niets te doen, tenzij u nog vragen heeft of op negatieve wijze door de Voorgestelde 
overdracht denkt te worden geïmpacteerd. In dit geval verwijzen wij u naar de onderstaande vragen 
12 en 13.  
 
Wij raden u wel aan de informatie in het Planboekje (het Planboekje) dat bij uw informatiebrief voor 
de polishouder was gevoegd en de overige details op de website voor het plan 
www.hiscoxgroup.com/partvii aandachtig te lezen, zodat u precies weet welke impact de 
Voorgestelde overdracht voor u heeft.   
 
Hoewel de PRA en FCA toezicht houden op de Part VII-procedure en beide aan het High Court een 
rapport overleggen waarin hun respectieve meningen zijn opgenomen over de Voorgestelde 
overdracht, mag zulks niet worden gezien als vervanging voor elke klant over hoe de Voorgestelde 
ovredracht een impact op hem/haar kan hebben. 
 
Indien u iemand kent die een belang heeft in en/of recht heeft op enige uitkering krachtens uw polis, 
zoals een medepolishouder of een andere begunstigde of eiser, zorg er dan a.u.b. voor dat ook zij de 
kans krijgen om de opgestuurde documenten door te nemen. 

12.   Waar kan ik verdere inlichtingen vinden? 
Meer informatie is te vinden in het Planboekje, dat wij u samen met de kennisgevingsbrief hebben 
toegestuurd.  
 
Van alle documenten met betrekking tot de Voorgestelde overdracht, met inbegrip van het volledige 
verslag van de onafhankelijke expert en het volledige plandocument, kunt u een kopie raadplegen op 
of downloaden van onze website die speciaal voor de Voorgestelde overdracht is opgezet: 
www.hiscoxgroup.com/partvii . Updates in verband met de voorgestelde overdracht zullen te 
gelegener tijd op de website van het plan worden geplaatst; dit betreft ook eventuele wijziging van de 
datum waarop het High Court de zaak behandelt, of van de ingangsdatum van de overdracht. Wij 
verzoeken u de website regelmatig op updates te controleren.  
 
Als u nog nadere informatie of gratis afschriften wilt van de voorgestelde overdracht, of indien u nog 
andere vragen heeft met betrekking tot de voorgestelde overdracht, verzoeken wij u contact met ons 
op te nemen via een van de telefoonnummers die u in Bijlage 2 kunt vinden. Onze kantoren zijn open 
van maandag tot vrijdag (behalve op wettelijke feestdagen) van 9 tot 17 uur.  



 

13.   Als ik van mening ben dat de overdracht een negatieve impact zal hebben 

voor mij, hoe kan ik dan bezwaar indienen tegen de voorgestelde 

overdracht, mijn bezorgdheid uiten of opmerkingen maken? 
Als u commentaar of vragen heeft, of indien u meent dat de voorgestelde overdracht een negatief 
effect voor u zal hebben, neem dan contact met ons op via een van onze contactnummersvermeld in 
Bijlage 2 aan het eind van dit document.  Onze kantoren zijn open van maandag tot vrijdag (behalve 
op wettelijke feestdagen) van 9 tot 17 uur. Wij zullen uw bezorgdheden en bezwaren optekenen en 
die overmaken aan het High Court, het Royal Court of Jersey, de onafhankelijke expert, de PRA en 
de FCA. 
 
Ongeacht of U ons eerst contacteert, heeft u altijd het recht om:  

 Schriftelijk opmerkingen te maken en/of op de zitting van het High Court persoonlijk te 
verschijnen en/of  

 een wettige vertegenwoordiger de opdracht geven om op de zitting van het High 
Court te verschijnen om namens u opmerkingen te maken.  

 
Hoewel u, voordat u uw hiervoor vermelde rechten uitoefent, geen contact met ons dient op te nemen, 
verzoeken wij u ons daar toch van op de hoogte te stellen, zodat wij de kans krijgen om uw 
bezorgdheden direct met u te bespreken en wij u in kennis te kunnen stellen van eventuele 
wijzigingen aan de zitting (zoals datum of uur).   
 
Laat ons zo snel mogelijk iets weten door contact met ons op te nemen via een van de 
telefoonnummers, e-mails of adressen vermeld in Bijlage 2, en bij voorkeur niet later dan 5 dagen 
voor de zitting van het High Court, die momenteel voor 14 december 2018 is gepland (Royal Court of 
Jersey gepland voor 17 december 2018). Wij zullen alle bezwaren die wij hebben ontvangen, 
overmaken aan het High Court, het Royal Court of Jersey , de onafhankelijk expert, de PRA en de 
FCA. 

DEEL E – DE PART VII-OVERDRACHTSPROCEDURE 

14.   Hoe wordt een Part VII-overdrachtsprocedure goedgekeurd? 
Voordat een overdracht kan worden uitgevoerd, moeten alle mogelijk betroffen partijen, met inbegrip 
van de polishouders, daarvan in kennis worden gesteld. Vervolgens moet de overdracht door het High 
Court worden goedgekeurd. 
 
Het High Court zal de overdracht goedkeuren als het, na alle omstandigheden in overweging zijn 
genomen, van mening is dat die overdracht gepast is.  Het High Court verlangt dat een onafhankelijk 
expert, wiens aanstelling moet worden goedgekeurd door de Britse toezichthouders van de sector, de 
PRA en de FCA, een verslag opstelt. In dit verslag is een analyse opgenomen waarin wordt 
uiteengezet of een groep polishouders al dan niet negatief is geïmpacteerd.  Bij zijn beslissing of de 
overdracht al dan niet wordt goedgekeurd zal het High Court tevens de meningen van de PRA en de 
FCA in overweging nemen.  

15.   Op welke wijze ben ik in de Part VII-overdrachtprocedure beschermd? 
Het wettelijk en regelgevend kader van de Part VII-overdracht wil zeker stellen dat o.a. de belangen 
van de polishouders worden gevrijwaard en dat de veiligheid en voordelen voor alle groepen 
polishouders van HIC niet in belangrijke mate negatief worden geïmpacteerd. Dat gebeurt door:  

 de aanstelling van een onafhankelijk expert goed te keuren, die voor het High Court een 
verslag zal opstellen over de mogelijke impact van de voorgestelde overdracht op 
polishouders;  

 polishouders en betrokken partijen de mogelijkheid te bieden hun bezwaren en bezorgdheden 
in verband met de voorgestelde overdracht, aan het High Court of aan ons te uiten. Het is de 
plicht van Hiscox om de ontvangen bezwaren door te spelen aan de PRA, de FCA, de 
onafhankeljk expert en het High Court;  



 

 de PRA en de FCA het recht te geven om schriftelijke en mondelingen bezorgdheden over te 
brengen aan het High Court. Beide organen dienen eveneens een verslag over de 
voorgestelde overdracht voor het High Court op te stellen;  

Het High Court zal de voorgestelde overdracht alleen goedkeuren wanneer het van oordeel is dat die 
in alle gegeven omstandigheden gepast is.  Het High Court zal rekening houden met de mening van 
de onafhankelijk expert, met de bezwaren en bezorgdheden van polishouders die zijn betrokken bij de 
voorgestelde overdracht en met de mening van de PRA en de FCA.  

De betreffende nationale toezichthoudende autoriteiten van de verzekeringssector in EER-landen, 
waar HIC risico's heeft onderschreven, zullen in kennis worden gesteld van de voorgestelde 
overdracht als onderdeel van de wettelijke en regelgevende goedkeuringsprocedure. 

Voor meer informatie over hoe u bezwaren kunt indienen of bezorgdheden uiten bij het High Court, 
verwijzen wij u naar bovenstaande vraag 13.  

16.   Wanneer zal de voorgestelde overdacht plaatsvinden? 
Als de overdracht door het High Court wordt goedgekeurd, zal die van kracht worden op 1 januari 
2019 om 00.01 BST. Dit is de Effectieve datum. 
 
De polissen in Jersey blijven bij HIC tot de voorgestelde Jersey-overdracht is goedgekeurd door het  
Royal Court of Jersey. 

17.   Hoe zal ik weten dat de voorgestelde overdracht van start is gegaan en 

mijn polis is getransfereerd? 
Ahs het High Court de voorgestelde overdracht goedkeurt, zal de effectieve datum wellicht 1 januari 
2019 zijn.  Op de website van het plan zal kort na de zitting van het High Court, die gepland is voor 14 
december 2018, een aankondiging geplaatst worden. 
 
In alle Europese landen zal in kranten een mededeling worden gepubliceerd om de polishouders 
ervan in kennis te stellen dat de voorgestelde overdracht is goedgekeurd. 
 
Wij raden u aan de website van het plan www.hiscoxgroup.com/partvii regelmatig te controleren om te 
zien of de geplande timing al dan niet is gewijzigd. 

18.   Wat als de voorgestelde overdracht niet wordt goedgekeurd? 
Als het High Court de voorgestelde overdracht niet goedkeurt, zullen er ook geen polissen worden 
getransfereerd.  Wij zullen de website van het plan www.hiscoxgroup.com/partvii bijwerken met 
nadere informatie. Daarom raden wij u ook aan om deze website regelmatig te controleren. 

19.   Kan ik mijn polis opzeggen als die voorgestelde overdracht mij geen goed 

gevoel geeft? 
Het huidige recht om uw polis op te zeggen wordt door de voorgestelde overdracht niet gewijzigd. 

20.   Kan ik voor of tegen de voorgestelde overdracht stemmen? 
Er zijn geen stemprocedures voorzien voor een Part VII-overdracht. Als de voorgestelde overdracht 
door het High Court wordt bekrachtigd, zullen alle betrokken polissen automatisch naar HSA worden 
overgebracht.  U heeft evenwel het recht om u te verzetten tegen de voorgestelde overdracht en om 
door het High Court te worden gehoord.  Details van wat u moet doen om bezwaar te maken vindt u in 
het antwoord op vraag 13.  

21.   Wie betaalt die voorgestelde overdracht? 
Alle kosten en uitgaven in verband met de voorgestelde overdracht, met inbegrip van het honorarium 
voor de onafhankelijk expert, wettelijke honoraria en de honoraria voor de PRA en de FCA, zijn voor 
rekening van HIC. 



 

DEEL F – DE ONAFHANKELIJK EXPERT 

22.   Wat is een onafhankelijk expert? 
De onafhankelijk expert is een actuarieel expert die voor het High Court een verslag opstelt over de 
mogelijke effecten op de polishouder van de voorgestelde overdracht s. De onafhankelijk expert moet 
onafhankelijk zijn van HIC en HSA, hetzelfde geldt voor de PRA en de FCA. 

23.   Wie is de onafhankelijk expert? 
Philip Tippin, een partner in de verzekeringstak van KPMG LLP en een Fellow van het Institute and 
Faculty of Actuaries, werd voor de voorgestelde overdracht aangesteld al onafhankelijk expert. Zijn 
aanstelling werd in overleg met de FCA goedgekeurd door de PRA. 

24.   Wat is de rol van de onafhankelijk expert? 
De onafhankelijk expert moet de voorwaarden van de voorgestelde overdracht beoordelen en een 
verslag opstellen voor het High Court voor wat betreft de mogelijke impact van de voorgestelde 
overdracht op polishouders, en nagaan of bepaalde polishouders op aanzienlijke wijze zullen worden 
geïmpacteerd door de voorgestelde overdracht. Zijn verslag is onpartijdig en is gebaseerd op een 
grondig onderzoek van de voorstellen en de activiteiten van HIC en HSA. 

25.   Wat staat er in het verslag van de onafhankelijk expert? 
In het Planboekje vindt u een samenvatting van het verslag van de onafhankelijk expert.  De initiële 
conclusie van de onafhankelijk expert is dat: 

 polishouders geen aanzienlijk negatief effect van de voorgestelde overdracht zullen 
ondervinden; en  

 dat de voorgestelde overdracht geen bijzonder effect zal hebben op de veiligheid van de 
contractuele rechten van de polishouders en op de aan de polishouders geleverde 
services.  

 
Details over hoe u een kopij kunt ontvangen van het volledige verslag van de onafhankelijk expert 
vindt u in het antwoord op vraag 12.  

DEEL G – DE ZITTING VAN HET HIGH COURT 

26.   Waar en wanneer heeft de zitting van het High Court plaats? 
De zitting van het High Court is gepland voor 14 december 2018 in de Rolls Building, 7 Rolls 
Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL.   
 
Polishouders of hun vertegenwoordigers mogen de zitting bijwonen en, indien zij zulks willen, mogen 
zij op de zitting hun mening persoonlijk kenbaar maken. Indien u of uw vertegenwoordiger van plan is 
om de zitting van het High Court bij te wonen, verzoeken wij u ons daar telefonisch of via een van 
onze in Bijlage 2 bij dit document vermelde contactgegevens, van te verwittigen, zodat wij u in kennis 
kunnen stellen van eventuele wijzigingen betreffende de zitting, zoals uur of datum. Wij verzoeken u 
de website van het plan www.hiscoxgroup.com/partvii regelmatig op updates te controleren. 

27.   Hoe verloopt die zitting van het High Court? 
De wettelijke vertegenwoordigers van HIC zullen de voorstellen, de gedane aangiften en de van 
polishouders en andere betrokken partijen ontvangen reacties toelichten. 
 
Het High Court zal oordelen of belangen van polishouders op aanzienlijke wijze in negatieve zin 
worden geïmpacteerd door de voorgestelde overdracht en zal daarbij rekening houden met de 
meningen van de onafhankelijk expert, de PRA, de FCA en met reacties ontvangen van polishouders 
en andere betrokken partijen.   
 
Als het High Court de voorgestelde overdracht goedkeurt zullen de onder vraag 3 vermelde polissen 
van HIC naar HSA worden getransfereerd. Afhankelijk van de uitvoering van de mogelijke 



 

maatregelen die het High Court aan zijn gerechtelijk bevel heeft toegevoegd, zal die overgang zal 
definitief zijn op 1 januari 2019. 

28.   Hoe kan ik mijn standpunt voorleggen aan het Hof als ik een Brits of 

Europees inwoner ben? 

U heeft het recht om:  

 Uw opmerkingen schriftelijk uiteen te zetten en/of persoonlijk op de zitting van het High Court 
te verschijnen.  

 Een wettelijke vertegenwoordiger de opdracht te geven om op de zitting van het High Court te 
verschijnen en namens u opmerkingen uiteen te zetten.  

Voordat u uw hierboven vermelde rechten uitoefent, hoeft u geen contact met ons op te nemen, wij 
verzoeken u evenwel ons ervan in kennis te stellen, zodat wij de kans krijgen om kennis te nemen van 
de eventuele problemen en die direct met u te bespreken. Wij verzoeken u daarom ons zo snel 
mogelijk te contacteren via één van de in Bijlage 2 vermelde kanalen, liefst niet later dan 5 dagen voor 
de zitting van het High Court die gepland is voor 14 december 2018. Alle opmerkingen die wij hebben 
ontvangen, zullen wij overmaken aan de PRA, de FCA, de onafhankelijk expert en het High Court.  

Personen die de zitting wensen bij te wonen, raden wij aan onze website 
www.hiscoxgroup.com/partvii te raadplegen. Wij zullen die updaten als de datum van de zitting wordt 
gewijzigd. Wij verzoeken u de website regelmatig op updates te controleren.  

DEEL H – POLISHOUDERS IN JERSEY 

29.   Wat gebeurt er als ik een inwoner van Jersey ben? 
Uw polis wordt opgenomen in het Jersey-plan voor de voorgestelde overdracht. Dit hangt af van de 
goedkeuring door de wettelijke procedure in Jersey. Tot dat is gebeurd, blijft uw polis bij HIC. 

30.   Ik heb een polis  afgesloten in Jersey.  Wat gebeurt er met mijn polis? 
Als uw polis uitsluitend risico's in Jersey en/of het Verenigd Koninkrijk  en/of niet-EER dekt, blijft hij bij 
HIC. Als uw polis risico's in de EER dekt, valt hij onder de voorgestelde overdracht naar HSA. Als uw 
polis risico's in het Verenigd Koninkrijk  en de EER dekt, wordt u polishouder van zowel HIC (ter 
dekking van uw Britse risico's) en HSA (ter dekking van uw EER-risico's). Dit is een “Gemenge polis”. 
 
De voorwaarden van uw polis (met inbegrip van de toepasselijke polislimieten) blijven dezelfde voor 
alle polissen, met uitzondering evenwel dat gemengde polissen worden gewijzigd waardoor HSA de 
verzekeraar vppr EER-risico's wordt. 

31.   Wanneer zal de voorgestelde overdacht plaatsvinden? 
Polissen in Jersey blijven bij HIC tot het Jersey-plan is goedgekeurd door het Royal Court of Jersey.  
De zitting van het Hof van Jersey is momenteel gepland voor 17 december 2018 in het Royal Court of 
Jersey, Royal Court House, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1JG. 

32.   Hoe kan ik mijn standpunt voorleggen aan het Court als ik inwoner ben 

van Jersey? 
U of uw vertegenwoordiger mag de zitting bijwonen en persoonlijk uw mening voor het Jersey Court 
uiteenzetten.  Als u of uw vertegenwoordiger van plan is om de zitting van het Jersey Court bij te 
wonen, verzoeken wij u ons telefonisch of op andere wijze daarvan in kennis te stellen, zodat wij u op 
de hoogte kunnen houden van eventuele wijzigingen betreffende het tijdstip en de datum van de 
zitting.   
 
U kunt ons ook schriftelijk in kennis stellen met vermelding van uw polisnummer als u dat heeft. Uw 
brief en ons antwoord daarop zullen voor de zitting worden overgemaakt naar het Royal Court of 
Jersey, de onafhankelijk expert en de Jersey Financial Services Commission.  
 



 

Als u van plan bent een bezwaar in te dienen, verzoeken wij u uw bezwaar in uw brief uiteen te 
zetten, zodat wij die voor de zitting naar het Hof van Jersey, de onafhankeijk expert en de Jersey 
Financial Services Commission kunnen zenden.  Wij zullen het High Court eveneens in kennis stellen 
van uw bezwaar. 

DEEL I – WELK EFFECT ZAL DE VOORGESTELDE OVERDRACHT 

OP MIJN POLIS HEBBEN? 

33.   Heb ik nieuwe polisdocumenten nodig als de voorgestelde overdracht 

wordt goedgekeurd? 
Neen, u hoeft geen nieuwe polisdocumenten te krijgen als de voorgestelde overdracht wordt 
goedgekeurd.  
 
Voor alle polissen die naar HSA zijn getransfereerd, geldt dat alle nieuwe polisdocumenten die na de 
effectieve datum (die gepland is voor 1 januari 2019) naar u worden gestuurd naar aanleiding van een 
hernieuwing of wijziging van gegevens, zullen vermelden dat HSA uw verzekeraar is . 
 
Voor polissen die in HIC bljiven, geldt dat alle nieuwe polisdocumenten, die na de effectieve datum 
naar u worden gestuurd naar aanleiding van een hernieuwing of wijziging van gegevens, zullen 
vermelden dat HIC nog altijd uw verzekeraar is. 
 
Voor gemengde polissen zullen nieuwe documenten vermelden dat de Britse en niet-EER-risico's 
verzekerd zijn bij HIC, en de EER-risico's bij HSA. 

34.  Zal de voorgestelde overdracht enig effect hebben op de claims die ik heb 

aangegeven of op de mogelijkheid om claims in de toekomst aan te geven? 
De voorgestelde overdracht heeft geen invloed op hoe uw claims worden behandeld, noch op de 

mogelijkheid om in de toekomst claims aan te geven en evenmin op de betalingsprocedure ervan. 

35.  Mijn claim is niet aanvaard en is nu het voorwerp van een gerechtelijke 

procedure – wat zal er nu gebeuren? 

Na de voorgestelde overdracht zullen alle lopende, hangende of toekomstige door of tegen HIC 
ingestelde procedures krachtens overgedragen polissen, worden ingesteld door of tegen HSA. Voor 
polissen die niet worden getransfereerd, blijft alles bij het oude, de vorderingen zullen worden 
ingesteld door of tegen HIC. 

36.   Zullen dezelfde mensen mijn polis blijven beheren? 

Ja, alle contactgegevens en telefoonnummers van de klantendienst blijven dezelfde, behalve voor de 
polishouders die in de Ierse Republiek wonen: die behouden dezelfde contactgegevens tot de 
overdracht, daarna dienen zij contact op te nemen met het volgende HSA-team: 

Adres: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2  

 Telefoonnummer Emailadres 

Customer 
Relations +35312381810 

customerrelations.ireland@Hiscox.com 

Liability Claims +35312381811 liabilityclaims.ireland@Hiscox.com 

Commercial 
Property Claims +35312381812 

commercialpropertyclaims.ireland@Hiscox.com 

Events Claims   +35312381813 eventsclaims.ireland@Hiscox.com 

Private Client 
Claims +35312381814 

privateclientclaims.ireland@Hiscox.com 

mailto:customerrelations.ireland@Hiscox.com
mailto:liabilityclaims.ireland@Hiscox.com
mailto:commercialpropertyclaims.ireland@Hiscox.com
mailto:eventsclaims.ireland@Hiscox.com
mailto:privateclientclaims.ireland@Hiscox.com


 

37.   Hoe worden mijn gegevens verwerkt/beschermd? 

Uw polisgegevens blijven in de Hiscox Group en voor hen gelden dus al onze bestaande privacy- en 
gegevensbeveiligingspraktijken.  Klantengegevens zijn voor ons een uitermate ernstige materie en wij 
houden ons dan ook aan de gegevensbeschermingsvoorschriften die van kracht zijn in de 
rechtsgebieden waarin wij actief zijn. 

De overdracht van uw contract(en) en/of vordering(en) betekent dat Hiscox, waar de 
gegevensverwerking wordt beheerd (doorgaans de Gegevensbeheerder genoemd), van HIC naar 
HSA zal wijzigen, als uw polis naar HSA wordt overgebracht, of zowel HIC als HSA zal zijn als u een 
gemengde polis heeft.  

Overigens verandert er niets aan het gebruik dat wij van die informatie maken, wij zullen uw gegevens 
blijven beschermen zoals wij dat altijd hebben gedaan. Meer informatie over hoe de Hiscox Group 
persoonlijke informatie gebruikt vindt u op http://www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy.aspx . 

38.   Heeft de verandering van verzekeringsmaatschappij enige invloed op mijn 

polishernieuwing of op de polis die ik nu koop? 
Wanneer u een nieuwe polis koopt of uw bestaande polis hernieuwt voordat de voorgestelde 
overdracht van kracht wordt (naar alle verwachting is dit op 1 januari 2019) wordt uw dekking door 
HIC geleverd tot de voorgestelde overdracht van kracht wordt.    
  
Als u uw polis op of na de effectieve datum behoudt, hernieuwt of koopt, bent u verzekerd bij HSA 
wanneer u een Europees risico heeft, of bij HIC en HSA indien u een gemengde polis heeft. Om zeker 
te weten wie uw verzekeraar is, HIC en/of HSA, verwijzen wij u naar vraag 3. 

39.   Wat is het Financial Services Compensation Scheme (FSCS) (Financiële 

compensatieregeling)? 
De FSCS is een Britse wettelijk opgelegde regeling die wordt gefinancierd door leden van de Britse 
financiële dienstverleningssector. Deze regeling voorziet in een geldelijke compensatie voor in 
aanmerking komende polishouders (doorgaans consumenten en kleine ondernemingen) indien een 
door de PRA en de FCA geautoriseerde verzekeringsmaatschappij niet langer in staat is haar 
verplichtingen na te komen.  

40.   Kan ik na de voorgestelde overdracht nog een beroep doen op de FSCS? 
 
Polissen die bij HIC blijven voor en na de voorgestelde overdracht genieten van de bestaande FSCS-
bescherming, ook als u na de volgende hernieuwingsdatum uw polis bij HIC wenst te hernieuwen.  

Europese polis - Als uw polis tijdens de voorgestelde overdracht naar HSA wordt overgebracht, kunt 
u na de voorgestelde overdracht, tot de hernieuwing van uw polis, nog een beroep kunnen doen op 
de Briste FSCS-regeling. Wanneer u ervoor kiest om uw verzekeringspolis bij HSA te hernieuwen, zal 
die polis worden uitgeschreven door HSA en daarna kunt u genieten van de Luxemburgse 
beschermingsregeling in plaats van de Britse FSCS-regeling.  

Gemengde polis - Als u een gemengde polis heeft (zie de omschrijving hiervoor), zal de FSCS de 
vorderingen krachtens uw polis blijven dekken voor en na de voorgestelde overdracht, ook wanneer u 
kiest om uw polis te hernieuwen. Het gedeelte van uw polis dat bij HSA is verzekerd zal na de 
voorgestelde overdracht ook kunnen genieten van de Luxemburgse beschermingsregeling. 

De Luxemburgse beschermingsregeling biedt geen garantiefonds voor polishouders, maar voorziet in 
een strikt regelgevingskader zodat, in geval van insolventie van een Luxemburgse 
verzekeringsmaatschappij, haar activa met voorrang zal worden aangewend voor de uitkering van 
verzekeringsclaims. Deze regels zijn bedoeld om de noodzaak voor polishouders om compensatie te 
vragen uit een schema dat vergelijkbaar is met FSCS, te beperken.  

Het is bovendien mogelijk dat polishouders die hun polis hebben via een plaatselijk agentschap in een 
of ander EER-land, een beroep kunnen doen op de nationale verzekeringscompensatieregeling in dat 
land.  
 
De conclusie van de onafhankelijk expert luidt dat polishouders geen negatieve materiële impact 
zullen ondervinden als gevolg van de voorgestelde overdracht. In zijn verslag heeft de onafhankelijk 



 

expert bovendien vermeld dat de mogelijkheid dat HSA na de voorgestelde overdracht zijn 
verplichtingen niet zou kunnen nakomen, zeer laag is. Meer informatie over de beveiliging van 
polishouders na de voorgestelde overdracht vindt u in het verslag van de onafhankelijk expert op onze 
website www.hiscoxgroup.com/partvii of bij vraag 12 waar u te weten komt hoe u een kopij van de 
onafhankelijk expert kunt ontvangen. 

41.   Wat is de Britse Financial Ombudsman Service (Britse ombudsman)? 
De Britse ombudsman biedt aan particulieren een kosteloze, onafhankelijke service aan om klachten 
of geschillen met door de PRA en de FCA geautoriseerde verzekeringsmaatschappijen op te lossen.  
De polishouders van HIC die voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria van de geldende voorschriften 
(doorgaans consumenten en kleine bedrijven) kunnen zich momenteel tot de Britse ombudsman 
wenden. De Britse ombudsman kan beslissingen uitvaardigen die bindend zijn voor 
verzekeringsmaatschappijen.  

42.   Kan ik na de voorgestelde overdracht nog een beroep doen op de Britse 

Ombudsman? 
Polissen die bij HIC blijven voor en na de voorgestelde overdracht genieten van de huidige 
bescherming van de Britse ombudsman, ook als u na de volgende hernieuwingsdatum uw polis bij 
HIC wenst te hernieuwen.  
 
Europese Polis - Indien u een Europese Polis heeft, zal uw toegang tot de Britse Ombudsman ten 
aanzien van HIC's activiteiten of diensten verricht vóór de voorgestelde overdracht blijven bestaan. Na 
de voorgestelde overdracht, wordt uw polis onderschreven door HSA in plaats van HIC. . Hierdoor 
heeft u niet langer toegang tot de Britse Ombudsman maar heeft u als klant toegang tot de 
Luxemburgse Ombudsman (zoals hieronder wordt gedefinieerd).  
 
Gemengde polis - Indien u een gemengde polis heeft, zal uw toegang tot de Britse Ombudsman ten 
aanzien van HIC's activiteiten of diensten verricht vóór de voorgestelde overdracht blijven bestaan. Na 
de voorgestelde overdracht, blijft u toegang hebben tot de Britse Ombudsman ten aanzien van HIC's 
activiteiten of diensten (met betrekking tot het deel van uw polis dat verzekerd is bij HIC) en ten 
aanzien van de Britse vestiging van HSA-activiteiten of diensten (met betrekking tot het deel van uw 
polis dat verzekerd is bij HSA). Als u een consument bent, heeft u ook toegang tot de Luxemburgse 
Ombudsman met betrekking tot het deel van uw polis dat verzekerd is bij HSA.  
 
De Luxemburgse Ombudsman voor Verzekeringen en de Luxemburgse toezichthouder, de CAA 
(samen de Lux Ombudsman Regime) hebben beide de mogelijkheid om klachten van consumenten te 
ontvangen en te onderzoeken, en geven niet-bindende aanbevelingen aan de partijen.  
 
Uw recht op toegang tot een bestaande Ombudsman in het land waar u woont, wordt niet beïnvloed 
door de voorgestelde overdracht.  
 
Lees voor meer informatie over de Ombudsman het verslag van de onafhankelijke deskundige op 
onze website www.hiscoxgroup.com/partvii of zie vraag 12 waarin staat aangegeven hoe u een kopie 
kunt verkrijgen van het verslag van de onafhankelijke deskundige. 

43.   Welke eisen zullen er worden gesteld wat betreft de solvabiliteit en het 

kapitaal van  HSA? 
De Europese Unie (EU) heeft een aantal eisen opgesteld wat betreft de solvabiliteit van 
verzekeringsondernemingen (Solvency II) waarmee zij de verzekeringsregulering binnen de EU wil 
harmoniseren en de consument een betere bescherming bieden. De richtlijn werd van kracht op 1 
januari 2016 en geldt voor alle in de EU gedomicilieerde verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen. Daarom is zij momenteel ook voor HIC van kracht en zal zij meteen 
na de voorgestelde overdracht gelden voor HSA. Na de Brexit kan het Verenigd Koninkrijk  een 
andere solvabiliteitsregeling opstellen, die dan van toepassing zal zijn op HIC. Momenteel wijst niets 
er evenwel op dat het Verenigd Koninkrijk  een andere regeling dan de bestaande Solvency II zal 
aannemen. 



 

44.   Is mijn makelaar op de hoogte van deze wijzigingen (indien van 

toepassing)?  
Ja, waar dit van toepassing is, hebben wij onze makelaars en bemiddelaars in kennis gesteld van 
deze wijzigingen. Zij weten dat de voorgestelde overdracht niets zal veranderen in onze de 
zakenrelatie met hen of met u.  

45.   Wat is de impact van de voorgestelde overdracht op herverzekering? 
Voor polissen die naar HSA worden getransfereerd zullen alle overeenkomstige 
herverzekeringscontracten die de verplichtingen krachtens de naar HSA overgebrachte polissen 
herverzekeren, ook moeten worden overgebracht. 

46.   Zal de voorgestelde overdracht enige impact hebben op mijn premie? 
De voorgestelde overdracht zal geen enkele impact hebben op uw premie. 

47.   Heeft de voorgestelde overdracht enige impact op mijn automatische 

incasso? 
Er zal niets veranderen aan uw automatische incasso als gevolg van de voorgestelde overdracht, met 
uitzondering van verzekeringnemers die de polis via Hiscox Ierland hebben afgesloten via een SEPA 
machtiging. Deze zullen een andere naam en identificatiecode op hun bankafschriften zien na de 
overdracht van Hiscox Europe Underwriting Limited naar Hiscox S.A. Er is echter geen nieuwe 
automatische incasso nodig, omdat het oude mandaat nog steeds geldig is.    

48. Zal HIC verdwijnen? 
Neen. HIC blijft bestaan en zal onze klanten van dienst blijven. 

DEEL J – NADERE INFORMATIE  

49.   Waar staat de Europese Economische Ruimte (EER) voor? 
Na de Brexit zal de Europese Economische Ruimte (EER) bestaan uit de 27 resterende landen van 
de EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 
 
De 27 resterende landen van de EU zijn: Oostenrijk; België; Bulgarije; Kroatië; Republiek Cyprus; 
Tsjechië; Denemarken; Estland; Finland; Frankrijk; Duitsland; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; 
Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Polen; Portugal; Roemenië; Slowakije; Slovenië; 
Spanje en Zweden. 

50.   Waar kan ik verdere inlichtingen vinden? 
Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als u nog verdere vragen heeft. In Bijlage 2 hierna vindt 
u de gegevens om contact met ons op te nemen. Wij hebben een website 
www.hiscoxgroup.com/partvii opgezet om u tijdens de procedure van de voorgestelde overdracht op 
de hoogte te houden. Wij raden u aan de website regelmatig te bezoeken om te zien of er updates 
zijn doorgestuurd.   
 
Het aanvullend verslag van de onafhankelijk expert zal op de website worden geplaatst zodra het 
beschikbaar is. 
 
 

  



 

Bijlage 1 – Welke polissen worden getransfereerd? 
Alleen bepaalde polissen zullen krachtens de overdracht naar HSA worden getransfereerd. De 
polissen die worden getransfereerd zijn: 
 
(a) alle polissen die door een agentschap van HIC in de EER zijn uitgeschreven; 

(b) alle polissen die voor in de EER gevestigde polishouders zijn uitgeschreven; 

(c) alle polissen die uitsluitend ter dekking van EER-risico' zijn uitgeschreven. 

(de Europese polissen). 

En als een polis (die geen Europese polis is) is uitgeschreven met betrekking tot: (i) EER-risico's en; 
(ii) Verenigd Koninkrijk -risico's en/of niet-EER-risico's (een Gemengde polis), wordt HSA de 
verzekeraar krachtens de polis met betrekking tot EER-risico's, zodat u een polishouder wordt van 
zowel HIC als HSA.  

De polissen waarnaar wordt verwezen in paragrafen (a) tot (c), plus het deel van de Gemengde polis 
met betrekking tot EER-risico's, zullen worden overgeheveld naar HSA (de Overgedragen polissen). 

Als u nog verdere vragen heeft over hoe uw polis zal worden behandeld, neemt u best contact op met 
ons via een van de landennummers, e-mail of postadressen in Bijlage 2 bij dit document. 

Hoe weet ik dat ik een Brits risico, een EER-risico of een niet-EER-risico heb? 

De locatie van het risico hangt af van een aantal factoren. Hierna vindt u een algemeen (maar niet 
volledig) overzicht van deze factoren waarmee u aan de slag kunt:   

1. als de verzekering gebouwen of gebouwen en de inhoud daarvan betreft, is de locatie van het 
risico doorgaans de plaats waar de eigendom ligt en dit op de datum waarin uw polis is 
aangegaan.  

2. als de verzekering voertuigen betreft, is de locatie van het risico doorgaans de plaats waar het 
voertuig is ingeschreven.  

3. als uw verzekering andere risico's betreft (d.w.z. het heeft geen betrekking op eigendom of 
voertuigen), dan: 

(a) indien u een persoon bent, is de locatie van uw risico doorgaans, op de datum dat uw 
polis werd aangegaan, de plaats waar u gewoonlijk verblijft; of  

(b) indien u een rechtspersoon bent, is (zijn) de locatie(s) van uw risico de plaats(en) 
waar u op de datum dat de polis werd aangegaan, bent gevestigd.  

Als u een rechtspersoon bent en uw polis meer dan één van uw vestigingen dekt, die in verschillende 
landen zijn gelegen, heeft uw polis waarschijnlijk meerdere risicolocaties.  

 

  



 

Bijlage 2 - Onze contactgegevens 

 
Land / bijkantoor Handelsregister Registratie-

nummer 
bijkantoor (HIC) 

Registratie-
nummer 

bijkantoor (HSA) 

Contactadres Telefoonnummer E-mailadres 

Verenigd Koninkrijk  Bedrijven Huis 
van Engeland en 
Wales 

00070234 FC034787 Part VII Transfer Team, 
The Hiscox Building, 
Peasholme Green,  

York, YO1 7PR 

0800 7813049 transfer@hiscox.co.uk 
 

België Kruispuntbank 
van 
Ondernemingen / 
Banque-
Carrefour des 
entreprises 

0683.642.934 0683.642.934 Nederlands/: 
Hiscox Europe 

Underwriting Limited, 
Belgian Branch , 

Bourgetlaan 42 B8, 
Building Airport,  

1130 Brussel 
 

Frans: 
Hiscox Europe 

Underwriting Limited, 
Belgian Branch, Avenue du 

Bourget 42 B8,  
Building Airport,  
1130 Bruxelles 

080029366 transfer@hiscox.be 
 

Frankrijk Handelsregister 
en 
vennootschapsre
gister 

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

12 quai des Queyries, 
CS 41177, 

33072 Bordeaux 

0800940182 transfert@hiscox.fr 
 

Duitsland  Handelsregister 
des Amtsgerichts 
München 
(Handelsregister 
van de Lokale 
Rechtbank van 
München) 

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

Germany 

08008888257 transfer@hiscox.de 
 

Ierland Companies 
Registration 
Office (Bureau 
voor de 
Registratie van 
Ondernemingen) 

- 908764 Part VII Transfer Team, 
The Hiscox Building, 
Peasholme Green, 

York, YO1 7PR 

+ 44 (0) 800 

7813049 
 

transfer@hiscox.co.uk 

Nederland  Nederlandse 
Kamer van 
Koophandel 
(KvK) 

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

1082 LD Amsterdam 
 
 

0800 252 4100 transfer@hiscox.nl 
 

Portugal  Kantoren van het 
handelsregister 
van Lissabon 
(Conservatória 
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 
 

Spanje Centraal 
handelsregister 
(Registro 
Mercantil 
Central) 

W0067406I Te gelegener tijd 
op de website te 

publiceren 

Hiscox 
Paseo de la Castellana 60, 

7ª planta, 
28046 Madrid 

0900800124 transfer@hiscox.es 
 
 

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot vrijdag (behalve op bank 
holidays en wettelijke feestdagen). van 9.00 uur tot 18.00 uur in Portugal en Spanje. 
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