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REACTIE RSA BREXIT

ACHTERGROND
Op 23 juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) gestemd voor het verlaten

op klanten die momenteel risico’s verzekeren in de Britse markt, met

van de Europese Unie (EU). Op 29 maart 2017 heeft het VK artikel 50 van

blootstellingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en de rest

het Verdrag van Lissabon in werking gesteld. Hiermee werd het proces

van de wereld alsmede op klanten die hun risico’s rechtstreeks verzekeren

van uittreden uit de EU in gang gezet. Dit wordt ook wel Brexit genoemd.

in EER-markten.

De onderhandelingen over de voorwaarden van uittreding lopen nog,
maar naar verwachting zal het VK vanaf 29 maart 2019 niet langer deel
uitmaken van de EU, tenzij het VK en de EU samen overeenkomen de
onderhandelingsperiode te verlengen.
Als er sprake is van een ‘harde Brexit’, dan is het waarschijnlijk dat het VK
niet meer middels vrijheid van vestiging of vrij verkeer van diensten over de
grens kan handelen.

In principe is er een overgangsperiode afgesproken. Deze afspraak is echter
niet juridisch bindend tot er in de overgangsperiode overeenstemming is
bereikt over alle zaken rondom Brexit. Gezien deze onzekerheid gaat RSA
door met de implementatie van haar plannen.
RSA begrijpt dat dit een onzekere tijd kan zijn voor zakelijke klanten. Daarom
hebben we hieronder een lijst opgenomen met antwoorden op de meest
gestelde vragen. Als uw vraag hieronder niet beantwoord wordt, dan kunt u

Als reactie hierop heeft RSA een aantal plannen in werking gesteld, om

ons een e-mail sturen via brexit@gcc.rsagroup.com of u kunt rechtstreeks

ervoor te zorgen dat de polissen voor klanten en makelaars op hetzelfde

contact opnemen met uw contactpersoon.

niveau als nu gehandhaafd kunnen blijven. Deze plannen hebben betrekking

2/10

REACTIE RSA BREXIT

VERZEKERINGSDEKKING IN DE EU:
-W
 elke invloed heeft het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de
Europese Unie te verlaten op mijn verzekeringspolis?
-W
 at is de reactie van RSA op Brexit?
- I s een polis die na 31 maart 2018 is afgesloten ook nog geldig
na 31 maart 2019?
- Stemt RSA in met het verlengen van de huidige verzekeringsperiode,
om te voorkomen dat er voor een jaar moet worden verlengd,
voordat hierover zekerheid kan worden geboden?
- Moet er in polissen een ‘Brexit-continuïteitsclausule’ worden
opgenomen met daarin de positie na 31 maart 2019?
- Per wanneer worden Europese polissen uitgegeven en vanaf
welke locatie?
- Waar, in welke taal en binnen welk rechtsgebied zullen
Europese polissen die op vrij verkeer van diensten zijn gebaseerd,
worden uitgegeven?
-H
 oe zullen claims worden behandeld na Brexit?
-K
 unnen klanten te maken krijgen met juridische aspecten als ze via
RSA een polis afsluiten voor Europese dochterbedrijven?
-K
 rijgen klanten te maken met extra kosten?
-H
 eeft de reactie van RSA op Brexit ook fiscale gevolgen?
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Welke invloed heeft het besluit
van het Verenigd Koninkrijk om de
Europese Unie te verlaten op mijn
verzekeringspolis?
Op dit moment heeft dit geen invloed op uw
verzekeringspolis.
Hoewel het VK de uittreding uit de Europese
Unie in werking heeft gesteld, wordt nog
steeds onderhandeld over de voorwaarden
van deze uittreding. Dit betekent dat het VK
tot 29 maart 2019 - de datum waarop het VK
formeel de EU zal verlaten - deel uitmaakt van
de EU en dat er dus geen gevolgen zijn voor uw
verzekeringsdekking.
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Wat is de reactie van RSA op Brexit?
RSA is bezig met het openen van een nieuwe juridische entiteit in

De EU-filialen blijven deel uitmaken van de kern van de RSA-groep en

Luxemburg (RSA Luxembourg), om ervoor te zorgen dat onze EU-filialen

profiteren in die hoedanigheid van de sterke financiële positie van de

hun klanten kunnen blijven bedienen en helpen, ongeacht of er een ‘harde

groep. RSA Luxemburg wordt een volledige dochteronderneming van

Brexit’ komt of niet. Deze entiteit wordt het moederbedrijf van de bestaande

RSAI plc en behoudt de huidige serviceniveaus. RSA Luxemburg zal haar

EU-filialen in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje.

eigen S&P-waardering hebben en wij verwachten dat deze volledig aan de

De bestaande zakelijke activiteiten van de EU-filialen van RSAI plc worden

verwachtingen van onze klanten zal voldoen.

overgedragen aan nieuwe EU-filialen van RSA Luxemburg, waarbij het

Zodra RSA Luxemburg is opgericht, wordt deze juridische entiteit de

wettelijke proces voor overdracht van verzekeringsbedrijven in het VK

verzekeraar van alle klanten van de EU-filialen van RSA. Het doel, de rol, de

wordt gevolgd (dit wordt ook wel Deel VII genoemd, zie hieronder voor

mensen, de klantrelaties en bedrijfsvoering van de filialen in elke EU-lidstaat

meer informatie).

veranderen echter niet als gevolg van deze transactie. De EU-filialen worden

De keuze voor Luxemburg is het resultaat van een grondige evaluatie.
Luxemburg heeft een stabiele economie en een ervaren, gerespecteerde
verzekeringstoezichthouder. Bovendien is het een strategisch goed gelegen
locatie binnen ons netwerk van EU-filialen.
Daarnaast zorgt de oprichting van een vestiging in Luxemburg ervoor dat de
bestaande dochterbedrijven van RSA in de EU en de EU-filialen zich kunnen
blijven richten op hun kernactiviteiten en hun werkzaamheden door de
uittreding van het VK uit de EU niet worden verstoord. Voor klanten en
tussenpersonen blijft alles zoals het is.

simpelweg onderdeel van een bedrijf met het hoofdkantoor in Luxemburg
in plaats van onderdeel van een bedrijf met het hoofdkantoor in het VK. De
personeelsleden, locaties, systemen en processen blijven behouden.
Investeren in de nieuwe structuur zorgt voor een stabiele, duurzame
oplossing voor klanten die te maken krijgen met Brexit en versterkt het
belang van onze EU-filialen voor de RSA-groep. Deze structuur laat zien
dat wij ons volledig op deze markten toeleggen, dat onze ambitie om te
groeien aanwezig blijft, dat wij ons volledig richten op het bijstaan van onze
Europese klanten en dat we de beste in onze sector willen zijn.
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Is een polis die na 31 maart 2018 is afgesloten ook
nog geldig na 31 maart 2019?
Jazeker. RSA werkt momenteel aan een zogenaamde Deel VII overdracht
voor verzekeringen van huidige polishouders, dat de voortzetting van het

Stemt RSA in met het verlengen van de huidige
verzekeringsperiode, om te voorkomen dat er voor
een jaar moet worden verlengd, voordat hierover
zekerheid kan worden geboden?

contract zal waarborgen. Polishouders die nu verzekerd worden door RSAI

De planning van RSA voor de overdracht voor verzekeringen volgens Deel VII

plc-filialen in Europa zullen via deze overdracht alle aansprakelijkheden

betekent dat alle bestaande polishouders vóór de Brexit-deadline aan RSAL

overdragen aan RSAL.

zullen worden overgedragen. De ingangsdatum van deze overdracht is naar

Alle polishouders en makelaars op wie dit betrekking heeft zullen formeel

verwachting 1 januari 2019.

op de hoogte worden gesteld in overeenstemming met de wettelijke en

Dit geeft onze klanten de zekerheid die ze nodig hebben met betrekking

gerechtelijke eisen die gesteld worden aan de overdracht van verzekeringen

tot hun bestaande en toekomstige behoeften op het gebied van

in het kader van Deel VII van de FSMA (Britse wet inzake financiële diensten

verzekeringsdekking. Alle nieuwe verzekeringen en verlengingen vanaf

en markten). In deze communicatie zal worden toegelicht wat er verandert

1 januari 2019 zullen naar verwachting worden afgesloten door

en waarom, wat de planning is en welke rechten klanten hebben.

RSA Luxemburg.

In de polisvoorwaarden van alle bestaande RSA-polissen is een

Alle polishouders en makelaars op wie dit betrekking heeft zullen formeel

annuleringsclausule opgenomen en de voorgestelde overdracht heeft geen

op de hoogte worden gesteld in overeenstemming met de juridische eisen

invloed op het recht van klanten om hier gebruik van te maken.

die gesteld worden aan de overdracht van verzekeringen in het kader van
Deel VII van de FSMA (Britse wet inzake financiële diensten en markten). In
deze communicatie zal worden toegelicht wat er verandert en waarom,
wat de planning is en welke rechten klanten hebben.

6/10

REACTIE RSA BREXIT

Moet er in polissen een ‘Brexit-continuïteitsclausule’
worden opgenomen met daarin de positie na 31
maart 2019?

Per wanneer worden Europese polissen uitgegeven
en vanaf welke locatie?

Volgens RSA zijn continuïteitsclausules voor onze bestaande klanten niet

De ingangsdatum van de overdracht voor verzekeringen volgens Deel

nodig. RSA werkt momenteel aan een overdracht voor verzekeringen

VII is naar verwachting 1 januari 2019. Vanaf dat moment zal RSAL een

volgens Deel VII voor huidige polishouders, dat de voortzetting van het

actieve verzekeraar zijn en heeft RSAL alle noodzakelijke vergunningen,

contract zal waarborgen. Polishouders die nu verzekerd worden door RSAI

medewerkers en capaciteiten om bedrijven te verzekeren zoals dat op dit

plc-filialen in Europa zullen via deze overdracht alle aansprakelijkheden

moment ook gebeurt.

overdragen aan RSAL. Dit is ook van toepassing op alle polissen met een
langlopende overeenkomst.

Polissen zullen nog steeds worden uitgegeven vanuit de verschillende
Europese filialen, net zoals nu het geval is. De juridische verzekeraar zal

In de polisvoorwaarden van alle bestaande RSA-polissen is een

RSAL zijn, en niet RSAI zoals nu het geval is. Alle serviceniveaus, algemene

annuleringsclausule opgenomenen de voorgestelde overdracht heeft geen

voorwaarden rondom de dekking, kredietwaardigheid en expertise zullen

invloed op het recht van klanten om hier gebruik van te maken. RSA zal

blijven zoals nu.

voortdurend evalueren of een Brexit-continuïteitsclausule later eventueel
nodig is.
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Waar, in welke taal en binnen
welk rechtsgebied zullen
Europese polissen die op vrij
verkeer van diensten zijn
gebaseerd, worden uitgegeven?

Hoe zullen claims worden
behandeld na Brexit?
Claims die voortvloeien uit in de EU geplaatste
polissen worden op dezelfde manier behandeld

Kunnen klanten te maken krijgen
met juridische aspecten als ze
via RSA een polis afsluiten voor
Europese dochterbedrijven?

als nu; via de schadebehandelaars van het lokale

De reactie van RSA op Brexit en de daarmee

Polissen die zijn uitgegeven op basis van vrij

filiaal. Brexit heeft geen invloed op de manier

verband houdende implementatie van

verkeer van diensten en binnen de EU geplaatst

waarop we claims afhandelen, dus klanten

plannen zorgen ervoor dat onze klanten hun

zijn, worden op dezelfde manier beheerd als nu;

ontvangen hetzelfde expertiseniveau als ze van

verzekeringsrisico’s kunnen blijven overdragen

Brexit heeft in dit opzicht weinig tot geen invloed,

RSA gewend zijn.

aan RSA. We zullen de huidige algemene

behalve dat de polissen op papier van RSAL in

dekkingsvoorwaarden waar mogelijk handhaven

plaats van RSAI plc worden uitgegeven.

en blijven ons op dezelfde manier inzetten voor
een goede klantervaring en klantenservice.
Onze klanten moeten zelf de juridische
kaders die invloed kunnen hebben op hun
handelsmodellen in de gaten blijven houden. RSA
zal zich blijven richten op verzekeringswetgeving
in de relevante landen en staten, om continuïteit
van dekking en dienstverlening te waarborgen.
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Krijgen klanten te maken met
extra kosten?

Heeft de reactie van RSA op Brexit
ook fiscale gevolgen?

RSA streeft er altijd naar om passende expertise

RSA betaalt belastingen in het land van

en verzekeringsdekking te bieden die voldoet

blootstelling, ongeacht waar het risico geplaatst

aan de behoeften van onze klanten. Net als elke

of verzekerd is. Dit proces blijft ook na 31 maart

andere organisatie herziet ook RSA regelmatig

2019 gehandhaafd. RSA en haar klanten betalen

haar tarieven om ervoor te zorgen dat er aan

dus alleen belastingen die van toepassing zijn

elke klant een passend dekkingsniveau wordt

voor de betreffende polis.

toegekend. Onze klanten krijgen niet te maken
met extra kosten die het directe gevolg zijn van
de plannen van RSA in verband met Brexit.
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If you need more information,
please email us at
brexit@gcc.rsagroup.com
or speak directly to your commercial
or underwriting contact.

rsagroup.com
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy which is in place between the
customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines and should not be construed or relied upon as specialist advice.
RSA does not guarantee that all hazards and exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no
responsibility towards any person relying upon this document nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of data supplied by another
party or the consequences of reliance upon it.

UKC05137

