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Hyvä vastaanottaja

Ehdotuksen pääpiirteet

Hiscox-vakuutusyhtiö – Brexitiä ennakoivat
ehdotetut muutokset



Ehdotuksemme mukaan
Hiscox S.A.:sta tulee
tiettyjen HIC:n vakuutusten
vakuutuksenantaja alkaen
1. tammikuuta 2019.



Tämä varmistaa, että
voimme jatkaa vakuutusja/tai korvauspalvelujamme
myös Brexitin jälkeen.



Tämä kirje ja sen liitteet
ovat tärkeitä. Ole hyvä ja
lue ne huolellisesti.



Muuta ei tarvitse tehdä,
paitsi jos teillä on
kysyttävää tai siirto
vaikuttaa mielestänne
teihin haitallisesti.



Meidän velvollisuutemme
teitä kohtaan eivät muutu.

Otamme teihin yhteyttä, koska olette (tai olette olleet) Hiscox
Insurance Company Limitedin (HIC) myöntämän
vakuutussopimuksen vakuutuksenhaltija tai korvauksenhakija.
Vastauksena Yhdistyneen kuningaskunnan päätökseen erota
Euroopan unionista (tunnetaan yleisesti termillä ”Brexit”), HIC
tiedottaa eräistä välttämättömistä muutoksista. Nämä muutokset
varmistavat vakuutussuojan jatkuvuuden kaikilla eurooppalaisia
riskejä omaavilla asiakkaillamme, niin että voimme jatkaa
vakuutuksenhaltijoidemme ja korvausvaatimusten esittäjien
palvelua Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja eri puolilla
Eurooppaa Brexitin jälkeen.
Tämä kirje on tiedote teitä varten. Sen johdosta ei tarvitse tehdä
mitään, ellei teillä ole kysymyksiä tai ellette ole sitä mieltä, että
ehdotettu siirto vaikuttaa teihin haitallisesti. Jos teillä on
kysymyksiä tai huolenaiheita, voitte ottaa meihin yhteyttä käyttäen
tässä kirjeessä ilmoitettuja yhteystietoja.
Jos tiedossanne on henkilöitä, joilla on vakuutustanne koskevia
intressejä, 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 heillä on
mahdollisuus tutustua tähän kirjeeseen ja sen mukana
toimitettavaan kirjaseen (Järjestelyä koskeva kirjanen).
Mitä on tapahtumassa?
Jotta voisimme varmistaa vakuutussuojan jatkuvuuden Brexitin
jälkeen, ehdotamme joidenkin vakuutusten siirtoa HIC:ltä Hiscox
S.A.:lle (HSA), (Ehdotettu muutos). HSA on Hiscox-ryhmän
säännelty vakuutusyhtiö, joka on rekisteröity Luxemburgissa.
HSA:n toimiluvan on myöntänyt Luxemburgin valtionvarainministeri
ja yrityksen toimintaa valvoo Commissariat aux Assurances.

Yhteystietomme
Puh.: 0800 781 30 49
Sähköposti:
transfer@hiscox.co.uk
Kirjeenvaihdon osoite:
Part VII Transfer Team
The Hiscox Building
Peasholme Green
York YO1 7PR

Ehdotetun siirron edellytyksenä on, että Englannin ja Walesin korkein oikeus High Court (High Court
-tuomioistuin) ja Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaviranomaiset Prudential Regulation Authority
(PRA) ja Financial Conduct Authority (FCA) hyväksyvät ehdotetun siirron. Jos ehdotettu siirto
hyväksytään, sen odotetaan astuvan voimaan 1. tammikuuta 2019 (Voimaantulopäivämäärä).
Ehdotetussa siirrossa kaikki HIC-vakuutuksenne eurooppalaiset riskit Yhdistyneen kuningaskunnan
ulkopuolella siirtyvät HSA:lle. Muut vakuutukseenne sisältyvät riskien sijaintipaikat jäävät HIC:lle
ehdotetun siirron jälkeenkin.


Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnetyt vakuutukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa
asuville vakuutuksenhaltijoille, ja riskit, jotka sijaitsevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai
Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, kattaa edelleen HIC.



Yhdistyneessä kuningaskunnassa ETA-alueella asuville vakuutuksenhaltijoille myönnetyt
vakuutukset (pois lukien Yhdistyneet kuningaskunnat) siirtyvät HIC:ltä HSA:lle riskin
sijaintimaista riippumatta.



Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnetyt vakuutukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa
asuville vakuutuksenhaltijoille, ja riskit sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että muualla
Euroopan talousalueella, siirtyvät osittain HIC:ltä HSA:lle. Yhdistyneen kuningaskunnan ja
muiden kuin ETA-alueiden riskit kattaa edelleen HIC ja ETA-riskit Yhdistyneen kuningaskunnan
ulkopuolella siirtyvät HSA:lle. Näistä vakuutuksista tulee ehdotetussa siirrossa
‘sekajärjestelmävakuutuksia’.

Tämä kirje ja sen mukana toimitettava kirjanen kertovat kuinka ehdotettu siirto tapahtuisi, mitä teitä
koskevia suojatoimia otetaan käyttöön, mistä saa lisätietoa asiasta ja mitä tulee tehdä, jos vastustaa
ehdotettua siirtoa. Kehotamme teitä lukemaan tämän kirjeen tiedot yhdessä järjestelyä koskevan
kirjasen tietojen kanssa huolella, jotta voitte arvioida vaikutuksia, joita ehdotetulla siirrolla on.
Kuinka tämä vaikuttaa minuun?
Ehdotettu siirto ei vaikuta nykyisen vakuutuksenne vakuutusturvaan, ettekä tarvitse uusia
vakuutusasiakirjoja ehdotetun siirron toteutumisen seurauksena. Kaikkien vakuutustenne
vakuutusehdot (mukaan lukien sovellettavat vakuutuksen rajoitukset) säilyvät samoina,
paitsi että sekajärjestelmävakuutuksia korjataan siten, että kaikkien Yhdistyneen
kuningaskunnan ulkopuolisten ETA-riskien vakuutuksenantajaksi tulee HSA.
Meidän velvollisuutemme teitä kohtaan eivät muutu.
Oikeutenne käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelujen korvausjärjestelmää (Financial
Services Compensation Scheme, FSCS) säilyy entisellään ehdotetun siirron jälkeen vakuutuksen
uusimiseen saakka. Ennen ehdotettua siirtoa voitte käyttää edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan
oikeusasiamiesjärjestelmän (Financial Ombudsman Service, FOS) palveluita HIC:n toimintaan ja
palveluihin liittyen. Ehdotetun siirron jälkeen voitte edelleen käyttää FOS-palveluita HIC:n toimintaan
ja palveluihin liittyen (siltä osin kun vakuutuksen osan vakuutuksenantajana on HIC) ja HSA:n
Yhdistyneen kuningaskunnan sivukonttorin 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. Tämä on kuvattu tarkemmin mukana
toimitettavan järjestelyä koskevan kirjasen osiossa Usein kysytyt kysymykset (UKK).
Muihin toimenpiteisiin ei ole tarvetta ryhtyä ehdotettuun siirtoon liittyen. Jos kuitenkin olette
epävarma ehdotuksesta tai haluatte esittää kysymyksiä, haluatte selvennyksiä tai uskotte,
että siirto vaikuttaa teihin haitallisesti, voitte katsoa lisätietoja verkkosivustostamme osoitteessa
www.hiscoxgroup.com/partvii tai ottaa meihin yhteyttä tämän kirjeen sivulla 1 kerrottuja
yhteystietoja käyttäen. Me autamme teitä mielellämme. Teillä on myös oikeus esittää vastalause
HIC:lle ja ilmaista mielipiteenne Englannin ja Walesin High Court -tuomioistuimelle (joko kirjallisesti,
henkilökohtaisesti tai oikeudellisen edustajan välityksellä). Lisätietoja vastalauseen esittämisestä
on kohdassa ”Mitä teidän tulee tehdä seuraavaksi?” tässä kirjeessä.
Kuinka ehdotettu siirto tapahtuu?
Ehdotettu siirto toteutetaan vakuutustoiminnan siirtojärjestelynä vuonna 2000 rahoituspalveluista ja markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000) osan VII mukaisesti, joka sallii
vakuutustoiminnan siirron vakuutuksenantajalta toiselle. Tämä prosessi edellyttää, että High Court -

tuomioistuin hyväksyy ehdotetun siirron ja että riippumaton asiantuntija (riippumaton asiantuntija)
antaa lausuntonsa siirron todennäköisistä vaikutuksista vakuutuksenhaltijoihin.
Riippumaton asiantuntija on Institute and Faculty of Actuaries -toimilupaelimen jäsen ja alamme
valvontaviranomaiset PRA sekä FCA ovat hyväksyneet hänet. Riippumattoman asiantuntijan
näkemyksen mukaan HIC:lle jääville vakuutuksenhaltijoille tai HSA:lle siirtyville
vakuutuksenhaltijoille ei koidu olennaista haittaa. Riippumattoman asiantuntijan raportin
yhteenvedon voi lukea mukana toimitettavasta järjestelyä koskevasta kirjasesta.
Prosessin aikana työskentelemme tiiviisti PRA:n ja FCA:n kanssa, jotka arvioivat ehdotetun siirron
ottaen huomioon sen tavoitteet ja sen kuluttajansuojan. PRA ja FCA tekevät myös raportin
ehdotetusta siirrosta High Court -tuomioistuimelle.
High Court -tuomioistuin hyväksyy ehdotetun siirron vain, jos se katsoo sen olevan kaikin tavoin
asianmukainen. Jos High Court -tuomioistuin hyväksyy ehdotetun siirron edellä mainituin ehdoin,
siirron odotetaan tulevan voimaan 1. tammikuuta 2019.
Jerseyn vakuutukset jäävät HIC:lle, kunnes Royal Court of Jersey on hyväksynyt vastaavan
ehdotetun Jerseyn siirron.
Katso lisätietoja
Olemme luoneet ehdotettua siirtoa varten verkkosivuston osoitteeseen www.hiscoxgroup.com/partvii
pitääksemme sinut jatkuvasti ajan tasalla siirtoprosessin etenemisestä. Suosittelemme vierailemaan
verkkosivustossa säännöllisesti, sillä päivitämme ehdotettua siirtoa koskevat tiedot sinne, kuten
High Court -tuomioistuimen ja Jerseyn oikeuskäsittelyjä sekä voimaantuloa koskevat päivämäärät.
Riippumattoman asiantuntijan täydellinen raportti ja täydellinen järjestelyä koskeva asiakirja ovat
ladattavissa verkkosivustostamme nyt osoitteessa www.hiscoxgroup.com/partvii ja riippumattoman
asiantuntijan täydentävä raportti lisätään sinne, kun se tulee saataville. Vaihtoehtoisesti järjestelyyn
liittyvien asiakirjojen kopiot voidaan myös postittaa teille maksutta. Lähettäkää meille siitä pyyntö
johonkin tämän kirjeen sivulla 1 ilmoitetuista yhteystiedoista. Asialle omistautunut tiimimme käsittelee
ehdotettuun siirtoon liittyvät pyyntönne tai muut tiedustelunne. Voitte soittaa meille kello 9.00–17.00
maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä.
Mitä teidän tulee tehdä seuraavaksi?
Teidän ei tarvitse tehdä mitään – paitsi jos teillä on kysymyksiä tai uskotte, että ehdotettu
siirto vaikuttaa teihin haitallisesti.
Kehotamme lukemaan mukana toimitettavan järjestelyä koskevan kirjasen, joka sisältää:


joitain lisäkysymyksiä ja vastauksia;



yhteenvedon ehdotetusta siirrosta;



yhteenvedon riippumattoman asiantuntijan raportista;



ilmoituksen ehdotetusta siirrosta ja



yhteystietomme.

Jos vastustatte ehdotettua siirtoa ja sitä miten se voi vaikuttaa teihin, teillä on oikeus esittää
kirjallinen huomautus High Court -tuomioistuimelle tai tulla kuulluksi High Court -tuomioistuimen
oikeuskäsittelyssä, joka järjestetään ehdotetun siirron vahvistamiseksi (henkilökohtaisesti tai
oikeudellisen edustuksen kautta). Kyseinen High Court -tuomioistuimen oikeuskäsittely järjestetään
14. syyskuuta 2018 osoitteessa Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter
Lane, London EC4A 1NL. Jos te tai edustajanne olette tulossa oikeuskäsittelyyn, pyydämme teitä
kertomaan siitä meille, jotta voimme ilmoittaa teille mahdollisista oikeuskäsittelyä koskevista
muutoksista (kuten aikaa ja päivämäärää koskevista muutoksista).

Voitte myös esittää vastalauseenne meille kirjallisesti tai puhelimitse, jolloin kirjaamme
vastalauseenne ja saatamme ne PRA:n, FCA:n, riippumattoman asiantuntijan ja High Court tuomioistuimen tietoon. Lisätietoja yhteyden ottamisesta meihin on tämän kirjeen sivulla 1.
Sopimustenne ja/tai korvausvaatimustenne siirto tarkoittaa sitä, että Hiscox-ryhmä, joka hallinnoi
tietojen käsittelyä (tahoa kutsutaan yleensä rekisterin pitäjäksi), muuttuu HIC:stä HSA:ksi, jos
vakuutuksenne siirtyy, tai on sekä HIC että HSA, jos teillä on sekajärjestelmävakuutus. Muutoin
tietojen käyttömme pysyy muuttumattomana ja jatkamme tietojen suojaamista samoin kuin olemme
aina tehneet. Voitte lukea lisätietoa tavoista, joilla Hiscox-ryhmä käyttää henkilötietoja, vierailemalla
osoitteessa www.hiscoxgroup.com/site-tools/privacy.
Kunnioittavasti

Juan de Castro
Operatiivinen johtaja, hiscox UK ja Irlanti
Hiscox Insurance Company Limitedin nimissä ja sen puolesta
Tämä kirje on saatavilla myös pistekirjoituksena, suurikokoisina kirjaimina ja ääninauhana.
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