Dit rapport is opgesteld door de Onafhankelijke Expert, Stewart Mitchell van Lane Clark & Peacock
LLP (“LCP”), voor RSAI. Het originele rapport, de dato 26 juli 2018, werd opgesteld in het Engels. Dit
rapport is vertaald in het Nederlands door een derde partij in opdracht van RSAI en opgemaakt op
LCP’s briefpapier. Noch Stewart Mitchell noch enige andere medewerker van LCP hebben deze
vertaling gecontroleerd op nauwkeurigheid. Eventuele vertaalfouten zijn uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de derde partij

Scheme Report of the Independent Expert
Proposed transfer of insurance business from RSAI to RSAL
Draft report as at 12 June 2018

3336900
Pagina 1 van 76

Rapport van de Regeling dat is opgesteld
door de Onafhankelijke expert inzake
de voorgestelde overdracht van
verzekeringsactiviteiten van Royal &
Sun Alliance Insurance plc aan RSA
Luxembourg SA in overeenstemming met
Deel VII van de Financial Services and
Markets Act 2000 (Engelse wet van 2000
inzake financiële diensten en markten)
26 juli 2018

Opgesteld door:
Stewart Mitchell FIA
LCP

Lane Clark & Peacock LLP is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland en Wales
onder ondernemingsnummer OC301436. LCP is een geregistreerd handelsmerk in het VK (Gereg. TM nr. 2315442)
en in de EU (Gereg. TM nr. 002935583). Alle partners zijn leden van Lane Clark & Peacock LLP.
Een lijst met de namen van leden ligt ter inzage op 95 Wigmore Street, London, W1U 1DQ, de statutaire zetel en
hoofdvestiging van de onderneming. Het bedrijf valt met betrekking tot een gamma aan beleggingsdiensten en - activiteiten
onder de regelgeving van het Institute and Faculty of Actuaries. Locaties in Londen, Winchester, Ierland en - opererend
onder licentie - Nederland.

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900

Inhoudsopgave
1.

Pagina 2 van 76

2.

3.

Samenvatting ........................................................................................................... 4
1.1.

De Voorgestelde overdracht ......................................................................... 4

1.2.

Mijn rol als Onafhankelijke expert ................................................................. 4

1.3.

Samenvatting van mijn conclusies ............................................................... 4

Inleiding ................................................................................................................... 8
2.1.

Achtergrond .................................................................................................. 8

2.2.

De Voorgestelde overdracht ......................................................................... 8

2.3.

Benoeming Onafhankelijke expert .............................................................. 10

2.4.

Reikwijdte van het Rapport van de Regeling .............................................. 11

2.5.

Gebruik van het Rapport van de Regeling.................................................. 11

2.6.

Bronnen ...................................................................................................... 12

2.7.

Professionele standaarden ......................................................................... 13

2.8.

Materialiteit ................................................................................................. 13

2.9.

Definitie van “wezenlijk ongunstig” ............................................................. 13

Samenvatting van de Voorgestelde overdracht ....................................................... 15
3.1.

Bedrijven die betrokken zijn bij de Voorgestelde overdracht ...................... 15

3.2.

Beschrijving van de Voorgestelde overdracht ............................................ 17

3.3.

Doel van de Voorgestelde overdracht ........................................................ 18

3.4.

Overwogen alternatieve opties ................................................................... 18

3.5.

Plannen i.v.m. onvoorziene gebeurtenissen ............................................... 19

4.

Mijn aanpak als OE................................................................................................ 20

5.

Overwegingen t.a.v. reserves ................................................................................ 22
5.1.

Kennismaking met assurantiereserves ....................................................... 22

5.2.

Kennismaking met de reservebasis ............................................................ 22

5.3.

Mijn overwegingen met betrekking tot reserves ......................................... 23

5.4.

Methode die ik heb gebruikt voor mijn beoordeling .................................... 23

5.5.

Geschiktheid van de voorzieningen ............................................................ 23

5.6.

Voornaamste onzekerheden bij het vaststellen van de voorzieningen ....... 27

5.7.

Huidig RSA-reserveringsproces en governance......................................... 29

5.8.

Toekomstige reservering: aanpak en governance ...................................... 30

5.9.

Opstellen van ramingen voor casussen...................................................... 31

5.10.
6.

7.

Eindconclusie: Overwegingen met betrekking tot reserveringen ............ 32

Overwegingen met betrekking tot kapitaal ............................................................. 33
6.1.

Kennismaking met vaststellen van verzekeringskapitaal ............................ 33

6.2.

Kapitaaleisen berekenen ............................................................................ 33

6.3.

Componenten van kapitaalvereisten .......................................................... 34

6.4.

Mijn overwegingen met betrekking tot kapitaal ........................................... 35

6.5.

Methode die ik heb gebruikt voor mijn beoordeling .................................... 36

6.6.

Het kapitaalbeleid voor RSAI en RSAL ...................................................... 36

6.7.

Geschiktheid van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAI en RSAL ..... 37

6.8.

De geplande kapitaalstructuren voor RSAI en RSAL ................................. 38

6.9.

Verwachte dekkingsgraden van de solvabiliteitskapitaalvereiste ............... 38

6.10.

Verwachte dekkingsratio's van Ultieme SCR .......................................... 40

6.11.

RSAL afhankelijkheid op RSAI ............................................................... 41

6.12.

Algemene conclusie: kapitaaloverwegingen ........................................... 41

Veiligheid polishouder............................................................................................ 42

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900
Pagina 3 van 76

7.1.

Mijn overwegingen met betrekking tot de veiligheid van polishouders ....... 42

7.2.

Gevolgen voor de balans van RSAI en RSAL ............................................ 42

7.3.

Gevolgen voor de solvabiliteitsposities van RSAI en RSAL ....................... 43

7.4.

Invloed op de rechten van de polishouder in het geval van een insolventie

van RSAI ............................................................................................................... 44

8.

9.

10.

7.5.

Stresstesting, herstel en resolutie .............................................................. 46

7.6.

Toegang tot de Compensatieregeling voor Financiële diensten ................. 47

7.7.

Toegang tot de Financiële Ombudsman Dienst ......................................... 48

7.8.

Herverzekeringsovereenkomsten met externe herverzekeraars ................ 49

7.9.

Overwegingen bij de overdracht van het VK en EL Deel VII ...................... 49

7.10.

Verzekering regelgeving ......................................................................... 49

7.11.

Algemene conclusie: Polishouder zekerheid .......................................... 51

Communicatie met polishouders............................................................................ 52
8.1.

Mijn overwegingen met betrekking tot de communicatie met polishouders 52

8.2.

Overzicht van communicatiestrategie ......................................................... 52

8.3.

Geplande dispensaties en rationale ........................................................... 53

8.4.

Geplande mededelingen ............................................................................ 55

8.5.

Vertaling van belangrijke documenten ....................................................... 56

8.6.

Duidelijkheid in communicatie .................................................................... 56

8.7.

Algemene conclusie: Communicatiestrategie ............................................. 56

Klantenservice en andere overwegingen ............................................................... 57
9.1.

Klantenservice ............................................................................................ 57

9.2.

Pensioensregelingen .................................................................................. 58

9.3.

Fiscale gevolgen ........................................................................................ 58

9.4.

Implicaties voor beleggingsbeheer ............................................................. 59

9.5.

Implicaties op doorlopende kostenniveaus ................................................. 59

9.6.

Gevolgen voor de liquiditeitspositie ............................................................ 59

9.7.

Verrekening ................................................................................................ 60

9.8.

Algemene conclusies: klantenservice en andere overwegingen ................ 60

Conclusies en Verklaring van de Waarheid ........................................................... 61
10.1.

Te markeren kwesties ............................................................................. 61

10.2.

OE-plicht en aangifte .............................................................................. 62

10.3.

Getekend ................................................................................................ 62

Bijlagen
Bijlage 1 – Woordenlijst
Bijlage 2 – Uittreksel Intern reglement
Bijlage 3 – CV van Stewart Mitchell
Bijlage 4 – Samenvatting van verstrekte gegevens
Bijlage 5 – Behoeften in kaart brengen
Bijlage 6 – Kennisgeving van auditor van RSAI

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900
Pagina 4 van 76

1. Samenvatting
1.1. De Voorgestelde overdracht
Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSAI) is momenteel actief binnen de Europese
Economische Ruimte (EER) en maakt gebruik van de Freedom of Services (FofS)en Freedom of Establishment (FofE)-regelingen van de EER.
In het geval van een harde Brexit, waardoor RSAI zijn FofS- of FofE-rechten zou
verliezen, mag RSAI niet langer legaal zaken doen met EER-klanten buiten het VK. RSAI
zou bijvoorbeeld niet in staat zijn om binnen de EER nieuwe verzekeringspolissen af te
geven en zou juridisch gezien geen rechtmatige vorderingen kunnen betalen aan
bestaande EER-polishouders.
Om te garanderen dat RSAI ook na de Brexit zijn activiteiten met minimale verstoring
kan voortzetten binnen de EER, stelt RSAI voor de relevante EER-activiteiten van
RSAI over te dragen aan RSA Luxembourg S.A. (RSAL), een nieuwe Luxemburgse
dochteronderneming van RSAI.

1.2. Mijn rol als Onafhankelijke expert
RSAI en RSAL hebben gezamenlijk besloten mij als Onafhankelijke expert (OE) aan
te stellen voor deze Voorgestelde overdracht. De Prudential Regulation Authority (PRA)
en de Financial Conduct Authority (FCA) hebben mijn aanstelling goedgekeurd.
Ik heb als OE de taak om te beoordelen of:


De implementatie van de Voorgestelde overdracht wezenlijk nadelige gevolgen
zal hebben voor de veiligheid van polishouders van RSAI.



De Voorgestelde overdracht voor polishouders een negatieve impact zal hebben
op de serviceniveaus.



Herverzekeraars van RSAI die de over te dragen activiteiten dekken wezenlijk
nadeel zullen ondervinden van de voorgestelde overdracht.

Dit rapport is mijn rapport voor de Regeling van de Voorgestelde overdracht. Daarnaast zal
ik vóór de hoorzitting (naar verwachting op 29 november 2018) een Aanvullend rapport
opstellen inzake de Voorgestelde overdracht. Het Aanvullend rapport heeft als doel mijn
conclusies te bevestigen en/of bij te stellen, op basis van nieuw materiaal of problemen die
zich voordoen.

1.3. Samenvatting van mijn conclusies
Ik heb de Voorgestelde overdracht vanuit drie zienswijzen getoetst en mijn bevindingen
hieronder uiteengezet:


“Polishouders met een polis die niet wordt overgedragen”, die na de Voorgestelde
overdracht bij RSAI blijven.



“Polishouders met een polis die wordt overgedragen”, worden overgedragen van
RSAI naar RSAL als gevolg van de Voorgenomen overdracht.



Herverzekeraars met contracten bij RSAI die worden overgedragen aan RSAL.
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verwachting c. 94% van de activiteiten van RSAI (op basis van geboekte provisies,
exclusief herverzekeringen). Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de
polishouders niet wordt overgedragen en dat het risicoprofiel van RSAI niet wezenlijk
wordt beïnvloed door de Voorgestelde overdracht.
RSAI is niet van plan wezenlijke wijzigingen door te voeren in de manier waarop het
deel van de verzekeringen dat niet wordt overgedragen wordt uitgevoerd. Met nadere
precisering, na de Voorgestelde overdracht:


Zijn er geen plannen voor het wijzigen van de wijze waarop polishouders worden
bediend.



RSAI heeft geen plannen om de manier waarop de veiligheid van polishouders
beschermd wordt te wijzigen (inclusief de manier waarop verzekeringsbepalingen
en kapitaaleisen worden geformuleerd).

Ik heb daarom geconcludeerd dat de veiligheid van polishouders met een polis
die niet wordt overgedragen niet wezenlijk negatief zal worden beïnvloed door de
Voorgestelde overdracht. Na de inwerkingtreding van de Voorgestelde overdracht
ligt een wezenlijke invloed op de serviceniveaus voor polishouders met een polis
die niet wordt overgedragen niet in de lijn der verwachting.
Polishouders met een polis die wordt overgedragen
Polishouders met een polis die wordt overgedragen, blijven bij de RSA Groep en RSAL
is onderworpen aan hetzelfde groepsbeleid als RSAI.
RSAI is van plan wijzigingen met betrekking tot de manier waarop de over te dragen
polissen worden behandeld tot een minimum te beperken, om zo verstoring van het
bedrijfsmodel of zijn klanten te voorkomen. RSAL is bijvoorbeeld niet van plan de
diensten aan polishouders met polissen die worden overgedragen te wijzigen na de
Voorgestelde overdracht.
De veiligheid van polishouders waarvan de polis wordt overgedragen wordt geboden via
een combinatie van activa in het bezit van RSAL zelf en veiligheid die wordt geboden
door RSAI. De veiligheid die RSAI biedt zal bestaan uit een aanzienlijke quota-shareregeling (dekt bijna 90% van de activiteiten van RSAL) en een regeling waarbij RSAL
indien nodig in de toekomst aanvullend kapitaal van RSAI kan gebruiken (aanvullend
vermogen conform Solvency II-).
Door deze structuur is de veiligheid van RSAL-polishouders in sterke mate afhankelijk van
RSAI. Gezien deze afhankelijkheid, heb ik twee scenario's overwogen waarbij RSAI ofwel
solvabel blijft ofwel insolvent wordt. Ik acht het laatste scenario zeer onwaarschijnlijk:


Als RSAI solvabel blijft, zal de combinatie van deze quota-share- en aanvullend
vermogensregelingen de polishouders waarvan de polissen worden overgedragen
naar verwachting een niveau van bescherming bieden dat gelijk is aan het niveau van
voor de overdracht. Daarom verwacht ik in dit scenario niet dat de veiligheid die wordt
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Mocht RSAI na de overdracht insolvent worden, dan biedt RSAL niet langer
de veiligheid die wordt geboden door de quota-share- en aanvullend
vermogensregelingen. RSAL zal bewaking en andere regelingen voor RSAL
gereed hebben om onder deze omstandigheden activa van RSAI terug te
vorderen, maar deze vormen geen garantie. Indien de regelingen zouden falen,
zouden verzekerden met polissen die worden overgedragen wezenlijk nadelig
worden beïnvloed.

Ter illustratie, indien RSAI insolvent wordt, zodat RSAL geen activa van RSAI kan
terugvorderen en er voldoende activa zijn voor het uitbetalen van 90% van de geldige
vorderingen van polishouders met polissen die niet worden overgedragen, dan
ontvangen polishouders met polissen die worden overgedragen mogelijk slechts 20%
van de geldige vorderingen.
Doordat RSAI financieel sterk is, is dit een zeer onaannemelijk scenario. Ik heb in
dit rapport een aantal factoren overwogen om dit te beoordelen, waaronder de
kredietbeoordeling, de kredietwaardigheid en de conclusies van de herstel- en
afwikkelingsplannen van RSAI.
De voornoemde afwegingen zijn gerelateerd aan de veiligheid van polishouders na de
Voorgestelde overdracht met een polis die wordt overgedragen. Indien de Voorgestelde
overdracht niet doorgaat, is het mogelijk dat RSAI in geval van een harde Brexit juridisch
geen vorderingen kan uitkeren aan bestaande EER-polishouders, tenzij regelingen zijn
overeengekomen als onderdeel van de Brexit-onderhandelingen tussen de Britse
regering en de Europese Unie (EU).
Op grond van de voornoemde overwegingen heb ik geconcludeerd dat veiligheid van
polishouders met een polis die wordt overgedragen waarschijnlijk niet wezenlijk negatief
zal worden beïnvloed door de Voorgestelde overdracht. Na de inwerkingtreding van
de Voorgestelde overdracht ligt een wezenlijke invloed op de serviceniveaus voor
polishouders met een polis die wordt overgedragen niet in de lijn der verwachting.
Herverzekeraars
Alle herverzekeringen die RSAI heeft bij externe herverzekeraars en dekking bieden
voor de activiteiten die worden overgedragen, worden overgedragen aan RSAL.
De confrontatie met vorderingen van RSAI's herverzekeraars zal niet toenemen na de
Voorgestelde overdracht en herverzekeraars zullen gehouden zijn om vorderingen uit
te keren voor dezelfde gebeurtenissen als vóór de Voorgestelde overdracht.
Ik heb geconcludeerd dat herverzekeraars van RSAI niet wezenlijk worden
beïnvloed door de Voorgestelde overdracht.

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900

Overwegingen rondom de werkgeversaansprakelijkheid VK, hierbij
gebruikmakende van de voorzieningen van Deel VII

Pagina 7 van 76

RSAI stelt momenteel een andere overdracht van verzekeringsproducten voor van een
legacy-book van vooral werkgeversaanprakelijkheidsverzekeringen (VK) aan externe
partijen buiten de RSA Groep. Het over te dragen bedrijf is al herverzekerd bij de
derde partij, zodat de overdracht geen wezenlijke gevolgen zal hebben voor de algehele
financiële positie of het risicoprofiel van RSAI. Daarom zouden mijn conclusies in
dit Rapport van de Regeling niet worden gewijzigd als de overdracht van
werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen in het VK niet doorging.
De overdracht van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen in het VK wordt vermeld
in een afzonderlijk rapport dat wordt opgesteld door een andere OE die op geen enkele
wijze aan mij is verbonden. Polishouders ontvangen mogelijk andere correspondentie
die betrekking heeft op de overdracht van werkgeversaansprakelijkheidsverzekeringen
in het VK.

Nadere informatie over mijn conclusies en de onderbouwing daarvan vindt u in dit
rapport.
Ik zal deze conclusies beoordelen en een Aanvullend rapport opstellen vóór de
hoorzitting inzake de Voorgestelde overdracht. Het Aanvullend rapport heeft als
doel mijn conclusies te bevestigen en/of bij te stellen, op basis van nieuw materiaal
of problemen die zich voordoen.
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2. Inleiding
2.1. Achtergrond
Lid 109 van de van de Financial Services and Markets Act 2000 (Engelse wet van 2000
inzake financiële diensten en markten) eist dat bij een aanvraag bij het High Court of
Justice (England & Wales) (het Hof) om goedkeuring voor de overdracht van
verzekeringsproducten een Rapport van de Regeling wordt gevoegd.
Het rapport van de Regeling moet worden opgesteld door een gekwalificeerde
onafhankelijke persoon (de Onafhankelijke expert of OE) die na overleg met de Britse
Financial Conduct Authority (FCA) is voorgedragen of goedgekeurd door de Prudential
Regulation Authority (PRA). In het Rapport van de Regeling moet de vraag worden
behandeld of polishouders of herverzekeraars die zijn getroffen door de overdracht van
verzekeringsproducten wezenlijk negatief worden beïnvloed.
RSAI en RSAL hebben gezamenlijk Stewart Mitchell (ik of mij) van Lane Clark & Peacock
LLP (LCP, wij of ons) aangesteld als de Onafhankelijke expert voor de Voorgestelde
overdracht van verzekeringsproducten (de Voorgestelde overdracht) van verzekeraar RSAI
naar RSAL overeenkomstig artikel 105 van de FSMA. De Voorgestelde overdracht zal op
of omstreeks 1 januari 2019 (de Ingangsdatum) in werking treden.
Dit rapport is mijn rapport van de Voorgestelde overdracht. Ik zal ook een Aanvullend
rapport opstellen vóór de hoorzitting voor de Voorgestelde overdracht. Het Aanvullend
rapport heeft als doel mijn conclusies te bevestigen en/of bij te stellen, op basis van
nieuw materiaal of problemen die zich voordoen.

2.2. De Voorgestelde overdracht
RSAI is momenteel in de hele EER actief en maakt daarbij gebruik van de FofS- en
FofE-regelingen van de EER, onder meer via een netwerk van vijf EER-branches
(de EER-onderneming).
In het geval van een harde Brexit, waardoor RSAI zijn FofS- of FofE-rechten zou
verliezen, zou het huidige bedrijfsmodel van RSAI niet langer rendabel zijn. In dit
scenario is RSAI juridisch gezien niet in staat om zijn EER-activiteiten buiten het VK
voort te zetten. RSAI zou bijvoorbeeld niet in staat zijn om binnen de EER nieuwe
verzekeringspolissen af te geven en zou juridisch gezien geen rechtmatige vorderingen
kunnen betalen aan bestaande EER-polishouders.
In het kader van de Voorgestelde overdracht worden de EER-activiteiten overgedragen van
RSAI naar RSAL, een nieuwe Luxemburgse dochteronderneming van RSAI. De Voorgestelde
overdracht heeft als doel de zekerheid te bieden dat RSA ook na de Brexit zijn EER-activiteiten
kan voortzetten met minimale verstoring van zijn bedrijfsmodel en zijn klanten.
Het directe moederbedrijf van RSAI is Royal Insurance Holdings Limited (RIHL), een
naamloze vennootschap naar het recht van Engeland en Wales. De de uiteindelijke
moedermaatschappij en partij die zeggenschap uitoefent is RSA Insurance Groep plc
(RSA Groep), een geregistreerd bedrijf in England en Wales. RSAI is de enige
aandeelhouder van RSAL.
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RSAI stelt een andere overdracht van verzekeringsproducten voor van een legacy-book
van vooral werkgeversaanprakelijkheidsverzekeringen (VK) aan externe partijen buiten
de RSA Groep. Voor deze overdracht, die wordt geleid door een ander team binnen
RSAI, wordt een afzonderlijk rapport ingediend bij de rechtbank, opgesteld door een
andere OE die op geen enkele manier met mij verbonden is. Zowel de overblijvende
(d.w.z. polishouders waarvan de polis niet wordt overgedragen) als polishouders
waarvan de polissen worden overgedragen, ontvangen op het daarvoor geschikte
moment afzonderlijke correspondentie met betrekking tot de UK EL overdracht.
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RSAI en RSAL hebben gezamenlijk besloten mij als OE te benoemen voor de Voorgestelde
overdracht. De PRA heeft mijn benoeming na overleg met de FCA goedgekeurd. RSAI
draagt de kosten die verbonden zijn met de totstandkoming van mijn rapport.
Mijn ervaring
Ik ben een fellow van het Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) en ik ben
gecertificeerd om actuariële verklaringen en adviezen te ondertekenen voor Lloyds.
Ik ben werkzaam als partner bij de praktijkgroep Verzekeringen van LCP en ik heb
30 jaar ervaring in het verzekeringswezen.
Ik ben bekwaam op alle gebieden van algemene actuariële en verzekeringswerkzaamheden
(waaronder reservering, kapitaal, prijsstelling en transacties) en ik heb meegewerkt
aan peerreviews voor de Onafhankelijke expert van vier andere verzekeraars ten behoeve
van de overdracht van verzekeringen. Daarnaast heb ik leidinggegeven aan werkzaamheden
ten behoeve van sectie 166-regelgevingsrapporten voor de PRA.
Bijlage 3 omvat mijn cv met nadere informatie over mijn ervaring.
Onafhankelijkheidsverklaring
Ik bevestig dat ik geen directe of indirecte belangen heb in RSAI of RSAL, persoonlijk
noch via LCP. Specifiek:


Ik ben geen aandeelhouder in de RSA Groep, inclusief haar
dochterondernemingen en ik ben geen deelnemer in een pensioenregeling die
wordt beheerd door de RSA Groep.



Ik had een huisdierenverzekeringspolis en ik ben aangesloten bij een collectieve
reisverzekering van RSAI, maar ik beschik niet over een andere verzekering die is
uitgegeven door het bedrijf of zijn dochterondernemingen. De polissen zijn
gebaseerd op commerciële standaardvoorwaarden en de premies zijn niet relevant
in de context van de Voorgestelde overdracht. Daarom is dit niet van invloed op
mijn vermogen om op te treden als OE.



Werkzaamheden die LCP in een bepaald jaar voor de RSA Groep en zijn
dochterondernemingen uitvoert, inclusief de geschatte werkzaamheden ten
behoeve van de Voorgestelde overdracht, vertegenwoordigen minder dan 0,25%
van de jaaromzet van LCP. Ik ben, behalve bij deze Voorgestelde opdracht, tot op
heden niet persoonlijk betrokken geweest bij enig werk dat LCP heeft uitgevoerd
voor de RSA Groep en zijn dochterondernemingen.
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2.4. Reikwijdte van het Rapport van de Regeling
Bijlage 2 bevat een uittreksel van mijn taakomschrijvingen. Hierin wordt de reikwijdte
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van mijn werkzaamheden met betrekking tot de Voorgestelde overdracht afgebakend.
De daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden zijn in overeenstemming met deze
afgesproken reikwijdte.
In het rapport van de Voorgestelde overdracht wordt rekening gehouden met de
invloed van de Voorgestelde overdracht op de polishouders van RSAI en RSAL,
en op herverzekeraars met contracten met RSAI die worden overgedragen aan RSAL.
Het rapport bevat een beschrijving van de Voorgestelde overdracht, de methodologie
die ik heb gebruikt om de Voorgestelde overdracht te analyseren, de meningen die ik
heb gevormd en de redenen waarom ik die meningen heb gevormd.
Het gebruik van de woorden “ik”, “mij” en “mijn” in dit rapport verwijst over het algemeen
naar werkzaamheden die zijn uitgevoerd door mij of door het team dat onder mijn directe
supervisie staat. Wanneer ze echter worden gebruikt met betrekking tot een mening,
gaat het om mijn strikt persoonlijke mening.
In de Voorgestelde overdracht wordt uitgegaan van een harde Brexit waarbij RSAI
geen FofS- of FofE-rechten meer heeft voor bestaande of nieuwe polishouders.
Er zijn aanzienlijke onzekerheden over hoe de Brexit-onderhandelingen en andere
Brexit-regelingen van de Britse regering zich in de komende maanden zullen ontwikkelen
en ik heb onvoorziene gebeurtenissen in sectie 3.5 in beschouwing genomen.

2.5. Gebruik van het Rapport van de Regeling
Dit Rapport van de Regeling is opgesteld door Stewart Mitchell FIA van Lane Clark &
Peacock LLP onder de voorwaarden van onze schriftelijke overeenkomst met Royal &
Sun Alliance Insurance plc. Het rapport is onderworpen aan de vermelde beperkingen
(bijv. met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie).
Dit Rapport van de Regeling vergezelt het verzoekschrift aan het Hof waarin de
voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten wordt beschreven, in
overeenstemming met Sectie 109 van de Financial Services and Markets Act 2000
(Engelse wet van 2000 inzake financiële diensten en markten). Het Rapport van de
Regeling is niet geschikt voor enig ander doel.
Een exemplaar van het Rapport van de Regeling wordt verzonden naar de Prudential
Regulation Authority en de Financial Conduct Authority, en vergezelt het verzoekschrift
aan het Hof inzake de Regeling.
Dit rapport is alleen geschikt voor het hierboven beschreven doel en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enig gebruik
van het Rapport van de Regeling voor andere dan de bovengenoemde doeleinden.
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2.6. Bronnen
Ik heb mijn werk gebaseerd op gegevens en andere informatie die RSAI mij ter
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beschikking heeft gesteld. Bijlage 4 bevat een lijst met belangrijke data en andere
informatie die ik in beschouwing heb genomen. Ik heb ook gesprekken gevoerd met
de relevante medewerkers van RSAI en hun adviseurs.
Ik heb de gegevens gebruikt die ik op 31 december 2016 tot mijn beschikking had zodat
mijn analyse aansluit bij de laatste volledige audit van RSAI. RSAI heeft ook een
samenvatting gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen binnen RSAI tot 31 december
2017 en ik ben ervan overtuigd dat deze geen invloed hebben op mijn conclusies in dit
rapport. Voorafgaand aan de hoorzitting inzake de Voorgestelde overdracht, zal ik een
aanvullend rapport opstellen om mijn conclusies in dit rapport te bevestigen en/of bij te
werken, gebaseerd op nieuw materiaal of problemen die zich voordoen.
Ik heb alle informatie ontvangen die ik heb gevraagd voor het opstellen van mijn rapport.
In dit verband:


RSAI zal bij het Hof getuigenverklaringen indienen waarin staat dat alle door
RSAI aan mij verstrekte informatie in alle aspecten correct en volledig is en er
geen wezenlijk nadelige veranderingen zijn opgetreden in de financiële positie
van RSAI sinds die informatie aan mij werd verstrekt.



Ik heb de gegevens die aan mij zijn verstrekt gecontroleerd op interne consistentie
en redelijkheid.



Uit mijn controles van de gegevens is gebleken dat ik geen enkele reden heb om
te betwijfelen of ik kan vertrouwen op de integriteit van de informatie die wordt
verstrekt voor het doel van dit rapport.

De conclusies in mijn rapport laten informatie die ik niet heb ontvangen of onjuistheden
in de informatie die aan mij is verstrekt buiten beschouwing.
Ik heb geen juridisch advies van derden nodig gehad inzake aspecten van de
Voorgestelde overdracht. De juridisch adviseurs van RSAI hebben een verslag verstrekt
aan hen, waarin kennis wordt gegeven van de de impact op de rechten van polishouders
in geval van insolventie vóór en na de Voorgestelde overdracht (in beschouwing
genomen in sectie 7.4) en RSAI heeft mij een kopie van dit rapport doen toekomen.
RSAI heeft bevestigd dat het geen ander specifiek juridisch advies heeft ontvangen
dat relevant is voor mijn rol als OE voor de Voorgestelde overdracht.
RSAI heeft een verklaring afgegeven inzake de juistheid van gegevens waarin wordt
bevestigd dat de gegevens en de informatie die ik heb ontvangen met betrekking tot de
Voorgestelde overdracht juist en volledig zijn.
Voor de berekening van de voorzieningen voor de over te dragen onderneming in
Londen heeft RSAI bepaalde aannames gedaan om het deel van de voorzieningen voor
de overdracht te bepalen. De reden hiervoor is dat RSAI voor sommige polissen geen
volledige claiminformatie bijhoudt, bijvoorbeeld wanneer tussenpersonen het
claimafhandelingsproces uitvoeren namens een aantal verzekeraars die dekking bieden
voor dezelfde polis.
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RSAI heft bevestigd dat de schattingen binnen ± 5% van de geschatte voorzieningen
liggen. Deze foutmarge heeft geen invloed op mijn conclusies.
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2.7. Professionele standaarden
Dit rapport voldoet aan de toepasselijke regels inzake gegevens van deskundigen en
de richtlijnen voor rapporten voor Overdrachtsplannen zoals door de PRA uiteengezet
in hun Beleidsverklaring en door de PRA en de FCA uiteengezet in hun Handboeken.
Dit rapport voldoet aan Technical Actuarial Standard 100: Principles for Technical
Actuarial Work (TAS 100) en Technical Actuarial Standard 200: Insurance (TAS 200)
uitgegeven door de Financial Reporting Council (FRC). De FRC is verantwoordelijk
voor het opstellen van technische actuariële normen in het VK.
Ik heb tijdens het opstellen van dit rapport de Gedragscode Actuarissen in overweging
genomen die werd uitgegeven door de IFoA.
Dit rapport is voorafgaand aan publicatie beoordeeld door onafhankelijke collega's,
in overeenstemming met Actuarial Professional Standard X2: Review of Actuarial Work (APS
X2) uitgegeven door de IFoA. Deze beoordeling is uitgevoerd door Charl Cronje, FIA. Charl
is een partner bij LCP. Hij is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit rapport. Hij
heeft de juiste ervaring en expertise om een peerreview van dit rapport uit te voeren.

2.8. Materialiteit
De FRC is van mening dat zaken van wezenlijk belang zijn als ze, individueel of gezamenlijk,
de beslissingen kunnen beïnvloeden die moeten worden genomen door personen die de
actuariële informatie gebruiken. De FRC aanvaardt dat bij het beoordelen van materialiteit
rekening moet worden gehouden met de gebruikers en de context.
Ik heb dit materialiteitsbegrip toegepast bij het plannen, uitvoeren en rapporteren van
de werkzaamheden die in dit Rapport van de Regeling worden beschreven. Ik heb dit
materialiteitsbegrip met name toegepast op momenten dat ik aan de hand van mijn
beroepsmatige oordeel de risico's van afwijkingen of weglatingen van materieel belang
en de aard en reikwijdte van mijn werk moest bepalen.
Om te voldoen aan de rapportagevereisten van TAS 100, heb ik een oordeel
uitgesproken over het niveau van informatie dat in dit Rapport van de Regeling moet
worden opgenomen. Om het rapport bijvoorbeeld leesbaarder te maken, heb ik niet alle
details opgenomen die normaal zouden worden opgenomen in een formeel actuarieel
verslag, zoals details van de methodologieën en veronderstellingen die ten grondslag
liggen aan de reserve- en kapitaalbeoordelingen.

2.9. Definitie van “wezenlijk ongunstig”
Om te bepalen of de Voorgestelde overdracht een groep polishouders of
herverzekeraars die onderdeel zijn van de zakelijke overdrachten “wezenlijk nadelig”
worden beïnvloed, moest ik mijn oordeel baseren op de informatie die ik heb bestudeerd.
De Voorgestelde overdracht zal verschillende polishouders op verschillende manieren
beïnvloeden en, voor elke groep polishouders, kunnen sommige effecten van de
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Voorgestelde overdracht positief zijn en andere nadelig. Bij het beoordelen of de
Voorgestelde overdracht een “wezenlijk nadelige” invloed zal hebben, heb ik de totale
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herverzekeraars heeft.
In het hele rapport verstrek ik onderbouwingen voor mijn beoordelingen en conclusies.
Hierin geef ik aan waarom ik heb geconcludeerd of polishouders en herverzekeraars al
dan niet wezenlijk nadelige gevolgen ondervinden.
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3. Samenvatting van de Voorgestelde overdracht
3.1. Bedrijven die betrokken zijn bij de Voorgestelde overdracht
Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSAI)
Royal & Sun Alliance Insurance Groep plc werd opgericht in 1996 en ontstond uit een
fusie van Sun Alliance Groep en Royal Insurance Holdings. Het bedrijf is de uiteindelijke
moedermaatschappij van RSAI.
RSA, een verzekeraar die geregistreerd is in Engeland en Wales, is goedgekeurd door
de PRA en valt onder de regelgeving van de FCA.
RSAI verwezenlijkt verzekeringsovereenkomsten en voert ze uit, zowel via RSAI zelf als
via een netwerk van vijf branches in de EER. De branches bevinden zich in:


Nederland;



België;



Duitsland;



Frankrijk; en



Spanje.

Het is RSAI toegestaan om op basis van FofS zaken te doen in het VK en in 30 andere
landen. Het is de branches toegestaan om in elk van de landen waar zij zijn gevestigd
op FofE-basis zaken te doen en, samen, in 30 landen op FofS-basis zaken te doen.
Er zijn tevens polishouders buiten de EER.
RSAI verkoopt zowel zakelijke als particuliere verzekeringen. Dit zijn in operationeel
opzicht twee verschillende delen van het bedrijf.
Zakelijke verzekeringen worden verkocht aan bedrijven en bestaan uit een combinatie
van verplichte verzekeringen (bijv. werkgeversaansprakelijkheid) en optionele
verzekeringen die verliezen dekken die bedrijven niet wensen te dragen (hetzij vanwege
risicobereidheid of onvermogen om verliezen te vergoeden als ze zich voordoen).
Zakelijke verzekeringen van RSAI worden verstrekt door twee marktgerichte bedrijven:


“Global Risk Solutions” verkoopt polissen aan grote multinationals en aan bedrijven
met speciale risicovereisten. De belangrijkste producten zijn de eigendoms- en
aansprakelijkheidspolissen van multinationals, evenals polissen voor specifieke
sectoren, zoals de scheepvaart, de bouw, hernieuwbare energie en
beroepsaansprakelijkheid. Deze producten worden voornamelijk gedistribueerd via
de wereldwijde markt in Londen en gespecialiseerde verzekeringsmakelaars. Klanten
worden bediend door RSAI in het Verenigd Koninkrijk, in de vijf EER-landen en in het
Dubai International Financial Center voor de branche van RSAI in Dubai.

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900



“Commercial Risk Solutions” richt zich op in het VK gevestigde bedrijven (van groot tot
middelgroot). De belangrijkste producten zijn de eigendoms-, aansprakelijkheids- en
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motorrijtuigverzekeringen, evenals polissen voor specifieke sectoren, zoals de bouw,
hernieuwbare energie en beroepsaansprakelijkheid. Deze producten worden vooral
afgesloten via verzekeringsmakelaars op regionaal of landelijk niveau. Commercial
Risk Solutions verkoopt tevens polissen aan bepaalde particulieren in het VK.
Verzekeringen voor particulieren worden verkocht aan particulieren en bestaan uit een
combinatie van verplichte verzekeringen (bijv. wettelijke-aansprakelijkheidsverzekeringen
(WA-verzekeringen) voor motorrijtuigen, en optionele verzekeringen die bescherming
bieden tegen verliezen waarvoor de persoon niet aansprakelijk wil zijn (bijv. inboedel- en
opstalzekeringen).
Klanten in de privésector herkennen RSAI mogelijk niet als hun verzekeraar, omdat hun
relatie meer op een merknaam is afgestemd (bijv. More Th>n, het direct-to-customermerk van RSAI) of op de tussenpersoon die de verzekering heeft verkocht. De overgrote
meerderheid van de verzekeringen voor particulieren wordt in het VK verkocht.
De Voorgestelde overdracht omvat ook zakelijke verzekeringen.
Royal Insurance Holdings Limited
RSAI is 100% eigendom van Royal Insurance Holdings Limited (RIHL).
RSA Insurance Groep plc
RIHL is 100% eigendom van RSA Insurance Groep plc (RSA Groep).
RSA Groep is de uiteindelijke moedermaatschappij. RSA Groep is de holding van een
internationale verzekeringsgroep die genoteerd is aan de Londense effectenbeurs.
RSA Groep heeft van S&P de kredietbeoordeling “A” ontvangen en van Moody's de
kredietbeoordeling “A2”.
RSA Luxembourg S.A.
RSA Luxembourg S.A. (RSAL) is een verzekeraar die onder toezicht staat van de
Luxemburgse verzekeringstoezichthouder, het Commissariat Aux Assurances (CAA).
Het bedrijf is op 7 november 2017 geregistreerd in Luxemburg en is 100% eigendom
van RSAI.
Op de Ingangsdatum van de Voorgestelde overdracht zal RSAL geen polishouders
hebben. Aanvankelijk zullen de enige verzekeringen degene zijn die door RSAI worden
overgedragen als gevolg van de Voorgestelde overdracht.
RSAI heeft bevestigd dat er momenteel geen andere overdrachten van
verzekeringsactiviteiten naar RSAL worden verwacht.
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3.2. Beschrijving van de Voorgestelde overdracht
Polishouders met een polis die wordt overgedragen
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Indien de Voorgestelde overdracht door het Hof wordt bekrachtigd, worden de volgende
door RSAI en zijn branches gesloten verzekeringen overgedragen aan RSAL:


Alle door de EER-branches van RSAI gesloten verzekeringen - RSAL zal de
verzekeringsactiviteiten van deze branches ontvangen en deze voortzetten via zijn
eigen netwerk van branches.



De EER-componenten van FofS-activiteiten die, buiten het VK, zijn gesloten door
RSAI zelf - het deel van de activiteiten met betrekking tot risico in de 30 lidstaten
binnen de EER (d.w.z. de 30 lidstaten van de EER na vertrek van het VK) zullen
worden overgedragen aan RSAL

Alle rechten en verplichtingen van RSAI en zijn vestigingen met betrekking tot de
polissen die worden overgedragen, zullen ook worden overgedragen aan RSAL.
Na de Ingangsdatum zal elke nieuwe of vernieuwde EER-verzekering voor risico buiten het
VK door het kantorennetwerk van RSAL worden gesloten en multinational polissen zullen
door RSAI worden gesloten als twee polissen: één voor risico in het VK en risico buiten de
EER. Een afzonderlijke verzekering voor risico in de 30 EER-lidstaten zal door RSAL worden
verzekerd. Als alternatief kan RSAI besluiten om een deel van de FofS-activiteiten af te sluiten
via het wereldwijde netwerk van RSA, waar elk risicogebied een eigen polis zal hebben.
Op november 2017 waren er c. 5,5 miljoen polishouders van RSAI (waaronder 5,2
particulieren) waarvan er c. 30.000 deel uitmaken van de overdracht naar RSAL.
In 2016 boekte het netwerk van RSAI-branches ongeveer £285m aan premies, hetgeen
c. 8% van de totale bruto geboekte premies van RSAI vertegenwoordigt. In hetzelfde jaar
werd met betrekking tot deze EER30-activiteiten £ 40 miljoen premie geboekt in het VK
(dit is exclusief de Ierse en Scandinavische verzekeringen die werden gesloten door andere
dochterondernemingen van RSAI die geen deel uitmaken van de Voorgestelde overdracht).
Er kunnen bepaalde polissen zijn die RSAI aan RSAL wil overdragen, maar welke
om wat voor reden dan ook niet kunnen worden overdragen op de Ingangsdatum.
In het Overdrachtsdocument zijn bepalingen opgenomen voor de overdracht van
dergelijke polissen op een later tijdstip.
Herverzekering
Herverzekering is een afspraak met een andere verzekeraar om risico's te delen
of door te geven. Herverzekeringscontracten kunnen worden verzekerd door een
externe herverzekeraar of door een herverzekeringsentiteit binnen dezelfde groep.
RSAI heeft bevestigd dat de herverzekeringsregelingen die momenteel de over te dragen
polissen beschermen, naar RSAL zullen gaan als onderdeel van de Voorgestelde
overdracht. Dit omvat dekking met betrekking tot de over te dragen activiteiten onder het
groepsbrede verdrag, dat alle bedrijfstakken omvat en waarvoor een juridisch contract is
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opgesteld dat bij RSAI berust. Polishouders met polissen die worden overgedragen zullen
als polishouders van RSAL-branches blijven profiteren van dit verdrag.
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Hoewel eventuele formele bezwaren van herverzekeraars pas bekend kunnen worden
na de hoorzitting, heeft RSAI bevestigd dat er met betrekking tot de Voorgestelde
overdracht geen vraagstukken aan de orde zijn gesteld tijdens de eerste gesprekken
met herverzekeraars. Ik zal dit punt nader uiteenzetten in mijn Aanvullende rapport.
RSAI is van plan om in de toekomst soortgelijke externe herverzekering te kopen, zoals
het groepsbrede verdrag, waarvan RSAL zal profiteren. Daarnaast is RSAL voornemens
een quota-share herverzekeringscontract te kopen van RSAI. Quota-share is een
gangbaar type herverzekeringsovereenkomst, waarbij een verzekeraar een vastgesteld
percentage aan premies en vorderingen deelt met de herverzekeraar. Het percentage
van het quota-sharecontract wordt vastgesteld op ongeveer 90%, zodat, na
herverzekering door een externe partij in beschouwing te hebben genomen, 10% van
de bruto-activiteiten binnen RSAl blijft. De CAA heeft aangegeven dat het dit niveau
van herverzekering door RSAI zal goedkeuren.
RSAI en RSAL hebben elk onafhankelijke derde partijen ingeschakeld om advies uit te
brengen over de passende voorwaarden van het quota-share-herverzekeringscontract.
Dit advies zal worden aangevuld met een rapport waaruit blijkt dat de prijs van het quotashare-herverzekeringscontract een zakelijke, objectieve, marktconforme grondslag heeft.
Met herverzekeringspolissen binnen groepen is dit een gangbare manier om aan te
tonen dat polissen niet significant goedkoper of duurder geprijsd zijn. Ik zal dit punt
nader uiteenzetten in mijn Aanvullende rapport.

3.3. Doel van de Voorgestelde overdracht
De Voorgestelde overdracht heeft als doel de zekerheid te bieden dat RSA ook na
de Brexit zijn EER-activiteiten kan voortzetten met minimale verstoring van zijn
bedrijfsmodel en zijn klanten.

3.4. Overwogen alternatieve opties
Twee alternatieve opties met betrekking tot de Voorgestelde overdracht en de reactie van
RSAI op de Brexit werden overwogen en vervolgens door RSAI afgewezen. Dit waren:


De overdracht van verlengingsrechten aan RSAL, zodat toekomstige
EER-verzekeringen kunnen worden afgesloten via RSAL.



Gebruik van het mondiale RSA-netwerk voor het afsluiten van toekomstige
EER-activiteiten.

Beide alternatieven werden afgeslagen als geschikte oplossingen. RSAI concludeerde
dat de verlengingsrechten en de aanpak van het mondiale netwerk niet dezelfde mate
van zekerheid zouden bieden aan polishouders en een negatief effect kunnen hebben
op huidige services en dekkingsniveaus ten opzichte van de Voorgestelde overdracht.
RSAI concludeerde dat de Voorgestelde overdracht zekerder, vollediger en
kosteneffectiever zou zijn, en daarom in het algemeen beter voor polishouders.
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3.5. Plannen i.v.m. onvoorziene gebeurtenissen
In de Voorgestelde overdracht wordt uitgegaan van een harde Brexit waarbij RSAI
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geen FofS- of FofE-rechten meer heeft voor bestaande of nieuwe polishouders.
Er zijn aanzienlijke onzekerheden over hoe de Brexit-onderhandelingen en andere
Brexit-regelingen van de Britse regering zich in de komende maanden zullen ontwikkelen.
RSAI zou in geval van een harde Brexit bijvoorbeeld niet in staat zijn om rechtmatige
vorderingen uit te betalen aan bestaande EER-polishouders. In alternatieve Brexitscenario's kan een juridisch traject voor het betalen van deze vorderingen worden
overeengekomen door de Britse regering en de EER.
De voorgestelde overdracht heeft als doel de zekerheid te bieden dat RSA ook
na de Brexit zijn EER-activiteiten kan voortzetten met minimale verstoring van zijn
bedrijfsmodel en zijn klanten. Om dit doel te bereiken is RSAI van plan om door te gaan
met de overdracht tenzij vroeg genoeg in het proces zeker wordt dat de Voorgestelde
overdracht niet langer nodig is. Daarnaast heeft RSAI een noodplan voor een scenario
met een harde Brexit en een onvoltooide Voorgestelde overdracht. In dit scenario:


Zal RSAI geen ordelijke afbouw kunnen realiseren van de polissen die zijn
verkocht in de EER30-landen zonder goedkeuring van elke toezichthouder
van de EER-30.



RSAI kan polissen van het netwerk van EER-branches of van polissen die
FofS-toegang vereisen niet verlengen.

Voor bestaande polissen wordt conform het noodplan van RSAI toestemming gevraagd
aan de relevante regelgevende instanties om een ordelijke afbouw van de bestaande
polissen uit te voeren.
RSAI heeft twee noodopties voor polissen die verlengd moeten worden:


RSAL verlengt de polissen. Deze noodoptie heeft de voorkeur.



RSAI zet zijn bestaande wereldwijde netwerkmodel in dat is opgezet voor
niet-EER-polissen.

Ik zal deze plannen nader uiteenzetten in mijn Aanvullende rapport.
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4. Mijn aanpak als OE
Ik heb als OE de taak om te beoordelen of:


De implementatie van de Voorgestelde overdracht wezenlijk nadelige gevolgen
zal hebben voor de veiligheid van polishouders van RSAI.



De Voorgestelde overdracht voor polishouders een negatieve impact zal hebben
op de serviceniveaus.



Herverzekeraars van RSAI die de over te dragen activiteiten dekken wezenlijk
nadeel zullen ondervinden van de voorgestelde overdracht.

Om dit te kunnen beoordelingen, heb ik het effect van de Voorgestelde overdracht vanuit
drie zienswijzen getoetst:


“Polishouders met een polis die niet wordt overgedragen”, die na de Voorgestelde
overdracht bij RSAI blijven.



“Polishouders met een polis die wordt overgedragen”, worden overgedragen
van RSAI naar RSAL als gevolg van de Voorgenomen overdracht.



Herverzekeraars met contracten bij RSAI die worden overgedragen aan RSAL.

Ik zou doorgaans ook de zienswijze van bestaande polishouders van de overnemende
partij (d.w.z. RSAL) overwegen, maar dit is niet vereist voor de Voorgestelde overdracht
aangezien RSAL geen bestaande polishouders heeft.
Sommige polishouders zijn in het bezit van polissen die risico's in het VK en EER-landen
dekken – zoals multinational polissen afgegeven door RSAI in het kader van FofS.
Voor deze polishouders heb ik in beschouwing genomen dat de niet over te dragen en
de over te dragen gedeelten, respectievelijk, onderdeel zijn van de polissen die niet
worden overgedragen en van de polissen die wel worden overgedragen.
Ik heb de Voorgestelde overdracht beoordeeld met behulp van de volgende vijf stappen
voor het analyseren van het door RSAI verstrekte bewijsmateriaal dat dient als
onderbouwing van de Voorgestelde overdracht.
Stap 1: Het beoordelen van de voorzieningen van RSAI en RSAL
De eerste belangrijke vorm van zekerheid die een verzekeraar biedt aan polishouders,
is het voorzieningenniveau. Voorzieningen zijn gebaseerd op een schatting van de
hoeveelheid geld die de verzekeraar nodig heeft om vorderingen van polishouders
te betalen en om de andere kosten te dekken die samenhangen met het operationeel
houden van de verzekeraar.
Ik heb daarom de geschiktheid van de voorzieningen op de balans van RSAI beoordeeld
alsmede de te gebruiken methode voor het berekenen daarvan voor zowel RSAI als
RSAL vóór en na de overdracht. Nadere informatie over deze stap vindt u in sectie 5.
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Stap 2: Het beoordelen van de kapitaalpositie van RSAI en RSAL
Naast het voorzieningenniveau beschikken verzekeraars over kapitaal dat bedoeld is om
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de impact van extremere vorderingen te doorstaan. Het niveau van het aangehouden
kapitaal is de tweede belangrijke vorm van zekerheid die aan polishouders wordt geboden.
Voor zowel RSAI als RSAL wordt het benodigde kapitaalniveau uiteengezet in
de Europese Solvency II-standaard. Een belangrijke maatstaf onder Solvency II is
de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR). Dit is een schatting van het kapitaal dat nodig
is om ervoor te zorgen dat een verzekeraar in de komende 12 maanden met een
waarschijnlijkheid van ten minste 99,5% aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Ik heb de gepastheid van het geprojecteerde vereiste minimumkapitaal van RSAI en
RSAL beoordeeld. Dit omvat het in beschouwing nemen van de belangrijkste verschillen
tussen de manier waarop de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) wordt berekend voor
elke verzekeraar - met name RSAI gebruikt een goedgekeurd “intern model” en RSAL
gebruikt de “standaardformule” (dit zijn twee manieren om de SCR te berekenen zoals
volgens Solvency II is toegestaan). Nadere informatie over deze stap vindt u in sectie 6.
Stap 3: Het beoordelen van de algemene veiligheid van polishouders
In deze stap heb ik het niveau van voorzieningen en kapitaal (uit stappen 1 en 2) in de
context van de activa van RSAI en RSAL alsmede andere vormen van veiligheid in
beschouwing genomen.
Voor deze analyse heb ik de huidige balans van RSAI in beschouwing genomen
alsmede de pro-formabalansen zoals deze er na de overdracht uit zouden zien voor
RSAI en RSAL. Nadere informatie over deze stap vindt u in sectie 7.
Stap 4: Het beoordelen van communicatie met polishouders
Ik heb de geschiktheid van de informatievoorziening van RSAI beoordeeld met betrekking
tot de Voorgestelde overdracht richting polishouders en andere belanghebbenden.
Mijn toetsing was vooral gericht op de vraag of polishouders en andere belanghebbenden
voldoende en duidelijk geïnformeerd worden zodat zij kunnen begrijpen welke gevolgen de
Voorgestelde overdracht voor hen kan hebben. Nadere informatie over deze stap vindt u in
sectie 8.
Stap 5: Het beoordelen van de mogelijke gevolgen op de klantenservice en andere
overwegingen die gevolgen kunnen hebben voor polishouders
Ik heb overwogen hoe het niveau van klantenservice aan polishouders zou kunnen veranderen
na de Voorgestelde overdracht. Ik heb ook een aantal andere factoren in overweging genomen
die van invloed kunnen zijn op polishouders, zoals het niveau van lopende kosten en de
gevolgen voor belastingen Nadere informatie over deze stap vindt u in sectie 9.
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5. Overwegingen t.a.v. reserves
5.1. Kennismaking met assurantiereserves
Voor een verzekeringsmaatschappij heeft het opbouwen van reserves in de eerste
plaats als doel te beoordelen welke voorzieningen nodig zijn om vorderingen van
polishouders te betalen en andere kosten te dekken die samenhangen met het
operationeel houden van een verzekeraar.
De voorzieningen kunnen op basis van een “best estimate” (dat wil zeggen zonder
opzettelijk optimisme of pessimisme) of op basis van een “voorzichtigheidsmarge”
(d.w.z. aanvullende voorzieningen om vorderingen te dekken die hoger uitvallen dan
verwacht) worden vastgesteld. Indien de voorzieningen een voorzichtigheidsmarge
bevatten, is dit meestal bedoeld om vorderingen te dekken die enigszins hoger uitvallen
dan verwacht, in plaats van extremere vorderingen.
Naast een bepaalde voorzichtigheidsmarge zou de verzekeraar bijna altijd extra kapitaal
aanhouden om bestand te zijn tegen extremere vorderingen. Mijn overwegingen ten
aanzien van kapitaal voor de Voorgestelde overdracht staan vermeld in sectie 6.

5.2. Kennismaking met de reservebasis
Verzekeraars gebruiken een reeks verschillende reserveringsbases (d.w.z.
verschillende grondslagen voor de voorzieningen), voor verschillende doeleinden.
De normen voor financiële verslaglegging vereisen bijvoorbeeld dat de voorzieningen
op specifieke manieren worden berekend. Bovendien kan de verzekeraar ook een
andere grondslag hanteren voor de interne bedrijfsboekhouding. Solvency II berekent
de voorzieningen weer anders.
Met betrekking tot de Voorgestelde overdracht heb ik de voorzieningen getoetst met
twee reservebases, welke elk relevant zijn voor verschillende doeleinden, namelijk:


International Financial Reporting Standards (“IFRS”) – dit zijn de accountingnormen
die worden gebruikt om de voorzieningen vast te stellen die aan de geconsolideerde
gepubliceerde financiële rekeningen van RSA Groep ten grondslag liggen, en
betrekking hebben op RSAI en RSAL (lokale rapportage voor RSAL zal plaatsvinden
overeenkomstig de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes
(“GAAP”)). IFRS-voorzieningen zijn relevant voor polishouders, aangezien ze worden
gebruikt als referentiepunt bij het vaststellen van voorzieningen die nodig zijn om
toekomstige vorderingen en andere kosten te dekken.



Technische voorzieningen Solvency II – deze worden berekend op grond van de
Europese Solvency II-regelgeving die met ingang van 1 januari 2016 in zowel het
VK als in Luxemburg van kracht is geworden. Deze voorzieningen zijn relevant
voor polishouders omdat ze de basis vormen voor het berekenen van het
benodigde kapitaal en het beoordelen van de solvabiliteit, voor RSAI en RSAL.
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5.3. Mijn overwegingen met betrekking tot reserves
Mijn algehele beoordeling als OE met betrekking to reserves:
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of een passend niveau van voorzieningen wordt gehandhaafd voor zowel
polishouders met polissen die worden overgedragen als voor polishouders met
polissen die niet worden overgenomen; en



of bepaalde aspecten van de reservering ertoe kunnen leiden dat polishouders
wezenlijk nadelig worden beïnvloed door de Voorgestelde overdracht.

Om dit te kunnen toetsen heb ik het volgende in beschouwing genomen:


Geschiktheid van de voorzieningen (sectie 5.5);



Voornaamste onzekerheden bij het vaststellen van de voorzieningen (sectie 5.6);



Het huidige reserveringsproces en governance van RSAI (sectie 5.7);



Toekomstige reserveringsproces en governance (sectie 5.8); en



Vaststellen van ramingen per casus (sectie 5.9).

Binnen deze gebieden heb ik op het vlak van de reserveringsmethode ook alle
verwachte verschillen tussen RSAI en RSAL bestudeerd om te begrijpen welke gevolgen
dit kan hebben op de polishouders.
Nadere informatie over elk van deze overwegingen vindt u hieronder. Ik heb mijn
algemene conclusie met betrekking tot reserveren gegeven in sectie 5.10.

5.4. Methode die ik heb gebruikt voor mijn beoordeling
Ik heb een aantal door RSAI verstrekte documenten bestudeerd met betrekking tot
het vaststellen van voorzieningen, waaronder het reserveringsproces en governance.
Daarnaast heb ik ontmoetingen gehad met leidinggevenden van het reserveringenteam
van RSAI om de verstrekte informatie en eventuele vragen over de aanpak te bespreken.
Een lijst met de voornaamste gegevens en documentatie is te vinden in Bijlage 4.
Daarnaast heb ik samen met medewerkers van RSAI een voorbeeld van de
spreadsheets voor het berekenen van de reserves doorgenomen om inzicht te krijgen in
het gevolgde proces en de manier waarop de spreadsheets worden gebruikt door RSAI
bij het berekenen van voorzieningen.
Daarnaast heb ik zelfstandig mijn best estimate van de voorzieningen berekend voor
een aantal van de belangrijkste categorieën die genomineerd zijn om te worden
overgedragen naar RSAL, en mijn resultaten vergeleken met die van RSAI.

5.5. Geschiktheid van de voorzieningen
Reservebasis van RSAI
De voorzieningen die zijn berekend door het team van actuarissen van RSAI (bekend als
de “actuariële indicatie”) zijn berekend op basis van best estimate - dat wil zeggen
zonder opzettelijk optimisme of pessimisme.
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Naast de actuariële indicatie houdt RSAI een expliciete marge op IFRS-voorzieningen aan,
in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in het reserveringsbeleid van de
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aanvullende marge op de voorzieningen die werden berekend op basis van best estimate.
De marge die werd aangehouden door RSAI, op c. 5% van de voorzieningen berekend op
basis van best estimate is gelijk aan het niveau dat doorgaans wordt aangehouden door
andere gelijksoortige verzekeraars en is inbegrepen in de “geboekte voorzieningen” die
worden vermeld in de financiële verslagen van RSAI en gebaseerd zijn op de grondslagen
van de IFRS.
In de jaarrekening van RSAI voor het jaar 2016 is aangegeven dat de marge wordt
aangehouden voor onzekerheden, waaronder Zweedse persoonlijke ongevallen, Deense
werknemerscompensatie, Canadese aansprakelijkheid en Ogden/PPO verplichtingen
waarover risico wordt gelopen. RSAI heeft bevestigd dat, aangezien de activiteiten die
worden overgedragen niet wezenlijk worden beïnvloed door de onzekerheden waarvoor
de marge wordt aangehouden, er geen marge zal worden overgedragen aan RSAL.
Het merendeel van de IFRS-voorzieningen wordt niet verdisconteerd voor de “tijdwaarde
van geld”. Voor zover vorderingen in de toekomst zullen worden uitbetaald, is er een
argument dat het niet verdisconteren een extra element van voorzichtigheid in de
voorzieningen creëert. Dit komt voort uit het vermogen om inkomsten uit beleggingen
te verdienen tot het moment dat de vorderingen worden betaald.
Mijn beoordeling van de geschiktheid van voorzieningen
Ik heb me bij de totstandkoming van mijn beoordeling van de geschiktheid van de
voorzieningen voornamelijk gebaseerd op de belangrijkste documenten inzake de
berekende voorzieningen van 31 december 2016 (de laatste datum waarop volledig
gecontroleerde resultaten beschikbaar waren) die RSAI aan mij heeft verstrekt en op
mijn besprekingen met leidinggevenden van het reserveringenteam van RSAI.
Op basis van deze beoordeling ben ik tot de conclusie gekomen dat de methodologie
die werd gebruikt om de voorzieningen vast te stellen, geschikt was. Voorts heb ik geen
problemen vastgesteld met betrekking tot de geschiktheid van de voorzieningen.
(In deze beoordeling werden ook het huidige reserveringsproces en governance in
overweging genomen. Hierover verstrek ik nadere informatie in sectie 5.7).
Daarnaast heb ik voor de over te dragen activiteiten onafhankelijk mijn 'best estimate'
voorzieningen berekend voor een aantal van de meer wezenlijke categorieën die naar
RSAL worden overgedragen - voor de dekking van c. 50% van de over te dragen
voorzieningen. Mijn onafhankelijke schattingen ondersteunen mijn conclusie dat de
“best estimate” voorzieningen per 31 december 2016 geschikt zijn.
Tijdens mijn beoordeling van de voorzieningen voor de over te dragen activiteiten heb ik
vastgesteld dat het IBNR-niveau (IBNR wordt uiteengezet in sectie 5.9) voor de over te dragen
activiteiten laag leek ten opzichte van hetgeen ik verwachte op basis van mijn ervaring. Na
besprekingen met het actuariële team van RSAI ben ik ervan overtuigd dat dit het gevolg is van
de aanpak van RSAI voor het herkennen van gesubrogeerde terugvorderingen, zoals
besproken in sectie 5.9). Dit overtuigde me ervan dat het IBNR-niveau correct was.

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

De geboekte voorzieningen omvatten ook de voorziening voor niet-verdiende premie (UPR),
de voorziening voor niet-toegewezen te betalen schaden (ULAE) en de voorziening voor
herverzekering dubieuze debiteuren (zie de begrippenlijst voor definities). Ik heb de
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procedures van RSAI voor het vaststellen van deze bedragen herzien en deze procedures zijn
in overeenstemming met de marktpraktijk. Aangezien de procedures van de Groep ook na de
overdracht zullen worden gevolgd, heeft dit geen gevolgen voor de polishouders.
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Ik heb mijn eigen onafhankelijke berekeningen van de voorzieningen die niet worden
overgedragen niet uitgevoerd, omdat dit niet nodig was om mijn conclusies met betrekking tot
de Voorgestelde overdracht te onderbouwen. Deze overdrachtsbepalingen vertegenwoordigen
specifiek c. 7% van de voorzieningen van RSAI, na aftrek van herverzekering (zoals
weergegeven in de volgende tabel). Ik ben ervan overtuigd dat de Voorgestelde overdracht
geen wezenlijke gevolgen zal hebben voor de verzekeringsactiviteiten die niet worden
overgedragen. RSAI heeft bovendien bevestigd dat het toekomstige reserveringsproces
en de governance voor RSAI na de overdracht ongewijzigd zullen blijven.
Samenvatting geboekte voorzieningen voor RSAI
31 december 2016
£m

Niet over te dragen
Over te dragen naar

Vóór aftrek van

Na aftrek van

herverzekering

herverzekering

3.731

2.886

695

859

658

595

derde partij
(VK EL overdracht)
Over te dragen naar
RSAL
Totaal

3

2

04

25

4.657

3.679

Bron: RSAI, afbeeldingen omvatten ULAE maar zijn exclusief UPR en dubieuze debiteuren
Overzicht van geboekte voorzieningen per klasse voor activiteiten die worden
overgedragen naar RSAL
31 december 2016
£m

Vóór aftrek van

Na aftrek van

herverzekering

herverzekering

54

38

Engineering

101

58

Aansprakelijkheid

52

44

Beroepsaansprakelijkheid

3

3

Scheepvaart

95

82

Totaal

304

225

Vastgoed

Bron: RSAI, afbeeldingen omvatten ULAE maar zijn exclusief UPR en dubieuze debiteuren
De cijfers in de bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen om het
deel van de voorzieningen voor de overdracht van de verzekeringsactiviteiten in Londen te
bepalen. Zoals uiteengezet in paragraaf 2.6, heeft RSAI bevestigd dat de benaderingen
binnen ± 5% van de geschatte voorzieningen ligt. Deze foutmarge heeft geen invloed op de
conclusies die ik heb getrokken.
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Ik heb de aanpak van RSAI voor het berekenen van Solvency II-voorzieningen bestudeerd
om de geschiktheid van de technische voorzieningen voor Solvency II te beoordelen. Ik heb
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geïnteresseerd is vanwege hun subjectieve aard. Dit omvatte de behandeling van Events
Not in the Data (ENID's) en de run-off van de risicomargevoorziening. Ik heb geconcludeerd
dat de aanpak van RSAI die werd gebruikt om de Solvency II-voorzieningen te berekenen
geschikt is en niet heb getracht de berekening van Solvency II-voorzieningen opnieuw uit te
voeren of de berekeningen van RSAI te verifiëren.
Andere overwegingen met betrekking tot de geschiktheid van voorzieningen
Naast de analyse die ik hierboven heb beschreven, heb ik ook het volgende in
beschouwing genomen:
Externe audit door accountants van RSAI


De externe accountants (KPMG) waren van mening dat de jaarrekening van RSAI voor
het jaar eindigend op 31 december 2016 een getrouw beeld geeft van de stand van
zaken van RSAI en dat de financiële overzichten naar behoren werden opgesteld.



Ik heb de geselecteerde relevante delen van de verslagen van 31 december 2016
beoordeeld die zijn opgesteld door de externe accountants van RSAI, inclusief hun
brief aan het bestuur van RSAI en de samenvatting van de ondersteunende
analyse van hun actuarissen. Deze bevatten geen wezenlijke kwesties met
betrekking tot de IFRS- of Solvency II-voorzieningen van RSAI die ertoe zouden
leiden dat ik tot de conclusie moest komen dat de voorzieningen voor RSAI of de
over te dragen activiteiten niet geschikt zijn.



KPMG heeft gevraagd een “kennisgeving van de accountant” op te nemen in het
Rapport van de Regeling. Deze kennisgeving vindt u in Bijlage 6.

Interne beoordeling door RSAI


RSAI heeft mij geïnformeerd dat RSAI, afgezien van de externe audit, niet is
onderworpen aan enige andere recente externe onafhankelijke beoordeling van de
reserveringen. Group Actuarial (een functie binnen RSAI) heeft echter in 2016 een
interne assurance-evaluatie uitgevoerd van de voorzieningen voor de Britse zakelijke
activiteiten per 31 maart 2015. Dit dekte ongeveer de helft van de voorzieningen voor
RSAI, inclusief c. 98% van de over te dragen voorzieningen. Het team van Group
Actuarial dat deze beoordeling uitvoerde, was onafhankelijk van het actuariële team
van RSAI dat de voorzieningen oorspronkelijk had berekend.



Group Actuarial deed enkele aanbevelingen over het reserveringsproces (bijvoorbeeld
om de complexiteit van systemen en processen te verminderen en de kans op fouten
te verkleinen), maar concludeerde dat de gebruikte methodologie en aannamen
geschikt waren. Als onderdeel van deze werkzaamheden berekende Group Actuarial
hun eigen onafhankelijke voorzieningen en de berekende voorzieningen bleven binnen
0,2% van de best estimates van het actuariële team van RSAI.



Hoewel deze onafhankelijke beoordeling niet rechtstreeks verband houdt met de
voorzieningen van 31 december 2016, biedt het feit dat de twee sets onafhankelijke cijfers
dicht bij elkaar liggen aanvullend bewijs van de geschiktheid van de voorzieningen.
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5.6. Voornaamste onzekerheden bij het vaststellen van de voorzieningen
De uiteindelijke kosten van het voldoen van algemene verzekeringsvorderingen zijn
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onderhevig aan onzekerheid op het gebied van de frequentie (d.w.z. hoeveel geldige
vorderingen er zullen zijn) en de ernst (d.w.z. de kosten van de afwikkeling van elke claim).
Daarom zijn er onzekerheden bij het bepalen van de overeenkomstige voorzieningen.
Voornaamste onzekerheden met betrekking tot de over te dragen activiteiten
De over te dragen activiteiten bestaan uit een combinatie van vastgoedactiviteiten,
“shoter tail” (d.w.z. vorderingen die in een relatief korte tijd worden gemeld en
afgewikkeld) en aansprakelijkheidsactiviteiten, “longer tail” (d.w.z. vorderingen waarvan
de melding en afhandeling langer duren). Een uitsplitsing van de over te dragen
voorzieningen staat in de tweede tabel van de vorige sectie. De onderstaande tabel
toont de tijdvakken waarin vorderingen naar verwachting zullen worden betaald.
Deel van vorderingen dat naar verwachting binnen elk tijdsbestek zal worden betaald
Categorie van
activiteiten

Binnen een

Tussen 1 jaar

Na meer dan

jaar na de

en 5 jaar

5 jaar

Voorgestelde
overdracht
Vastgoed

68%

30%

2%

Engineering

57%

41%

2%

Aansprakelijkheid

29%

51%

20%

Beroepsaansprakelijkheid

4%

39%

57%

Scheepvaart

58%

37%

5%

Totaal

55%

39%

7%

Bron: RSAI (ramingen gebaseerd op bedrijfsprofiel per 31 december 2016)
Bij het vaststellen van voorzieningen is de aansprakelijkheidsactiviteit doorgaans
onzekerder dan de vastgoedactiviteit. Dit is te wijten aan de aard van de geboden
dekking en onzekerheden met betrekking tot longer tail-activiteiten, zoals onzekerheid
met betrekking tot de toename van vorderingen in de toekomst.
Ik heb geen specifieke problemen met betrekking tot de activiteiten van RSAI opgemerkt
die zouden leiden tot de conclusie dat de onderliggende onzekerheid wezenlijk verschilt
van die van andere soortgelijke aansprakelijkheidsportfolio's.
Een van de belangrijkste onzekerheden omtrent het niveau van voorzieningen dat
vereist is voor de over te dragen activiteiten, is de consistentie van de case-schattingen
die door claimafhandelaars zijn vastgesteld. Ik zet dit nader uiteen in sectie 5.9.
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Voornaamste onzekerheden met betrekking tot de niet over te dragen activiteiten
RSAI verkoopt verzekeringen uit bepaalde categorieën, zoals Britse autoverzekeringen, hetgeen
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leidt tot risico met betrekking tot periodieke betaalopdrachten en de Ogden disconteringsvoet.
Daarnaast is er een risico om geconfronteerd te worden met latente vorderingen.


Periodieke betaalopdrachten zijn een vorm van afwikkeling van grote
letselschadevorderingen in het VK die verloopt via regelmatige betalingen gedurende
de levensduur van de eiser. Dit omvat meestal betalingen met betrekking tot
zorgkosten die gekoppeld zijn aan een inflatie-index. Periodieke betaalopdrachten
zorgen voor aanzienlijk meer onzekerheid op het vlak van de vereiste voorzieningen,
aangezien het uiteindelijke bedrag en het aantal vereiste betalingen onbekend zijn.



De disconteringsvoet voor letselschade (Ogden-disconteringsvoet) heeft invloed op
de hoogte van de forfaitaire som (periodieke betaalopdrachten), die door het Hof
wordt opgelegd door rekening te houden met de schatting van toekomstige
beleggingsopbrengsten (in reële termen) die de eiser zou kunnen verdienen bij
arbitraal vonnis. De Ogden disconteringsvoet daalde in februari 2017 van 2,5% per
jaar naar -0,75% per jaar, wat de claimkosten aanzienlijk verhoogde. De regering
heeft aangekondigd dat de methode in de toekomst zal veranderen en heeft
aangegeven dat de rente kan oplopen met tussen 0% per jaar tot 1% per jaar,
hoewel het tijdstip van deze verandering momenteel onduidelijk is. Dit leidt tot
aanzienlijk meer onzekerheid op het vlak van de vereiste voorzieningen, de verlaging
van de koers in februari 2017 heeft ertoe geleid dat de waarde van sommige
vorderingen meer dan verdubbeld is.



Latente vorderingen worden doorgaans gedefinieerd als vorderingen die pas na lange
tijd tot uiting komen en afgehandeld worden, bijvoorbeeld blootstelling aan asbest.

Aangezien het over te dragen portfolio voornamelijk niet-Britse activiteiten omvat, zou dit
naar verwachting niet worden beïnvloed door wijzigingen in de Ogden-disconteringsvoet,
maar bepaalde risico's in het VK worden overgedragen terwijl ze werden afgesloten
onder FofS-regels in EER-landen buiten het VK. Uit besprekingen met RSAI begrijp
ik echter dat er een zeer beperkt indirect risico met betrekking tot de Ogden
disconteringsvoet is in het over te dragen portfolio, aangezien een deel van de
voorzieningen waarvoor dit probleem geldt, wordt verdeeld over het gehele portfolio.
Ook is het mogelijk dat er enig risico op het vlak van periodieke betaalopdrachten of
soortgelijke lijfrenterisico's is in andere rechtsgebieden.
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5.7. Huidig RSA-reserveringsproces en governance
Het actuariële team van RSAI in het VK maakt actuariële schattingen van voorzieningen

Pagina 29 van 76

voor heel RSAI, inclusief de over te dragen activiteiten.
RSAI reserveringsproces
RSAI gebruikt algemeen aanvaarde actuariële methoden, zoals het chain ladder-model, het
Bornhuetter-Ferguson-model en IBNR-belastingen (IBNR wordt gedefinieerd in sectie 5.9)
voor schattingen van uitstaande casussen. De aanpak van RSAI is in lijn met de standaard
marktpraktijk voor het berekenen van voorzieningen voor de afgesloten verzekeringen.
RSAI hanteert ook indices van koersschommelingen en de historische toename van
vorderingen om rekening te kunnen houden met veranderingen in de loop van de tijd.
Dit is in overeenstemming met goede marktpraktijken voor algemene verzekeringsreserves.
Ik merkte op dat de veronderstellingen ten aanzien van koersschommelingen en
de historische toename van vorderingen vergelijkbaar waren met die van andere
verzekeraars en mijn ervaring, en dat de geselecteerde initiële verwachte verliesratio's
die uit deze aannamen werden afgeleid, geschikt waren.
RSAI gebruikt commercieel beschikbare reserveringssoftware, samen met Excelspreadsheets en hun eigen reserveringsmodellen op maat voor het berekenen van
hun voorzieningen. Deze aanpak is in overeenstemming met gangbare praktijken in de
verzekeringsbranche en ik heb geen wezenlijke problemen vastgesteld met betrekking
tot de geschiktheid van de gebruikte processen.
Nauwere betrokkenheid van belanghebbenden bij het reserveringsproces
De documenten die ik heb beoordeeld, laten zien dat input in het reserveringsproces
is verstrekt vanuit de belangrijkste relevante functies binnen het bedrijf, inclusief
claimbeheer, waarbij gedetailleerde reserveringspakketten ter goedkeuring of
aanvechting worden gepresenteerd in verschillende reservebijeenkomsten en
commissies. Dit is degelijk feitenmateriaal voor een robuust reserveringsproces.
Documentatie van het reserveringsproces
Het detailniveau in de reserveringspakketten overtreft het niveau waar ik normaliter
mee wordt geconfronteerd en de pakketten bevatten voldoende details voor het nemen
van beslissingen.
Governance reserveringsproces
Er is duidelijk bewijs van interne collegiale toetsing van de reserveringsanalyse van
RSA. Acties uit vergaderingen worden vastgelegd en gecontroleerd. Er bestaat een
intern reglement voor de verschillende comités die bij het reserveringsproces zijn
betrokken. Elk hiervan is een bewijs van robuuste governance rond het
reserveringsproces.
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5.8. Toekomstige reservering: aanpak en governance
RSA heeft bevestigd dat er, na de overdracht, voor RSAI geen wijzigingen in de
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reserveringsaanpak voor zowel IFRS- als Solvency II-bepalingen zijn gepland,
en dat dezelfde algemene reserveringsaanpak ook voor RSAL zal gelden.
RSA heeft deze verklaring onderbouwd met een overkoepelend strategisch reserveringsdocument,
uiteengezet in het voorgestelde RSAL-systeem van governance (zoals verstrekt aan de CAA)
en andere ondersteunende informatie. Specifieke details omvatten:


Op dit moment bieden regionale en lokale reserveringscomités governance met
betrekking tot het niveau van voorzieningen op lokaal niveau en rapporteren ze
uiteindelijk aan het Groep Reserving Committee. Na de overdracht zal een
soortgelijk reserveringsproces worden gehanteerd doordat het RSAL Reserve
Committee rapporteert aan het UK & I Reserve Committee, dat rapporteert aan
het Groep Reserving Committee. Het RSAL Reserve Committee rapporteert ook
aan het RSAL Audit Committee.



De actuariële functie van RSAL zal de zekerheid bieden dat de juiste methoden,
modellen en veronderstellingen worden gebruikt om de IFRS-voorzieningen vast
te stellen en te bevestigen dat de technische voorzieningen van Solvency II
passend zijn. De Chief Financial Officer van RSAL (CFO) is de persoon die de
voornaamste actuariële functie bekleedt.



De persoon die de actuariële functie bekleedt binnen RSAL zal worden
ondersteund door een outsourcingovereenkomst met de persoon die de actuariële
functie bekleedt binnen RSA in het VK, en de bestaande actuariële vaardigheden
en ervaring van de over te dragen onderneming zal benutten. Het definitieve
toezicht op en de aftekening van de actuariële indicatie (best estimatevoorzieningen) blijven bij het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde team. Dit zal
indien van toepassing bijdragen aan de consistentie in de benaderingen die
worden gebruikt door RSAI en RSAL.



Het RSAL-bestuur is verantwoordelijk voor het boeken van de voorzieningen in het
verslag en de cijfers van RSAL, die naast de actuariële indicatie een marge kunnen
bevatten. RSA heeft derhalve bevestigd dat er geen wezenlijke wijzigingen zullen
optreden in de actuariële benadering voor het vaststellen van claimvoorzieningen.



Het bestuur van RSAL bestaat uit de Dirigeant Agréé/RSAL Chief Executive Officer
(CEO), de algemeen directeur – Global Risk Solutions, de CFO VK en internationaal,
een RSA directeur (EU) en een onafhankelijke niet-uitvoerend bestuurder. De
hoofdactuaris van het VK&I zal lid zijn van het reserveringscomité van RSAL.



De directie van RSAL zal bestaan uit de CEO, CFO, Chief Underwriting Officer,
Chief Risk Officer, Head of Compliance en de landendirecteuren van RSAL.



Hoewel RSAL een autonome entiteit zal zijn die verantwoordelijk is voor het
vaststellen van zijn eigen voorzieningen, zal het overlappen van sleutelpersoneel in
de raad naar mijn mening RSAL in staat stellen consistentie met RSAI te bereiken.



Voor wat betreft de over te dragen activiteiten: de lokale afdelingen beheren
momenteel hun eigen vorderingen, inclusief het opstellen van casusramingen
(zie sectie 5.9 hieronder) in overeenstemming met Groepsbeleid en dit zal het
geval blijven na de overdracht).
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5.9. Opstellen van ramingen voor casussen
Claimbehandelaars beoordelen vorderingen als ze worden ingediend bij een verzekeraar
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en gaan af op hun oordeel en ervaring voor het schatten van de waarschijnlijke kosten
van elke claim. Dit staat bekend als het vaststellen van een “case estimate”.
Deze case estimates dienen in het reserveringsproces als basis voor de projectie van
de geschatte kosten van toekomstige vorderingen, dat wil zeggen vorderingen die nog niet
zijn ingediend alsmede de extra kosten van de afwikkeling van de ingediende vorderingen.
De projectie van deze toekomstige vorderingen heet IBNR (Incurred But Not Reported).
De IBNR omvat de geschatte ontwikkelingen van bestaande openstaande vorderingen,
d.w.z. vorderingen die zijn ingediend maar nog niet volledig zijn afgewikkeld. De
voorziening van deze toekomstige vorderingen heet IBNER (Incurred But Not Enough
Reported). Afhankelijk van het soort verzekering dat wordt overwogen en de manier waarop
de claim wordt afgewikkeld, kunnen zowel de IBNR als de IBNER positief of negatief zijn.
Gezien de manier waarop de casusramingen worden gebruikt bij het vaststellen van
voorzieningen, is het belangrijk dat het casusramingsproces duidelijk gedocumenteerd
is en in de loop van de tijd consequent gevolgd wordt. Indien er veranderingen zijn in
de manier waarop de casusraming wordt uitgevoerd, moeten deze duidelijk worden
gecommuniceerd naar het actuariële reserveringsteam, zodat het team de impact
van die wijzigingen kan beoordelen en eventueel vereiste aanpassingen van de
voorzieningen kunnen opnemen.
Ik heb de interne beleidsdocumenten van RSAI bestudeerd waarin richtlijnen
en instructies voor claimbehandelaars staan vermeld voor het vaststellen van
casusramingen. Het beleid is dat casusramingen “nauwkeurig, realistisch en niet
opzettelijk optimistisch of pessimistisch” moeten zijn. Ik heb dit geïnterpreteerd en
geconcludeerd dat ze moeten worden vastgesteld op basis van een best estimate.
Op basis van mijn analyse van de reserveringsberekeningen van RSAI heb ik echter
opgemerkt dat voor de over te dragen activiteiten in het algemeen geldt dat de uiteindelijke
kosten van vorderingen doorgaans lager zijn dan de aanvankelijke schattingen van
vorderingen zoals die door de claimbehandelaars zijn vastgesteld. Deze waarneming
is niet consistent met het feit dat case estimates ook best estimates moeten zijn.
Ik heb dit besproken met de actuarieel directeur van RSAI VK&I en diegene heeft
bevestigd dat dit de redenen voor deze schijnbare anomalie zijn:


RSAI neemt pas een raming van verwachte subrogatie-terugvorderingen op in hun
casusschattingen nadat de terugvorderingen zijn ontvangen. (Subrogatie ontstaat
wanneer een verzekeraar een derde partij, die het verlies van een verzekerde veroorzaakt
of gedeeltelijk veroorzaakt, vraagt om een bijdrage in de kosten van dat verlies.)



Deze aanpak heeft tot gevolg dat de totale initiële casusschattingen op geen
enkel moment de mogelijkheid bieden om subrogatie-terugvorderingen en dat,
als alle andere factoren gelijk blijven, dit na ontvangst van eventuele subrogatieterugvorderingen en na verloop van tijd zal afnemen.
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Daarnaast worden externe schade-experts ingezet om de casusramingen vast te
stellen voor sommige vorderingen, bijv. complexere vorderingen, en historisch gezien
zijn deze casusramingen achteraf voorzichtig gebleken. Dit heeft een soortgelijk
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effect op de subrogatieproblematiek in die zin dat, als alle overige factoren gelijk
blijven, de initiële casusschattingen naar verwachting met de tijd zullen afnemen.
Ik heb in mijn analyse omtrent de geschiktheid van de voorzieningen rekening gehouden
met de gevolgen van de afname van de initiële casusramingen in de loop van de tijd en
ik ben ervan overtuigd dat de voorzieningen passend zijn.

5.10.

Eindconclusie: Overwegingen met betrekking tot reserveringen

Ik heb hieronder mijn algemene conclusies uiteengezet met betrekking tot reserveringen.
Deze reserveringsoverwegingen moeten niet afzonderlijk in beschouwing worden
genomen. Het algemene veiligheidsniveau voor polishouders hangt bijvoorbeeld ook
af van het niveau van aangehouden kapitaal en een reeks andere overwegingen.
Mijn eindconclusies omtrent de Voorgestelde overdracht staan in sectie 10.
Polishouders met polissen die niet worden overgedragen
Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden ben ik tot de conclusie
gekomen dat een passend voorzieningenniveau zal worden gehandhaafd voor
polishouders met polissen die niet worden overgedragen en dat deze geen
wezenlijke nadelige gevolgen zullen ondervinden van de reserveringsaspecten
van de Voorgestelde overdracht.
De voornaamste redenen die ten grondslag liggen aan mijn conclusies voor polishouders
met polissen die niet worden overgedragen zijn als volgt:


Ten opzichte van de niet over te dragen voorzieningen zijn de over te dragen
voorzieningen niet van wezenlijk belang, met name waar aftrek van herverzekering
geldt, en daarom zal de Voorgestelde overdracht een beperkt effect hebben.



RSAI heeft bevestigd dat het toekomstige reserveringsproces en de governance
voor RSAI na de overdracht ongewijzigd zullen blijven.

Polishouders met een polis die wordt overgedragen
Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden ben ik tot de conclusie gekomen
dat een passend voorzieningenniveau zal worden gehandhaafd voor polishouders met
polissen die worden overgedragen en dat deze geen wezenlijke nadelige gevolgen
zullen ondervinden van de reserveringsaspecten van de Voorgestelde overdracht.
De voornaamste redenen die ten grondslag liggen aan mijn conclusies voor polishouders
met polissen die worden overgedragen zijn als volgt:


RSAI heeft bevestigd dat het RSAL-reserveringsproces onderhevig zal zijn
aan de huidige RSAI- en Groep-governancestructuur en heeft voldoende bewijs
aangeleverd om deze verklaring te onderbouwen.



Mijn onafhankelijke steekproefsgewijze berekening van best estimatevoorzieningen voor de naar RSAL over te dragen activiteiten ondersteunt
de geschiktheid van de voorzieningen.
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6. Overwegingen met betrekking tot kapitaal
6.1. Kennismaking met vaststellen van verzekeringskapitaal
Verzekeraars houden kapitaal aan om de impact van ongunstige of extreme vorderingen
en andere verliezen te doorstaan. Het kapitaal dat de hoogte overschrijdt van de
voorzieningen voor het betalen van vorderingen van polishouders en voor het dekken
van andere kosten die samenhangen met het operationeel houden van de verzekeraar.
De “kapitaaldekkingsgraad” van een verzekeraar wordt als volgt berekend: het beschikbare
kapitaal dat de hoogte van de voorzieningen overschrijdt gedeeld door het kapitaal dat vereist
is op grond van regelgeving. De dekkingsgraad is een maatstaf voor de kapitaalskracht en
hoewel het niet alle aspecten van de bescherming van polishouders omvat, als alle andere
aspecten gelijk blijven, biedt een hogere dekkingsgraad meer bescherming. Een hogere ratio
geeft aan dat er meer kapitaal beschikbaar is per £ vereist kapitaal. Onder Solvency II wordt
het niveau van het beschikbare kapitaal aangemerkt als “eigen fondsen”.
Met de term “voldoende kapitaal” (ten opzichte van de vereiste wettelijke
kapitaalvereiste) in dit rapport bedoel ik dat de dekkingsgraad hoger is dan 100%.
Ik gebruik de term “goed gekapitaliseerd” als de dekkingsgraad tussen 150% en 200%
ligt en “zeer goed gekapitaliseerd” als de dekkingsgraad hoger dan 200% is.

6.2. Kapitaaleisen berekenen
Voor zowel RSAI als RSAL wordt het benodigde kapitaalniveau uiteengezet in
de Europese Solvency II-standaard.
Een belangrijke maatstaf onder Solvency II is de solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR).
Dit is een schatting van het kapitaal dat nodig is om ervoor te zorgen dat een
verzekeraar in de komende 12 maanden met een waarschijnlijkheid van ten minste
99,5% aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Onder Solvency II zijn er drie manieren waarop de solvabiliteitskapitaalvereiste kan
worden berekend:


Standaardformule: volgens deze benadering wordt de solvabiliteitskapitaalvereiste
vastgesteld met behulp van een voorgeschreven berekening en parameters, zoals
gespecificeerd in de Solvency II-voorschriften. Binnen het kader van de
standaardformule kunnen verzekeraars bedrijfsspecifieke parameters (USP's) gebruiken
om de parametrering van de berekening voor hun specifieke bedrijf te verbeteren.



Intern model: volgens deze benadering wordt de solvabiliteitskapitaalvereiste
vastgesteld met behulp van het interne kapitaalmodel van de verzekeraar. Het
interne model is door de verzekeraar ontwikkeld en geparametreerd om hun
specifieke activiteiten weer te geven.



Gedeeltelijk intern model: volgens deze benadering wordt de
solvabiliteitskapitaalvereiste vastgesteld met behulp van een combinatie van
de standaardformule en het interne kapitaalmodel van de verzekeraar. Bij deze
benadering worden sommige aspecten van de solvabiliteitskapitaalvereiste
berekend met behulp van het interne model en de rest wordt berekend met behulp
van de standaardformule.
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De benadering wordt gekozen door de verzekeraar; een verzekeraar moet echter
toestemming van de regelgevende instanties krijgen om bedrijfsspecifieke parameters
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solvabiliteitskapitaalvereiste te kunnen gebruiken. Een verzekeraar heeft geen
goedkeuring nodig om zijn solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen met behulp van de
standaardformule zonder bedrijfsspecifieke parameters, maar moet voor dit doel wel zelf
de geschiktheid van de standaardformule toetsen.
RSAI gebruikt een goedgekeurd intern model en RSAL is van plan de standaardformule
zonder bedrijfsspecifieke parameters te gebruiken voor het berekenen van de
solvabiliteitskapitaalvereiste te berekenen.
De solvabiliteitskapitaalvereiste wordt voor de twee verzekeraars berekend met behulp
van een andere benadering. Ervan uitgaande dat ze op de juiste manier zijn berekend,
is het correct om de twee solvabiliteitskapitaalvereisten (en de bijbehorende
kapitaaldekkingsratio's) met elkaar te vergelijken om een indicatie van de relatieve
kapitaalskracht te verkrijgen. De vergelijking is geldig omdat:


Voor RSAI is het interne model specifiek ontworpen om het risicoprofiel van het
bedrijf correct weer te geven. Het model is onderworpen aan gedetailleerde
onafhankelijke validatie door een onafhankelijk team binnen RSAI.



Voor RSAL heeft RSA, in overeenstemming met de Solvency II-vereisten,
de geschiktheid van de standaardformule voor de berekening van de
solvabiliteitskapitaalvereiste beoordeeld. Hieruit is naar voren gekomen dat de
standaardformule wezenlijk geschikt is en ik heb een samenvatting van deze
beoordeling in beschouwing genomen als onderdeel van het werk dat ik verricht
heb voor de totstandkoming van dit rapport (zie sectie 6.7).

De solvabiliteitskapitaalvereiste is een “jaaroverzicht” van risico's, omdat het is gericht op
risico's die een verzekeraar in de komende 12 maanden te wachten staan. Als onderdeel
van hun algehele kapitaalbeheer nemen verzekeraars doorgaans ook een “ultieme”
weergave van risico's in beschouwing. Hierbij wordt rekening houden met de risico's
totdat de activiteiten volledig zijn afgevloeid. In dit rapport heb ik dit aangeduid als de
'ultieme solvabiliteitskapitaalvereiste'.
Een andere belangrijke maatstaf voor kapitaal onder Solvency II is de minimumkapitaalvereiste
(MCR). Dit is eenvoudiger te berekenen dan de solvabiliteitskapitaalvereiste en is meestal een
minder belastend vereiste. Zowel RSAI als RSAL hebben volgens deze methode een zeer goede
kapitaalbasis (met MCR-kapitaaldekkingsratio's van respectievelijk 350% + en 450% +). Daarom
heb ik de minimumkapitaalvereiste verder niet in beschouwing genomen als een onderdeel van
mijn beoordeling van de kapitaalpositie, en ligt mijn primaire focus op de solvabiliteitskapitaalvereiste.
Daarnaast heb ik de ultieme solvabiliteitskapitaalvereiste in beschouwing genomen.

6.3. Componenten van kapitaalvereisten
De belangrijkste componenten van de solvabiliteitskapitaalvereiste (voor zowel RSAI als RSAL) zijn:


Verzekeringstechnisch risico: het risico dat verzekeringsvorderingen hoger
uitvallen dan verwacht. Dit omvat bijvoorbeeld het risico van grootschalige
overstromingen of andere catastrofes en onzekerheden met betrekking tot
bestaande verplichtingen die op de balans zijn opgenomen.

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900



Marktrisico: het risico van veranderingen in de financiële positie van elke
verzekeraar als gevolg van veranderingen in de marktwaarde van activa, passiva
en financiële instrumenten. Dit dekt bijvoorbeeld het risico van waardevermindering
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van activa die worden aangehouden om toekomstige vorderingen te betalen.


Tegenpartijrisico: het risico van wanbetalingen of afwaarderingen door tegenpartijen
die ofwel de verzekeraar geld verschuldigd zijn, of namens hen geld aanhouden. Dit
dekt bijvoorbeeld het risico van het tekortschieten van een herverzekeraar of een
tussenpersoon.



Operationeel risico: het risico van verliezen als gevolg van inadequate operationele
processen en het falen van mensen en systemen van een verzekeraar, of van
gebeurtenissen die extern zijn aan de verzekeraar. Dit zou bijvoorbeeld het risico
van fraude of IT-storingen dekken.

Een ander wezenlijk component van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAI is:


Pensioenrisico: het risico dat RSAI meer geld dan verwacht moet bijdragen aan
de toegezegde pensioenregeling van RSA Groep.

RSAL heeft geen direct risico met betrekking tot toegezegde pensioenregelingen en het
pensioenrisico is niet opgenomen in de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAL (zie
sectie 9.2 voor verdere overwegingen met betrekking tot pensioenregelingen voor
RSAL).
De hoofdcomponent van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAI is het
verzekeringstechnisch risico, wat c. 50% van de solvabiliteitskapitaalvereiste
vertegenwoordigt, zoals vermeld in het Rapport over de solvabiliteit en financiële
positive van de RSA Groep per 31 december 2016. Dit is zoals verwacht, aangezien
verzekeringen de kermactiviteit van RSAI zijn.
De hoofdcomponent van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAL is het tegenpartijrisico,
wat c. 52% van de solvabiliteitskapitaalvereiste bedraagt. De reden hiervoor is dat het
overgrote deel van het verzekeringstechnische risico van RSAL wordt teruggestort naar
RSAI via quota-share-herverzekering binnen de groep. Dit betekent dat RSAL voor financiële
zekerheid in grote mate afhankelijk is van RSAI. Hier wordt dieper op ingegaan in sectie 6.11.

6.4. Mijn overwegingen met betrekking tot kapitaal
Bij mijn algehele beoordeling als OE met betrekking to kapitaal heb ik het volgende getoetst:


of de geprojecteerde kapitaalvereisten op de juiste wijze zijn berekend voor zowel
verzekerden waarvan de polissen worden overgedragen als voor verzekerden
waarvan de polissen niet worden overgedragen;



of er naar verwachting sprake zal zijn van wezenlijk nadelige veranderingen in de
kracht van kapitaalbescherming voor beide groepen polishouders (ik heb dit
beoordeeld door de geprojecteerde SCR-dekkingsgraden vóór en na de
Voorgestelde overdracht met elkaar te vergelijken); en



of bepaalde aspecten op het vlak van kapitaal ertoe kunnen leiden dat
polishouders wezenlijk nadelig worden beïnvloed door de Voorgestelde overdracht.
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Om dit te kunnen toetsen heb ik het volgende in beschouwing genomen:


Het kapitaalbeleid voor RSAI en RSAL (sectie 6.6);



De geschiktheid van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAI en RSAL (sectie 6.7);



De geplande kapitaalstructuren voor RSAI en RSAL (sectie 6.8);



Geprojecteerde dekkingsgraad van solvabiliteitskapitaalvereiste (sectie 6.9); en



De mate waarin RSAL afhankelijk is van RSAI (sectie 6.11).
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6.5. Methode die ik heb gebruikt voor mijn beoordeling
Ik heb een aantal door RSAI verstrekte documenten beoordeeld die betrekking hebben
op de berekening van kapitaalvereisten en verwachte dekkingsgraden. Daarnaast heb
ik ontmoetingen gehad met leidinggevenden van het kapitaalteam van RSAI om de
verstrekte informatie en eventuele vragen over de aanpak te bespreken. Een lijst met
de voornaamste gegevens en documentatie die ik heb getoetst is te vinden in Bijlage 4.
Ik heb ook onafhankelijk de geselecteerde aspecten van de standaardformule voor het
berekenen van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAL berekend met behulp van het
standaardformulemodel van LCP. Ik heb vervolgens mijn resultaten vergeleken met die
van RSAI.

6.6. Het kapitaalbeleid voor RSAI en RSAL
RSAI en RSAL zijn onderworpen aan hetzelfde algemene kapitaalbeleid van de RSA
Groep. Dit beleid bevat de minimumvereisten en standaardcontroles die van toepassing
zijn op alle gereguleerde verzekeringsentiteiten binnen de RSA Groep.
Naast het het kapitaalbeleid van de Groep, moet elke gereguleerde entiteit zijn eigen
specifieke beleid hebben, die volgens het beleid van de Groep wordt opgesteld. Het
RSAL-specifieke kapitaalbeleid zal ook details bevatten over het kader voor
kapitaalbeheer, inclusief de validatie van kapitaalberekeningen en rapportageprocessen.
De persoon die de actuariële functie bekleedt binnen RSAL zal worden ondersteund
door een outsourcingovereenkomst met de persoon die de actuariële functie bekleedt
binnen RSA in het VK, en de bestaande actuariële vaardigheden en ervaring van de
over te dragen onderneming zal benutten. Dit zal waar van toepassing bijdragen aan
de consistentie in de benaderingen die worden gebruikt door RSAI en RSAL.
Naar mijn mening biedt de voorgestelde structuur, zoals hierboven samengevat,
een passend evenwicht tussen:


Groepsbreed beleid, om consistentie tussen entiteiten te waarborgen; en



Entiteit-specifiek beleid om te waarborgen dat kapitaalappetijt en andere
overwegingen geschikt zijn voor elke afzonderlijke entiteit.
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6.7. Geschiktheid van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAI en RSAL
Geschiktheid van het interne model solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAI:
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Het interne model van RSAI (goedgekeurd door de PRA) is speciaal door
RSAI ontworpen om het risicoprofiel van het bedrijf weer te geven.



Het model is ontwikkeld door een ervaren team bouwers van
verzekeringskapitaalmodellen. Het is onderhevig aan regelmatige zorgvuldige validatie
door een onafhankelijk team binnen RSAI, en beoordeling door leidinggevenden
bij RSAI, waaronder leden van de interne commissie Modelgovernance.



RSAI heeft daarnaast een externe beoordeling van het model laten uitvoeren.
Deze zal later in 2018 voltooid zijn. De bevindingen van deze externe beoordeling
zijn nog niet beschikbaar. Op basis van mijn besprekingen met RSAI verwacht ik
echter niet dat de beoordeling problemen aan het licht zal brengen die erop wijzen
dat het interne model wezenlijk ongeschikt is.



Ik heb op dit moment geen reden om te twijfelen aan de geschiktheid van de
solvabiliteitskapitaalvereiste dat is berekend middels het interne model voor RSAI.
Ik ben van plan de bevindingen van de externe beoordeling te bestuderen zodra
deze beschikbaar zijn en zal hier in mijn Aanvullende rapport commentaar op geven.

Geschiktheid van de standaardformule voor het berekenen van de solvabiliteitskapitaalvereiste
voor RSAL:


RSAI heeft de geschiktheid getoetst van de standaardformule voor het berekenen
van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAL. Hieruit is naar voren gekomen dat
de standaardformule wezenlijk geschikt is voor het berekenen van het algehele
solvabiliteitskapitaalvereiste. RSAI heeft de voorgestelde investeringsstrategie
voor RSAL bevestigd en dit wordt weerspiegeld in de standaardformule voor het
berekenen van de solvabiliteitskapitaalvereiste.



Ik heb de samenvatting van de beoordeling van de standaardformule van RSAI
bestudeerd en ben ervan overtuigd dat deze de conclusie ondersteunt dat de
standaardformule wezenlijk geschikt is voor RSAL.



Een mogelijke beperking in de standaardformule is dat, bij het berekenen van
het tegenpartijrisico, de standaardformule veronderstelt dat de portefeuille van
tegenpartijen gespreid is. In het geval van RSAL vormt één enkele tegenpartij
(RSAI) het grootste deel van de portefeuille. Onder deze omstandigheden kan
de standaardformule het tegenpartijrisico onderschatten. Ik verwacht echter niet
dat dit een wezenlijk risico zal zijn vanwege de financiële kracht van RSAI.



Ik heb ook een onafhankelijke berekening van bepaalde aspecten van de SF-berekening
voor RSAL uitgevoerd en mijn resultaten vergeleken met die van RSAI. Dit resultaat is
gebaseerd op de standaardformule van LCP en door RSAI geleverde gegevens. Mijn
onafhankelijke schattingen onderbouwen mijn conclusie dat de standaardformule voor
het berekenen van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAL correct is.
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6.8. De geplande kapitaalstructuren voor RSAI en RSAL
Het initiële doelkapitaal van RSAL voor dag 1 na de Voorgestelde overdracht is:
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Eigen vermogen: c. 110% dekking van de solvabiliteitskapitaalvereiste op dag 1
met “Tier 1” eigen vermogen zonder beperkte doelstelling– dit betekent dat RSAL
activa aanhoudt gelijk aan 110% van de solvabiliteitskapitaalvereiste.
Voorwaardelijk eigen vermogen: A £31m (€35m) aanvullend vermogen (AOF)-



regeling met RSAI. Dit betekent dat, ervan uitgaand dat de fondsen beschikbaar
zijn binnen RSAI, RSAL een beroep kan doen op RSAI voor het verstrekken van
verdere activa tot een bedrag van £ 31 miljoen, indien dit in de toekomst is vereist.
Van dit voorwaardelijke eigen vermogen komt, onder Solvency II, een bedrag van
maximaal 50% van de solvabiliteitskapitaalvereiste in aanmerking voor het
berekenen van de dekkingsgraad voor de solvabiliteitskapitaalvereiste (de
solvabiliteitskapitaalvereiste is £ 41 miljoen, dus £ 20 miljoen van het aanvullend
vermogen komt op dag 1 in aanmerking) .
Het bovenstaande komt overeen met een dekkingsgraad voor de solvabiliteitskapitaalvereiste
van RSAL van 160% (zoals weergegeven in de tweede tabel in de volgende sectie) alsmede
aanvullend c. 26% dekking “buffer” beschikbaar via de aanvullend vermogen-regeling. Het
voorstel voor de initiële kapitalisatie van RSAL moet nog worden goedgekeurd door de CAA.
De kapitaalstructuur van RSAI blijft vóór en na de Voorgestelde overdracht in principe ongewijzigd.

6.9. Verwachte dekkingsgraden van de solvabiliteitskapitaalvereiste
De volgende tabellen beschrijven de solvabiliteitskapitaalvereiste en dekkingsgraden vóór
en na de Voorgestelde overdracht voor RSAI en RSAL, opgesteld door RSAI. Dit zijn
conceptcijfers die nog moeten worden goedgekeurd door het bestuur van RSAI. Ik zal
in mijn aanvullende rapport commentaar geven op eventuele wijzigingen van de cijfers.
RSAI – Solvencyskapitaalvereiste en dekkingsgraad vóór en na de Voorgestelde overdracht
£m

Vóór de

Na de

overdracht

overdracht

Dag 0

Dag 1

3.233

3.263

Solvencyskapitaalvereiste

1.793

1.793

Dekkingsgraad

180%

182%

Totaal eigen vermogen
om te voldoen aan de
solvabiliteitskapitaalvereiste

solvabiliteitskapitaalvereiste
Bron: RSAI
Bij de cijfers voor RSAI wordt ervan uitgegaan dat de Britse EL overdracht op hetzelfde
moment succesvol wordt afgerond als de Voorgestelde overdracht die wordt overwogen in
dit rapport, hoewel mijn conclusies ongewijzigd zouden blijven als dit niet het geval zou zijn.
De geprojecteerde solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAI blijft na de Voorgestelde
overdracht wezenlijk onveranderd.
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RSAL –Dekkingsgraad solvabiliteitskapitaalvereiste na de overdracht
£m

Vóór de

Na de

overdracht

overdracht

Dag 0

Dag 1

-

65

Solvencyskapitaalvereiste

-

41

Dekkingsgraad

-

160%
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Totaal eigen vermogen
om te voldoen aan de
solvabiliteitskapitaalvereiste

solvabiliteitskapitaalvereiste
Bron: RSAI
Zoals in de bovenstaande tabellen uiteengezet is, hebben zowel RSAI als RSAL
geprojecteerd dat de kapitaalratio's met betrekking tot de solvabiliteitskapitaalvereiste
binnen het bereik van 150% tot 200% blijven. Op grond van de maatregel die in sectie 6.1
wordt uitgelegd, beschouw ik beide bedrijven als “goed gekapitaliseerd”. De doelstelling
inzake de dekkingsgraad van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAL is 150%. De
doelstelling inzake de overeenkomstige dekkingsgraad van de solvabiliteitskapitaalvereiste
voor RSAI is 130% tot 160%. De voorgestelde dekkingsgraad voor RSAL op dag 1 en de
huidige dekkingsgraad voor RSAI zijn hoger dan hun respectievelijke doelen.
RSAI heeft ook een projectie van de solvabiliteitskapitaalvereiste tot 31 december 2020
gemaakt voor RSAL. Gedurende deze periode zal de geprojecteerde dekkingsgraad
voor de solvabiliteitskapitaalvereiste voor RSAL naar verwachting toenemen tot c. 180%
terwijl de solvabiliteitskapitaalvereiste in grote lijnen ongewijzigd blijft. RSAI heeft
bevestigd dat de verwachte toename van de dekking wordt veroorzaakt door winst van
RSAL naar verwachting zullen worden aangehouden door RSAL, maar dit zal formeel
moeten worden goedgekeurd door het bestuur van RSAL.
De dekkingsgraad die hierboven voor RSAL wordt weergegeven, omvat £ 20m dekking
afkomstig van de regeling aanvullend vermogen met RSAI (uitgaande van goedkeuring door
de regulerende instantie vanaf dag 1). Nog eens £ 11 miljoen dekking afkomstig uit de regeling
aanvullend vermogen mag pas worden gebruikt als dit nodig is om te kunnen voldoen aan de
solvabiliteitskapitaalvereiste. Als deze aanvullende dekking nodig is, zal, als alle overige
factoren gelijk blijven, de SCR-dekkingsgraad van RSAL toenemen tot c. 186%. Dit positioneert
RSAL aan de bovengrens van “goed gekapitaliseerd” of “zeer goed gekapitaliseerd”.
RSAL verwacht een bescheiden groei en dit wordt weerspiegeld in de verwachte
dekkingsgraad tot 31 december 2020. Indien de omzet van RSAL sneller zou groeien dan
verwacht, wat zou leiden tot een overeenkomstig hoger solvabiliteitskapitaalvereiste, zou de
regeling aanvullend vermogen niet evenredig toenemen en zou de dekkingsgraad worden
verlaagd. Op basis van de projecties van RSAI wordt echter verwacht dat de
winstreservering deze daling van de dekkingsgraad ruimschoots zal compenseren.
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Kortom, na de Voorgestelde Overdracht:
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Zal de SCR, de solvabiliteitskapitaalvereiste, dekkingsgraad voor polishouders
die niet worden overgedragen, naar verwachting wezenlijk ongewijzigd blijven.
Daarom worden polishouders die niet worden overgedragen door dit aspect van
de kapitaaloverwegingen niet wezenlijk benadeeld.



Daalt de SCR-dekkingsgraad voor het overdragen van polishouders op dag
1 na de Voorgestelde Overdracht. Deze verlaagde SCR-dekkingsgraad valt
nog steeds binnen het “goed gekapitaliseerde” bereik, en de reductie zou worden
teruggedraaid bij de volledige AOF. Daarom verwacht ik over het algemeen niet
dat de overdracht van polishouders wezenlijk nadelig wordt beïnvloed door dit
aspect van de kapitaaloverwegingen.

Daarom verwacht ik niet dat er sprake zal zijn van wezenlijke nadelige veranderingen
in de sterkte van kapitaalbescherming voor beide groepen polishouders.

6.10.

Verwachte dekkingsratio's van Ultieme SCR

Ik heb ook de Ultieme SCR en dekkingsratio's voor RSAI en RSAL voor- en na de
Voorgestelde Overdracht overwogen, op dezelfde manier als voor de SCR in de vorige
sectie.
Op basis van de geschatte dekkingsgraad door RSAI, ben ik tot de volgende conclusie
gekomen:


Zowel de RSAI als de RSAL hebben dag 1 Ultieme SCR-kapitaalratio's van 100%
tot 150% geprojecteerd. Daarom, zoals uitgelegd in sectie 6.1, beschouw ik ze als
“voldoende kapitaal” op deze maatregel.



De uiteindelijke SCR-dekkingsgraad is hoger voor RSAL dan voor RSAI. Dit komt
hoofdzakelijk door twee redenen:


De overdragende onderneming is gemiddeld “short tail” (gedefinieerd in
sectie 5.6) dan de niet-overdragende onderneming. Bv. op basis van het
profiel van de overdragende onderneming is de geschatte gemiddelde tijd
voor de rapportage en afwikkeling van de RSAL-voorzieningen c. 1,8 jaar,
vergeleken met c 2,8 jaar voor RSAI



RSAL zal niet worden blootgesteld aan wezenlijke uitkeringsregelingen voor
pensioenen. RSAI is blootgesteld aan een gedefinieerd pensioenregeling
risico, waardoor de RSAI Ultieme SCR toeneemt (en dus vermindert de
RSAI-dekkingsgraad).



De uiteindelijke SCR-dekkingsgraad voor polishouders die niet worden
overgedragen zal naar verwachting wezenlijk ongewijzigd blijven vóór en na de
Voorgestelde Overdracht (vergelijking van dag 0 en dag 1 voor RSAI). Daarom
worden polishouders die niet worden overgedragen door dit aspect van de
kapitaaloverwegingen niet wezenlijk benadeeld.
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De Ultieme SCR-dekkingsgraad voor het overdragen van polishouders zal op dag
1 na de voorgestelde overschrijving stijgen (het vergelijken van de dag 0 positie
voor RSAI met de dag 1 positie voor RSAL). Daarom, als al het andere gelijk is,
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zullen de overdragende polishouders in een positievere positie verkeren onder
dit aspect van de kapitaaloverwegingen.
Samenvattend kunnen geen van beide groepen polishouders wezenlijk nadeel
ondervinden van dit aspect van de kapitaaloverwegingen.

6.11.

RSAL afhankelijkheid op RSAI

De kapitaalstructuur van RSAL heeft een significante afhankelijkheid van RSAI
voor zijn totale kapitaalkracht. In het bijzonder, omdat zowel de aanzienlijke
herverzekeringsquotum als de aanvullende eigenvermogensregelingen bij RSAI zullen
liggen, creëert dit een wezenlijk wanbetalingsrisico door de tegenpartij.
Deze afhankelijkheid wordt belangrijk in het onwaarschijnlijke geval van een insolventie
van RSAI. In het bijzonder vanwege de structuur van de regelingen na de overdracht,
zal het overdragen van polishouders naar RSAL tijdens deze insolventie een lagere
prioriteitsvolgorde hebben voor activa van de RSAI Dit betekent concreet gezien, dat de
overdragende polishouders een aanzienlijk lager aantal geldige vorderingen onder dit
scenario zouden kunnen ontvangen dan een gelijkwaardige polishouder die niet wordt
overgedragen. Deze belangrijke overweging wordt verderop in de sectie 7.4 besproken.

6.12.

Algemene conclusie: kapitaaloverwegingen

Ik heb hieronder mijn algemene conclusies met betrekking tot kapitaal uiteengezet.
Deze kapitaaloverwegingen moeten niet afzonderlijk worden beschouwd. Het algemene
niveau van bescherming voor polishouders hangt bijvoorbeeld ook af van een reeks
andere overwegingen. Mijn algemene conclusies over de Voorgestelde Overdracht staan
in sectie 10.
Gebaseerd op het werk en de hierboven beschreven redenering heb ik het
volgende geconcludeerd:


De verwachte kapitaalvereisten voor RSAI en RSAL zijn op passende wijze
berekend voor polishouders, zowel diegene die worden overgedragen, als
die niet worden overgedragen.



Na de Voorgestelde Overdracht verwacht ik niet dat er sprake zal zijn van
wezenlijk nadelige veranderingen in de sterkte van kapitaalbescherming voor
beide groepen polishouders.

Echter, ik heb ook geconcludeerd dat, na de Voorgestelde Overdracht, de overdracht
van polishouders potentieel nadelig kan worden beïnvloed in het onwaarschijnlijke
geval van insolventie van RSAI. Dit wordt verder besproken in sectie 7.4

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900

7. Veiligheid polishouder
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7.1. Mijn overwegingen met betrekking tot de veiligheid van
polishouders
Als OE zijn mijn algemene beoordelingen met betrekking tot de veiligheid van
polishouders:


of de kans dat geldige vorderingen van polishouders worden betaald, wordt
gehandhaafd na de voorgestelde overschrijving voor polishouders, zowel die
worden overgedragen, als die niet worden overgedragen.



of een wijziging in de beveiliging van polishouders ertoe leidt dat polishouders
wezenlijk nadelig worden beïnvloed door de Voorgestelde Overdracht.

Om deze beoordelingen te maken, heb ik de volgende gebieden overwogen:


De IFRS balans van RSAI en RSAL (sectie 7.2)



De solvabiliteitsposities van RSAI en RSAL (sectie 7.3)



Gevolgen voor de rechten van polishouders in geval van insolventie van RSAI
(sectie 7.4)



Toegang tot de Compensatieregeling voor financiële diensten (sectie 7.6 )



Toegang tot de Financiële Ombudsman Dienst (sectie 7.7)



Herverzekeringsovereenkomsten met externe herverzekeraars (sectie 7.8)



Overwegingen rond de Britse EL overdracht (sectie 7.9).



Verzekeringsregelgeving (sectie 7.10)

Verdere details over elk van deze overwegingen worden hieronder uiteengezet en mijn
algemene conclusie met betrekking tot de veiligheid van verzekeringnemers wordt
uiteengezet in sectie 7.11.

7.2. Gevolgen voor de balans van RSAI en RSAL
Ik heb mijn analyse van de gegevens op 31 december 2016 in overweging genomen om
mijn analyse te kunnen baseren op de gegevens die gebruikt zijn voor de laatste
volledige audit van RSAI..
De werkelijke balansen geproduceert onmiddellijk vóór en na de Voorgestelde
Overdracht zullen verschillen van die hieronder, aangezien de beoogde Ingangsdatum
bedoeld is om op of rond 1 januari 2019 te zijn.
Ik zal ook een aanvullend verslag voorbereiden voorafgaand aan de sanctiehoorzitting
voor de Voorgestelde Overdracht, die een update van mijn conclusies in dit rapport zal
bevatten.
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IFRS balans van RSAI e RSAL
31 december 2016
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£m

Immateriële activa
Investeringen
Aandeel van herverzekeraars in

RSAI

RSAI

RSAI

Voor de

Na UK EL

Overdracht

Overdracht

Dag 1 beide Na Dag 1 beide Na
Overdracht

Overdracht

152

152

152

-

18.315

18.315

18.284

67

1.675

1.675

1.326

346

technische voorzieningen
Debiteuren

RSAL

9
2.130

2.130

2.25

124

5
Andere activa

787

787

787

-

Activa behouden voor verkoop en

658

-

-

-

23.717

23.059

22.7

537

292

292

292

-

6.088

6.088

5.89

385

verwijderingsgroepen
Totale Activa
Andere kapitaalinstrumenten
Technische voorzieningen

1
Voorzieningen voor andere risico's
Crediteuren

248

248

248

-

9.360

9.360

9.24

114

5
Verplichtingen voor verwijderingsgroepen
Totale verplichtingen

658

-

-

-

16.646

15.988

15.6

500

76
Het totale eigen vermogen

7.071

7.071

7.071

38

Bron: RSAI
De bovenstaande tabel toont vereenvoudigde balansen voor RSAI vóór en na de Voorgestelde
Overdracht en de vereenvoudigde pro-formabalans voor RSAL na de Voorgestelde Overdracht.
Deze cijfers zijn conceptversies en onder voorbehoud van goedkeuring door de RSAI Directie.

7.3. Gevolgen voor de solvabiliteitsposities van RSAI en RSAL
De solvabiliteitsposities van RSAI en RSAL vóór en na de overdracht zijn samengevat in
de volgende tabel.
Solvabiliteitsposities van RSAI en RSAL
31 december 2016
£m

Totaal eigen vermogen dat voor SCR in

RSAI

RSAI

RSAI

RSAL

Voor de

Na UK EL

Dag 1 beide Na

Dag 1 beide Na

Overdracht

Overdracht

Overdracht

Overdracht

3.233

3.263

3.263

1.793

1.793

1.793

65

aanmerking komt
SCR

41
60%
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SCR dekkingsgraad

180 %

182 %

182 %
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Zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel, hebben zowel RSAI als RSAL onmiddellijk
vóór en na de Voorgestelde Overdracht dag 1 SCR-kapitaalratio's van tussen 150% en
200% geprojecteerd. Daarom, zoals uiteengezet in sectie 6.1 en sectie 6.9, beschouw ik
deze maatregel als goed gekapitaliseerd.

7.4. Invloed op de rechten van de polishouder in het geval van een
insolventie van RSAI
De polishouders welke worden overgedragen staan momenteel op gelijke voet met andere
rechtstreekse RSAI polishouders in geval van insolventie van RSAI. De overdragende
polishouders gaan voor op gewaarborgde schuldeisers, zoals herverzekeringsnemers en
de pensioenregelingen, die op hun beurt voor achtergestelde crediteuren staan.
De polishouders die worden overgedragen, worden effectief herverzekeringspolishouders
van RSAI na de overdracht - dwz indirect zijn zij begunstigden van de
herverzekeringsregelingen inzake quota met RSAI. Deze herverzekering staat achter de
directe polishouders van RSAI en in lijn met andere gedekte schuldeisers.
De implicatie van deze wijzigingen is dat de overdracht van polishouders een
verminderde prioriteitsvolgorde zal hebben in het geval van insolventie van RSAI,
vergeleken met het feit dat ze niet waren overgedragen - en dit zou een wezenlijk
nadelige invloed kunnen hebben op de polishouders die worden overgedragen in
die situatie.
Ter illustratie, onder een RSAI-insolventiegebeurtenis waarbij RSAL geen activa van
RSAI kan terugvorderen, als er voldoende activa te betalen waren in c. 90% van de
geldige vorderingen op polishouders die niet worden overgedragen, dan kunnen de
overdragende polishouders alleen c 20% ontvangen van geldige vorderingen.
Onder dit scenario:


De polishouders die niet worden overgedragen zijn directe polishouders. Ze
zouden worden betaald voorafgaand aan polishouders die worden overgedragen
en zouden c 90% ontvangen van geldige verzekeringsvorderingen.



RSAL zou geen terugvorderingen ontvangen uit haar herverzekeringsregeling voor
quota's met RSAI en zou niet langer een beroep kunnen doen op de aanvullende
eigenvermogensregelingen.



RSAL polishouders zouden c 20% ontvangen van de geldige vorderingen,
gebaseerd op de geprojecteerde balanspositie van RSAL, waarbij de geprojecteerde
activa, voor ze de veiligheid van RSAI toestaan, ongeveer 20% van de verwachte
waarde van de verplichtingen bedragen.

Ik heb deze overwegingen en dit scenario met RSAI besproken en ik heb
geconcludeerd dat dit scenario zeer onwaarschijnlijk is. Ik heb een aantal factoren
overwogen om dit te beoordelen, waaronder:


RSAI's kredietwaardigheid en kapitaalkracht.

163 %

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

3336900



Bevindingen van RSAI's stresstesting en herstel- en resolutieplanning.



Details van de monitoring en andere regelingen die RSA toepast voor het terugvorderen
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van activa van RSAI voorafgaand aan een mogelijke insolventie van RSAI.
RSAI heeft een rating van “A” van Standard & Poor's (S & P) met stabiele vooruitzichten,
waarvan S & P naar verwachting een insolvabiliteitsrisico van 1 in 2000 over een periode
van één jaar zal hebben. Bovendien, zoals uiteengezet in de sectie 6, beschouw ik RSAI
als “goed gekapitaliseerd”.
RSAI's stresstesting en herstel- en resolutieplanning hebben geconcludeerd dat de RSA
Groep voor het ervaren van een insolventie-evenement voor RSAI te maken krijgt met
een extreem scenario dat meerdere evenementen combineert. Ik heb dit verder
besproken in sectie 7.5 hieronder.
RSAI heeft bevestigd dat RSAL regelmatig toezicht en andere regelingen zal hebben om
activa van RSAI terug te kunnen vorderen van zowel de herverzekeringsovereenkomst
met quota, als AOF-regelingen voorafgaand aan een mogelijke insolventie van RSAI.
De RSAL-raad heeft bijvoorbeeld het unilaterale recht om de AOF op te roepen en/of de
quota-verdeling binnen 3 maanden te beëindigen - wat in vergelijking is met de beoordeling
door RSAI dat een insolventie-evenement doorgaans zou ontstaan over ten minste 6-9
maanden. Dit toezicht houden en andere regelingen helpen de kans te vergroten dat RSAL
sommige of alle activa die voorafgaand aan een RSAI-insolventie, opnieuw kan claimen.
Ik heb ook met RSAI gesproken over andere mogelijke opties om dit probleem van de
overdracht van de verzekeringnemersbeveiliging in geval van een RSAI insolventie
evenement verder aan te pakken. De andere opties die worden overwogen door RSAI
omvatten:


Introductie van een intragroepsgarantie voor het overdragen van polishouders,
zodat hun prioriteitsvolgorde ongewijzigd blijft na de overdracht.



Verstrekken van onderpand voor de herverzekeringen en AOF-regelingen, zoals
een kredietbrief of het houden van activa in een trust.

In dit stadium heeft RSAI geconcludeerd dat geen van de andere overwogen opties
evenredig is wat betreft kosten, zekerheid of complexiteit, in vergelijking met de
aanvullende geboden verzekeringnemersbeveiliging. Deze beveiligingsregelingen zullen
door de RSAL directie voortdurend worden geëvalueerd.
Samenvatting


Als RSAI insolvent zou worden, zou RSAL niet langer over de zekerheid van het
quotumaandeel en aanvullende eigenvermogensregelingen beschikken.



RSAL zal monitoring en andere regelingen hebben voor RSAL om onder deze
omstandigheden activa van RSAI terug te vorderen, maar deze vormen geen garantie.



Als de regelingen zouden mislukken, zouden de polishouders die worden
overgedragen wezenlijk nadelig worden beïnvloed.



Dit insolventiescenario is echter zeer onwaarschijnlijk. RSAI wordt bijvoorbeeld
beoordeeld als “A” door S & P, die door S & P wordt beoordeeld als een kans van
1 in 2000 op insolventie over een periode van één jaar.
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7.5. Stresstesting, herstel en resolutie
Ik heb de bevindingen van RSAI's stresstesting en herstel- en resolutieplanning
beoordeeld, waaronder:


Een samenvatting van stresstests opgesteld door RSAI. Dit geeft aan hoe
bepaalde extreme gebeurtenissen de financiële slagkracht van RSAI zouden
kunnen beïnvloeden.



RSAI's omgekeerde stresstesting. Dit is van toepassing op gebeurtenissen die RSAI
mogelijk insolvabel of niet langer financieel levensvatbaar zouden kunnen maken.



Een samenvatting van het Herstelplan van RSAI. Dit biedt een kader voor
escalerend crisisbeheer in het geval dat de kapitaalkracht van RSAI verslechtert.



RSAI's Resolutieregeling. Dit beschrijft de acties die moeten worden ondernomen
in geval van falen of waarschijnlijk falen van RSAI.

De analyse van RSAI heeft geconcludeerd dat de RSA Groep voor het ervaren van een
insolventie-evenement voor RSAI te maken krijgt met een extreem scenario dat
meerdere gebeurtenissen combineert, zoals:


een combinatie van catastrofe-, verzekeringstechnische en reserveringsactiviteiten
in het VK die leiden tot grote verliezen en een sterke vermindering van de
toekomstige verzekeringstechnische winstgevendheid; en



tegelijkertijd daalt de winstgevendheid van de buitenlandse bedrijven sterk,
bijvoorbeeld door een combinatie van reserverings- en overnamegebeurtenissen,
wat leidt tot een grote daling van de bedrijfswaarde. Dientengevolge zou de verkoop
van de buitenlandse bedrijven de Groep niet in staat stellen weer solvabel te worden.

De analyse van RSAI houdt ook rekening met het tijdskader waaronder de scenario's
zouden kunnen ontstaan. Hieruit werd geconcludeerd dat een RSAI
insolventiegebeurtenis doorgaans zou ontstaan gedurende ten minste 6-9 maanden.
Dit is langer dan de door RSAL vereiste periode om activa van RSAI terug te vorderen.
Extreme en snel opkomende scenario's zijn mogelijk binnen de RSA Groep, bijvoorbeeld
een Canadese aardbeving, maar de groepsstructuur beschermt RSAI polishouders (en
dus ook polishouders die worden overgedragen naar RSAL).
Verder heeft de overdragende onderneming een relatief “short tail”, een korte termijn
(gedefinieerd in sectie 5.6). Bijv. de geschatte gemiddelde tijd voor het melden en
afwikkelen van de RSAL voorzieningen is c. 1,8 jaar. Als er dus een insolventie
evenement zou ontstaan, bijvoorbeeld een jaar of langer na de Ingangsdatum van de
Voorgestelde Overdracht, zou er al naar verwachting meer dan de helft van de
vorderingen op de overdracht van polishouders zijn betaald. Als deze gebeurtenis zich
zou voordoen, bijvoorbeeld vijf jaar na de Ingangsdatum van de Voorgestelde
Overdracht, wordt verwacht dat slechts 7% van de vorderingen onbetaald zou blijven.
De verdeling per branche wordt weergegeven in sectie 5.6.
Polishouders van branches met een langere looptijd worden eerder getroffen door een
insolventie van RSAI dan houders van polissen met kortdurende ondernemingsklassen,
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omdat de kans op insolventie toeneemt wanneer ze over een langere periode worden
beschouwd.
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Voor die polishouders van branches met een langere looptijd, kan dit worden beschouwd
als een reekshorizon van één jaar. RSAL zal monitoring en andere regelingen hebben
voor RSAL om activa van RSAI terug te vorderen - en deze zijn ontworpen om effectief
te zijn over een periode van minder dan een jaar.
Daarom ondersteunt de analyse van RSAI mijn conclusie in sectie 7.4.

7.6. Toegang tot de Compensatieregeling voor Financiële diensten
Het Financial Services Compensation Scheme (FSCS) in het VK biedt
consumentenbescherming. Dit wettelijke “fonds als laatste redmiddel” vergoedt klanten
in geval van insolventie van een financiële dienstverlener. Er bestaat een
verzekeringsbescherming voor particulieren en kleine bedrijven in de situatie dat een
verzekeraar zijn verplichtingen niet alleen voor directe polishouders kan nakomen (dwz
herverzekerde polishouders worden niet gedekt). Voor bepaalde verzekeringen die
verplicht zijn in het Verenigd Koninkrijk (bijv. Een motoraansprakelijkheidsverzekering),
bestaat er ook een verzekering voor directe verzekeringnemers, ongeacht of deze
personen of kleine bedrijven zijn.
Het FSCS betaalt 100% van alle vorderingen voor een verplichte verzekering
(bijvoorbeeld een motoraansprakelijkheidsverzekering) en 90% van de vorderingen voor
een niet-verplichte verzekering (bijv. een woningverzekering), zonder enige beperking
van het te betalen bedrag. Het PRA financiert de FSCS door heffingen te leggen op
erkende bedrijven. Er is geen bescherming beschikbaar voor goederen in de transit-,
scheepvaart-, luchtvaart- en kredietverzekering.
De polishouders die worden overgedragen zullen de toegang tot de FSCS verliezen als
gevolg van de Voorgestelde Overdracht. In Luxemburg bestaan er geen vergelijkbare
regelingen ter bescherming van polishouders die worden overgedragen, anders dan voor
motoraansprakelijkheid en motorgarantiefondsen.
RSAI heeft een zoekopdracht voltooid in alle vijf EER Branches en de over te dragen London
onderneming om alle polishouders die worden overgedragen die op dit moment in
aanmerking zouden komen voor een claim onder de FSCS te identificeren. Deze bevinding
concludeerde dat er een aantal verzekeringnemers zijn die op dit moment in aanmerking
zouden komen voor een claim die niet langer in aanmerking komt na de Voorgestelde
Overdracht. RSAI is van mening dat minder dan 2% van de overgedragen bruto geschreven
premie wordt afgeschreven door klanten die momenteel in aanmerking komen voor FSCS.
Luxemburg heeft geen soortgelijke regeling voor FSCS. RSAI heeft overwogen of het
mogelijk, praktisch en proportioneel is om een oplossing te creëren die een soortgelijke
FSCS-bescherming biedt voor de getroffen polishouders die worden overgedragen.
RSAI kon geen contractuele oplossing met RSAI vinden, bijvoorbeeld een garantie- of
spiegelbeleid dat legaal zou zijn na de Brexit. De opvatting van RSAI is ook dat een
dergelijke contractuele oplossing waarschijnlijk niet beschikbaar zou zijn in een situatie
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waarin RSAI insolvent zou worden, dus zou het geen bescherming bieden die
vergelijkbaar is met de FSCS bescherming.
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RSAI heeft ook andere opties overwogen om beveiliging te bieden aan RSAL polishouders
in het geval van een RSAI insolventie-evenement. In dit stadium is RSAI tot de conclusie
gekomen dat geen van de andere overwogen opties evenredig zijn wat betreft kosten,
zekerheid of complexiteit, in vergelijking met de aanvullende zekerheid voor de
verzekeringsnemer die wordt geboden (verdere details hierover zijn te vinden in sectie 7.4).
RSAI heeft bevestigd dat zij niet van plan zijn maatregelen te treffen om de gevolgen van
het verlies van FSCS bescherming te beperken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat,
vanwege de financiële draagkracht van RSAI, een insolventiescenario dat vereist zou zijn
om FSCS beveiliging te activeren zeer onwaarschijnlijk is (ik heb dit in het vorige gedeelte
meer in detail besproken). Het is daarom onwaarschijnlijk dat het verlies van toegang tot
de FSCS een wezenlijk nadelig effect heeft op de polishouders die worden overgedragen.

7.7. Toegang tot de Financiële Ombudsman Dienst
De Financiële Ombudsman Dienst (FOD) biedt particulieren en micro-ondernemingen
een gratis, onafhankelijke dienst voor het oplossen van geschillen met financiële
bedrijven. Micro-ondernemingen worden gedefinieerd als bedrijven met minder dan € 2
miljoen jaarlijkse omzet en minder dan tien werknemers.
Het is niet noodzakelijk dat de particulier of micro-onderneming in het VK woont of
gevestigd is om een klacht over een verzekeringspolis door de FOD te laten behandelen.
Het is niet noodzakelijk dat de particulier of micro-onderneming in het VK woont of
gevestigd is om een klacht over een verzekeringspolis door de FOD te laten behandelen.
RSAI heeft bevestigd dat er zes London polishouders worden overgedragen zijn die
voldoen aan de geschiktheidscriteria voor toegang tot de FOD.
Met betrekking tot deze polishouders na de Ingangsdatum, moet RSAL binnen het
Regelingsdocument (sectie 7.4) voldoen aan de FCA regels (uiteengezet in DISP, het
geschilbeslechtings-klachtengedeelte van het FCA-handboek) die van toepassing zijn op
de klachten bij de FOD en elke toekenning of richting door de FOD, met betrekking tot
handelingen of omissies voorafgaand aan de Ingangsdatum.
Deze polishouders verliezen de toegang tot de FOD voor klachten over handelingen of
nalatigheden van RSAL die zich voordoen na de Voorgestelde Overdracht. Dergelijke
klachten kunnen worden ingediend bij de CAA, die tot doel heeft klachten van
polishouders en andere belanghebbenden te ontvangen en te onderzoeken. Hoewel het
klachtenoplossingsproces van de CAA en de FOD van het VK beide zijn bedoeld om
geschillen tussen polishouders te kanaliseren en op te lossen, zijn er enkele verschillen,
bijvoorbeeld dat het klachtenoplossingsproces van de CAA niet toestaat dat bindende
beslissingen aan de verzekeraar worden opgelegd.
Ik heb daarom geconcludeerd dat de polishouders die worden overgedragen in dit
opzicht niet benadeeld zijn.
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De FCA overlegt momenteel over mogelijke wijzigingen in de FOD waardoor de
reikwijdte van polishouders die onder de FOD vallen, kan toenemen. Ik heb dit overleg
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7.8. Herverzekeringsovereenkomsten met externe herverzekeraars
Alle herverzekeringen van RSAI met externe herverzekeraars die dekking bieden voor
de overdragende onderneming, zullen worden overgedragen aan RSAL. Evenzo blijven
herverzekeringsovereenkomsten die dekking bieden voor bedrijven die niet worden
overgedragen bij RSAI.
Daarom is er geen wezenlijke verandering in de externe herverzekeringsbescherming
voor beide groepen polishouders.

7.9. Overwegingen bij de overdracht van het VK en EL Deel VII
RSAI stelt momenteel een andere overdracht van verzekeringsactiviteiten voor om een
portefeuille met latente risico's van met name UK Employer's Liability (EL) over te
dragen aan een derde partij buiten de RSA Groep.
Het over te dragen bedrijf is al herverzekerd bij de derde partij, zodat de overdracht geen
wezenlijk effect zal hebben op de algehele financiële positie of het risicoprofiel van RSAI.
Daarom zouden mijn conclusies in dit Regelingsdocument niet worden gewijzigd als de
UK EL overdracht niet doorging.

7.10.

Verzekering regelgeving

Prudentiële regelgeving
Prudentiële regelgeving vereist dat financiële ondernemingen risico's beheersen en
voldoende kapitaal aanhouden om ervoor te zorgen dat gereguleerde bedrijven op een
veilige en gezonde manier worden bestuurd.
Zowel het VK als Luxemburg zijn momenteel gereguleerd onder Solvency II. Solvency II
omvat de prudentiële regelgeving van verzekeraars, inclusief risicobeheer en
kapitaalvereisten. De positie met betrekking tot de Britse verzekeringsregelgeving postBrexit is momenteel onduidelijk. De verwachting is echter dat het VK ernaar streeft de
gelijkwaardigheid met Solvency II te handhaven.
Bovendien heeft Luxemburg een aantal specifieke prudentiële regelgevingseisen, het
meest relevant voor RSAL is de regeling van de depositovergadering, een vereiste dat
activa die technische voorzieningen ondersteunen door een externe kredietinstelling
worden aangehouden. RSA heeft HSBC Bank plc aangesteld om in deze hoedanigheid
op te treden.
Op basis van de bovenstaande overwegingen verwacht ik niet dat de overdracht van
polishouders wezenlijk nadelig zal worden beïnvloed door de wijzigingen in de regelgeving
voor prudentiële verzekering die hun polissen van het VK naar Luxemburg regelt.
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Regulering uitvoeren
Gedragsregulering van financiële ondernemingen omvat doorgaans consumentenbescherming,
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regels voor marktgedrag en ethische gedragscodes. Gedrag wordt over het algemeen
gereguleerd door de toezichthouder voor verzekeringen in het land waar het risico zich bevindt
en/of de locatie waar het bedrijf wordt uitgevoerd.
Er is momenteel minder harmonisatie in gedragsregulering in de hele EER in vergelijking
met prudentiële regelgeving. Een aantal bestaande EU richtlijnen regelen echter de
consumentenregulering in de hele EER, en zijn dus van toepassing op zowel het VK als
Luxemburg. De Insurance Mediation Directive (IMD) is bijvoorbeeld bedoeld om klanten
passende niveaus van bescherming te bieden.
De Insurance Distribution Directive (IDD) zal de IMD vervangen en zal naar verwachting
vanaf 1 oktober 2018 in de EER-lidstaten van toepassing zijn. Het is de bedoeling om de
bestaande regels van het IMD met betrekking tot de distributie van verzekeringen en
herverzekeringen te versterken en te consolideren, evenals het beheer en de uitvoering
van een verzekeringspolis nadat deze is verzekerd. Wat Solvency II betreft, is de positie
met betrekking tot de naleving van IDD in een post-Brexit VK momenteel onduidelijk.
De locatie van risico's die momenteel worden verzekerd door RSAI zal niet veranderen
als gevolg van de Voorgestelde Overdracht. Daarom is de belangrijkste relevante
vergelijking tussen de gedragsregels in het VK en die in Luxemburg. Als deze wezenlijk
anders waren, zou dit van invloed kunnen zijn op de overdracht van polishouders
wanneer het bedrijf momenteel in het VK wordt uitgevoerd en zal de post-overdracht in
Luxemburg worden uitgevoerd.
RSAI heeft bovendien bevestigd dat het niet de bedoeling is om producten aan
Luxemburgse klanten te verkopen. Bij het overwegen van het Luxemburgs regime is het
daarom in de context van een vergelijking van de Luxemburgse bedrijfsvoorschriften die
op een FofS-basis in de hele EER worden gevoerd met die van de FCA voor dezelfde
activiteit.
RSAI heeft in dit verband bevestigd dat de gedragsregels voor verzekeraars in
Luxemburg grotendeels vergelijkbaar zijn met de FCA-vereisten in het FCA-handboek,
zoals de bepaling voor “eerlijke behandeling van klanten”. Er zijn specifieke
Luxemburgse vereisten met betrekking tot waarschuwingen die moeten worden
opgenomen in aanvraagformulieren, de inhoud van de contractdocumentatie, het gebruik
van de lokale taal en bepalingen betreffende de toepassing van clausules in
verzekeringsovereenkomsten. Het Luxemburgse burgerlijk wetboek past ook algemene
eisen inzake eerlijkheid en goede trouw toe die in overeenstemming zijn met sommige
van de FCA Principes.
Klachten kunnen ook worden gericht aan de CAA of de Luxemburgse verzekerings- en
herverzekeringsassociatie (ACA) die een Verzekeringsombudsman regeling heeft
ingevoerd om buitengerechtelijke oplossingen te vinden in verzekeringsgeschillen tussen
in Luxemburg gevestigde verzekeringsmaatschappijen en consumenten die in
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Luxemburg of in een andere EER Staat woonachtig zijn. Opgemerkt moet worden dat
deze toewijzingen niet bindend zijn voor de verzekeraar.
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Samenvattend is er toegang tot vergelijkbare mechanismen in termen van
gedragsregulering in Luxemburg voor de polishouders die worden overgedragen.
Conclusies over regelgeving
Op basis van bovenstaande overwegingen verwacht ik niet dat de polishouders die
worden overgedragen wezenlijk nadelig zullen worden beïnvloed door de wijziging in de
verzekeringsregelgeving die hun polissen van het VK naar Luxemburg regelt.

7.11.

Algemene conclusie: Polishouder zekerheid

Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden en redenen, heb ik
geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de zekerheid die wordt
geboden aan de polishouders die worden overgedragen wezenlijk nadelig zal
worden beïnvloed door de Voorgestelde Overdracht.
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8. Communicatie met polishouders
8.1. Mijn overwegingen met betrekking tot de communicatie met polishouders
Ik heb de juistheid van de voorgestelde communicatiestrategie van RSAI beoordeeld om
polishouders en andere belanghebbenden te informeren over de Voorgestelde Overdracht.
De belangrijkste focus van mijn beoordeling was of de polishouders en andere
belanghebbenden voldoende en duidelijk genoeg informatie moeten krijgen zodat zij
kunnen begrijpen hoe de Voorgestelde Overdracht op hen van invloed kan zijn.

8.2. Overzicht van communicatiestrategie
RSAI heeft een communicatiestrategie ontwikkeld om de betrokken partijen op de
hoogte te stellen van de Voorgestelde Overdracht en de betrokken partijen tijd te geven
om bezwaren bij het Hof in te dienen. Ik heb de belangrijkste punten van de
communicatiestrategie hieronder samengevat:


Polishouders die worden overgedragen en eisers - geldende polissen en openstaande
vorderingen: RSAI zal alle polishouders rechtstreeks op de hoogte stellen van de namen
en postadressen van de polishouders, of deze bij tussenpersonen opvragen.



Polishouders die worden overgedragen en eisers - vervallen polissen met openstaande
vorderingen: RSAI zal relevante vervallen polishouders direct op de hoogte stellen waar
het namen en postadressen heeft, of kan ze bij intermediairs kopen.



Polishouders die worden overgedragen en eisers - vervallen polissen zonder
openstaande vorderingen: RSAI zal de relevante polishouders per 31 december
2016, die niet zijn vernieuwd op 1 januari 2017, direct in kennis stellen als het
namen en postadressen in archief heeft of kan opvragen bij tussenpersonen.



Herverzekeraars: RSAI zal alle herverzekeraars op de hoogte brengen met
van kracht zijnde polissen of lopende vorderingen of andere tegenpartijen die
betrokken zijn geweest bij het plaatsen van herverzekeringen met betrekking tot
RSAI met betrekking tot de onderneming die wordt overgedragen. Alleen
herverzekeraars van ondernemingen die niet worden overgedragen, worden niet
rechtstreeks op de hoogte gesteld.



Gedelegeerde regelingen voor verzekeringsautoriteiten (DIA's) (met inbegrip van
makelaars, managing general agents (MGA's) en schemes): RSAI zal DIA's verzoeken
informatie over de Voorgestelde Overdracht aan de onderliggende polishouders te
verspreiden op een manier die de DIA's passend achten; post, e-mail of kennisgeving
of andere geschikte vormen van communicatie. DIA's zullen ook worden gevraagd om
hun website bij te werken om een link naar de RSAI Brexit webpagina te bieden. RSAI
heeft de DIA's aangeboden dat RSAI zal bijdragen aan de kosten van mailing of
voorbedrukte brieven, boekjes en portvrije enveloppen zal leveren.



De DIA's zullen aan RSAI hun communicatie aanpak bevestigen. In het geval dat de
begeleidende brief en het informatieboekje niet per post naar de onderliggende
polishouders worden verzonden, zullen de DIA's worden verzocht hun alternatieve
aanpak te documenteren, samen met een reden voor de alternatieve aanpak. RSAI
zal dan overwegen of een gepaste verspreiding van informatie met betrekking tot de
Voorgestelde Overdrachtregeling aan onderliggende polishouders zal worden
bereikt. RSAI hebben een vroegtijdige aanwijzing van DIA's gevraagd over hoeveel
verzekerden van de totale bevolking de alternatieve aanpak zal beïnvloeden.
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8.3. Geplande dispensaties en rationale
RSAI is van plan de Rekenkamer te verzoeken om ontheffing van de noodzaak een
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aantal betrokken partijen daarvan in kennis te stellen.
RSAI heeft een reden aangevoerd om hun verzoek om een ontheffing te steunen door
verwijzing naar het oordeel van Norris J in de Directie Hoorzitting in Re Aviva International
Insurance Limited [2011] EWCH 1901 (Ch.) (De Aviva-uitspraak). Het oordeel van Aviva
vat de volgende factoren samen als reden voor het verlenen van een ontheffing:
1.

de onmogelijkheid van het contact opnemen met polishouders;

2.

de uitvoerbaarheid van het contact opnemen met polishouders;

3.

het nut van het contact opnemen met polishouders;

4.

de beschikbaarheid van andere informatiekanalen via welke kennisgeving van de
toepassing beschikbaar kan worden gemaakt;

5.

de evenredigheid van strikte naleving en de impact van commerciële onderpand; en

6.

de waarschijnlijke impact van de Voorgestelde Overdracht op polishouders.

Ik heb hieronder de betrokken partijen uiteengezet die RSAI voorstelt niet te melden en de
redenering van RSAI voor de dispensatie waarnaar wordt gestreefd. Ik heb tussen haakjes
de verwijzing naar de factoren uit de Aviva uitspraak opgenomen, indien van toepassing.
Polishouders die niet worden overgedragen
RSAI is van mening dat de impact niet wezenlijk genoeg is om de aanzienlijke kosten
van contact met alle polishouders te rechtvaardigen. RSAI zal een ontheffing van het Hof
vragen omdat de impact van de Voorgestelde Overdracht niet wezenlijk is voor de nietoverdragende polishouders van RSAI (proportionaliteit).
RSAI verzekert c. 5,5 miljoen polishouders die niet worden overgedragen; de kosten om
contact op te nemen met elk van deze polishouders zouden onevenredig zijn, aangezien
ze niet wezenlijk benadeeld zijn. RSAI zal een ontheffing van de rechtbank vragen op
grond van het feit dat de Voorgestelde Overdracht geen wezenlijke impact heeft op de
niet-overdragende polishouders (impact).
Overdracht van polishouders - bepaalde polissen die van kracht zijn
De overgedragen polissen worden meestal via tussenpersonen verkocht, wat betekent
dat RSAI niet altijd de namen en adressen van verzekeringnemers zonder openstaande
vorderingen zal hebben.
RSAI is bezig met het contacteren van intermediairs om de namen en adressen van alle
geldende polissen te verkrijgen om deze polishouders op de hoogte te stellen. In het
geval dat deze informatie niet wordt verstrekt door de tussenpersonen, zal RSAI
redelijke inspanningen doen om deze polishouders te informeren, hetzij via een mailing
agent of rechtstreeks via de tussenpersonen.
RSAI verwacht de namen en adressen te hebben voor de meerderheid van openstaande
eisers en daarom zal RSAI deze polishouder cohort op de hoogte brengen. In het geval
dat RSAI geen specifieke details van de eiser heeft, neemt RSAI contact op met de
relevante tussenpersonen om de ontbrekende informatie op te vragen.
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Niettegenstaande het bovenstaande, verwacht RSAI dat het voor een klein aantal
polishouders niet mogelijk zal zijn namen en adressen te verkrijgen. RSAI zal een
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contact op te nemen met polishouders (onmogelijkheid).
Om dit te ondervangen, zal RSAI alle tussenpersonen op de hoogte brengen om
voldoende informatie over de overdracht te verstrekken in het geval dat zij worden
benaderd door polishouders met betrekking tot de overdracht. RSAI zal ook op een
gerichte en demografische basis op grote schaal adverteren om een zo breed mogelijke
dekking te bereiken. RSAI zal een ontheffing van het Hof vragen op grond van de
informatie die beschikbaar is via andere kanalen.
Overdracht van polishouders - verlopen polissen zonder openstaande vorderingen
Verreweg de meeste beleidshernieuwingen vinden jaarlijks plaats op 1 januari. RSAI zal
procedures hebben om polishouders te identificeren op 31 december 2016 die niet zijn
verlengd op 1 januari 2017 en kennisgeving te sturen aan deze cohort van vervallen
polishouders. Op de datum van de hoorzitting van de aanwijzing (verwacht in de week die
begint op 25 juni 2018) zou het beleid zijn verlopen en gedurende meer dan 16 maanden
zijn verlopen. Op basis van historische informatie over vorderingen van de overdragende
onderneming zou ongeveer 90% van de eisers vóór die datum een claim hebben ingediend.
RSAI zal een klantendatabase bijhouden die details bevat van polissen die niet zijn
verlengd tot de datum van de hoorzitting van de routebeschrijving, zodat de
communicatie naar deze polishouders kan worden verzonden.
De kosten voor het verkrijgen van actuele informatie over deze resterende polissen die
langer dan 16 maanden zijn verstreken, zijn onevenredig aangezien er momenteel geen
significante verwachting is van verplichtingen. RSAI zal om drie redenen ontheffing van
het Hof vragen:


de vorderingenverplichtingen zullen naar verwachting na verloop van tijd afnemen
(utiliteit);



de kosten voor het verkrijgen van actuele contactgegevens zijn niet evenredig met
het voordeel dat deze verzekeringnemers zullen ontvangen als ze worden
aangemeld (proportionaliteit); en



het merendeel van de polissen wordt verkocht via tussenpersonen van derde
partijen, zodat het niet mogelijk is om contact op te nemen met de polishouders
(onmogelijkheid).

Om het risico te verkleinen dat een polishouder geen claim kan indienen, is het niet
nodig dat de correspondentie en e-mailadressen of telefoonnummers voor vestigingen
worden gewijzigd als gevolg van de Voorgestelde Overdracht. Om redenen die geen
verband houden met de Voorgestelde Overdracht, wordt momenteel verwacht dat het
correspondentieadres van het kantoor in Parijs in Frankrijk zal veranderen in de periode
tussen de Directie Hoorzitting en de Hoorzitting van de Sancties. Het e-mailadres en
telefoonnummer worden niet beïnvloed en de correspondentie wordt doorgestuurd naar
een nieuw kantoor.
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Tussenpersonen die polissen hebben verkocht, worden op de hoogte gesteld van de
Voorgestelde Overdracht. RSAI zal ook op een gerichte en demografische basis op
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ontheffing van het Hof vragen op grond van het feit dat informatie beschikbaar is via
andere kanalen.
Overdracht van polishouders – eisers van wie RSAI geen contactgegevens heeft
Voor sommige polissen binnen de overdragende London onderneming worden claims
behandeld door tussenpersonen namens een aantal verzekeraars die dekking bieden
binnen dezelfde polis. RSAI beschikt niet over de contactgegevens van dergelijke eisers.
In haar communicatie met de betreffende tussenpersonen zal RSAI de tussenpersonen
vragen deze polishouders op de hoogte stellen en van het Hof ontheffing vragen op
grond van het feit dat informatie beschikbaar is via andere kanalen.
Overdracht van polishouders - eisers die geen wettelijke eigenaar van de polis zijn
RSAI verwacht van de polishouders dat ze degenen die vertrouwen op de dekking
contacteren, bijvoorbeeld wanneer een moedermaatschappij een verzekeringspolis heeft
ten behoeve van dochterondernemingen. RSAI zal van het Hof ontheffing vragen op
grond van het feit dat zij in haar mededelingen zal vragen dat polishouders partijen op de
hoogte brengen die afhankelijk zijn van de polis, zodat informatie beschikbaar is via
andere kanalen.
Herverzekeraars
Alle herverzekeraars met geldige polissen of open vorderingen zullen op de hoogte
worden gesteld. Naar verwachting zal voor een klein aantal herverzekeraars, met name
herverzekeraars met vervallen polissen, de huidige naam of het adres niet kunnen
worden aangekocht. RSAI zal een ontheffing van het Hof vragen omdat het niet mogelijk
is om bepaalde herverzekeraars op de hoogte te stellen (onmogelijkheid).
Om dit te ondervangen, zal RSAI op een gerichte en demografische basis adverteren om
een zo breed mogelijke dekking te bereiken. Makelaars die volgens de RSAI-gegevens
bevoegd zijn om namens herverzekeraars op te treden, worden ook op de hoogte
gebracht. RSAI zal een ontheffing van het Hof vragen op grond van de informatie die
beschikbaar is via andere kanalen.

8.4. Geplande mededelingen
RSAI zal kennisgevingen van de Voorgestelde Overdracht publiceren in vakbladen van
professionele- en vakorganisaties. RSAI zal brancheverenigingen en organisaties voor
claimvertegenwoordiging in relevante rechtsgebieden verzoeken om de Voorgestelde
Overdracht bekend te maken aan hun leden.
RSAI zal ook Gazette kennisgevingen publiceren en advertenties zullen worden
geplaatst in nationale en regionale dagbladen die betrekking hebben op het
demografisch profiel van de verzekerde sectoren en gebieden waar mogelijk
verzekeringnemers en relevante derde partijen zullen worden gevestigd.
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RSAI zal volgend op de kennisgeving van de PRA aan relevante EEA-regulators over de
Voorgestelde Overdracht in ten minste twee relevante publicaties in elk van de
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en in ten minste één nationale krant in een (niet-VK) EER-staat adverteren. RSAI zal
dispensatie van de rechtbank vragen om geen berichten in een tweede nationale krant in
deze andere (niet-VK) EER-staten te plaatsen op grond van evenredigheid.
RSAI heeft bevestigd dat er geen herverzekeringspolissen bestaan in Liechtenstein en
IJsland en daarom is het niet verplicht om in zakelijke kranten in die rechtsgebieden te
publiceren.
Kennisgevingen worden geplaatst op de RSAI-website en websites van elk van het
RSAI-branchenetwerk met links naar de belangrijkste overdrachtdocumenten.
Belangrijke overdrachtsdocumenten kunnen gratis worden gedownload van de websites
of door contact op te nemen met RSAI.

8.5. Vertaling van belangrijke documenten
Alle publicatieboodschappen en belangrijke documenten (inclusief dit rapport) worden
door RSAI vertaald in de juiste talen voor het publiek. RSA heeft bevestigd dat dit
rapport beschikbaar zal zijn in het Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Frans. Ik reken
op RSAI om ervoor te zorgen dat de vertalingen in elke taal correct zijn.

8.6. Duidelijkheid in communicatie
Ik heb conceptversies van zowel het voorgestelde brief- en het informatieboekje als de
verzekeringnemers aan de polishouders voorgelegd, waarin de achtergrond van de
Voorgestelde Overdracht en het overdrachtsproces worden toegelicht. Ik gaf RSAI
enkele opmerkingen over deze documenten maar vond geen wezenlijke problemen en
over het algemeen was ik tevreden met de duidelijkheid van de communicatie met
polishouders over de Voorgestelde Overdracht.

8.7. Algemene conclusie: Communicatiestrategie
Op basis van mijn bespreking van de communicatiestrategie heb ik besloten dat
de geplande communicatiestrategie ervoor zal zorgen dat de betrokken partijen
voldoende worden beschermd. RSAI verzoekt om een aantal ontheffingen van
communicatie naar sommige getroffen partijen. Ik heb geconcludeerd dat deze
geschikt zijn.
Ik heb ook geconcludeerd dat de geplande communicatie voldoende duidelijk is
voor polishouders om de effecten van de Voorgestelde Overdracht te begrijpen.
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9. Klantenservice en andere overwegingen
9.1. Klantenservice
Polishouders anders dan de London polishouders die worden overgedragen
Dit subgedeelte beschouwt zowel polishouders die worden overgedragen als die niet
worden overgedragen, met uitzondering van die polishouders die niet-VK EERcomponenten van FofS-activiteiten hebben verzekerd door RSAI (in deze sectie
aangeduid als “London polishouders die worden overgedragen” en hieronder worden
behandeld). Dit bevat:


Alle overgedragen activiteiten die zijn verzekerd door de EER Branches van RSAI



Activiteiten die niet worden overgedragen, verzekerd door RSAI zelf, die geen nietVK EER-componenten heeft

RSAI heeft bevestigd dat er voor deze groepen polishouders geen wezenlijke wijzigingen
zullen zijn in de klantgerichte aspecten van het bedrijf.
Specifiek:


De vestigingen voeren alle polishoudersadministratie en claimafhandeling uit en dit
verandert niets na de overdracht.



Er zijn geen wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden van het overmakende
polissen, RSAL zal hetzelfde groepsbreed polissen volgen en de branche IT zal
worden overgedragen aan RSAL. Het personeel zal ook overstappen van de EER
branches naar RSAL, met uitzondering van personeel dat wordt ingezet voor de
activiteiten van het Nederlandse bijkantoor, die in dienst zijn bij Royal Insurance
Global B.V. en gedetacheerd zijn naar het Nederlandse bijkantoor. Na de
Voorgestelde Overdracht blijven zij in dienst bij Royal Insurance Global B.V.
en worden zij gedetacheerd bij de Nederlandse tak van RSAL.



Er zijn geen wijzigingen in de verzekeringnemeradministratie en
schadeafhandeling voor niet-overdragende polishouders.

London polishouders die worden overgedragen
Deze subsectie beschouwt polishouders met niet-VK EER-componenten van FofSactiviteiten verzekerd door RSAI (“London polishouders die worden overgedragen”).
Voor deze polishouders moet RSAI afzonderlijke claimaanrakingpunten bieden voor
bestaande klanten voor elk van de “niet-VK EER” en “VK” polis componenten. De reden voor
deze wijziging is dat post-Brexit, RSAI anticipeert dat ze door de bestaande wetgeving niet
zullen worden toegestaan om eventuele niet-VK EER-vorderingen in het VK af te handelen.
Ik heb de voorstellen van RSAI overwogen en geconcludeerd dat de Londonpolishoudersdie worden overgedragen geen wezenlijk ander niveau van klantenservice
zullen ontvangen na de Voorgestelde Overdracht om de volgende redenen:


De vaardigheden en expertise die worden gebruikt om deze vorderingen buiten het
VK in de EER branches af te handelen, zullen van een vergelijkbare standaard zijn
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als de vorige administratieniveaus en zullen blijven voldoen aan het beleid en de
procedures van RSA Groep.
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Alleen polishouders met wereldwijde programma's hebben FofS polissen met
RSAI. Al deze polishouders worden bemiddeld door makelaars, wat betekent dat
er in de praktijk heel weinig zal veranderen in de administratie van vorderingen; en



De meerderheid van deze polishouders zijn grote multinationals en zijn er al
bekend mee dat hun vorderingen lokaal worden beheerd in verband met risico's
buiten de EER. Daarom zullen het concept en het proces niet nieuw voor hen zijn.

Conclusie
Over het algemeen verwacht ik op basis van bovenstaande overwegingen niet dat polishouders
na de Voorgestelde Overdracht een wezenlijk ander niveau van klantenservice zullen ontvangen.

9.2. Pensioensregelingen
RSAI heeft personeel in vestigingen in dienst dat zal overgaan naar RSAL als onderdeel van
de Voorgestelde Overdracht. RSAI heeft bevestigd dat van de vijf over te dragen bijkantoren
alleen het filiaal in Duitsland een pensioensuitkeringsblootstelling heeft gedefinieerd. De
contante waarde van pensioenverplichtingen was c. € 1,5 miljoen op 31 december 2016,
berekend door RSAI op IAS19-basis, en dit zal naar verwachting niet toenemen in de
toekomst. Verder worden gepensioneerden betaald als onderdeel van de RSA loonlijst en zijn
de pensioenbetalingen niet van wezenlijk belang in vergelijking met de verwachte algemene
RSAL loonlijst. Naar mijn mening is dit geen wezenlijk risico voor RSAL (en dus ook niet voor
polishouders) in de context van de algehele financiële positie van RSAL.
RSAI neemt deel aan de door de RSA Groep's gedefinieerde pensioen uitkeringsregeling
Het overdraagbare polissen vormt een klein deel van het totale huidige polissen van RSAI
en ik ben tevreden dat het risicoprofiel van RSAI (inclusief pensioenrisico) niet wezenlijk
zal worden beïnvloed door de Voorgestelde Overdracht. RSAL zal niet deelnemen aan de
toegezegde pensioenregeling van de Groep.
Daarom verwacht ik niet dat pensioenkosten een wezenlijke impact hebben op zowel de
polishouders die worden overgedragen, alsmede die niet worden overgedragen.

9.3. Fiscale gevolgen
Ik heb de mogelijke belastingimplicaties van de Voorgestelde Overschrijving besproken
met vertegenwoordigers van het RSAI belastingteam. RSAI's Deputy Groep Tax Director
heeft ook een paper verstrekt waarin de fiscale gevolgen van de Voorgestelde
Overdracht worden samengevat.
Het document bevestigt dat er drie relevante soorten belastingen zijn:


Vennootschapsbelasting: deze wordt geheven op winst en polishouders worden
niet rechtstreeks getroffen door RSAI of de verplichting van RSAL om
vennootschapsbelasting te betalen.



Btw: polishouders betalen geen btw op verzekeringspremies.



Verzekeringspremie belasting (IPT): het toepasselijke IPT-tarief voor elke
polishouder wordt bepaald door de locatie van het verzekerde risico. Daarom wordt
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de hoeveelheid IPT die in rekening wordt gebracht niet beïnvloed door de
Voorgestelde Overdracht.
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Na beoordeling van het ingediende document, heb ik geconcludeerd dat zowel
polishouders die worden overgedragen en die niet worden overgedragen naar
verwachting niet wezenlijk nadelig zullen worden beïnvloed door de belastinggevolgen
van de Voorgestelde Overdracht.

9.4. Implicaties voor beleggingsbeheer
De investeringsstrategie voor RSAL valt onder de verantwoordelijkheid van de RSAL
Directie, maar zal in overeenstemming zijn met het bestaande beleid en de procedures
van de Groep. De activa mix zal naar verwachting sterk worden afgewogen naar
vastrentende waarden en contanten. Activa die anders dan contanten worden gehouden,
worden beheerd door een externe vermogensbeheerder onder een
Beleggingsbeheerovereenkomst in overeenstemming met het huidige beleid.
De bestaande beleggingsstrategie van RSAI zal niet veranderen als gevolg van de
Voorgestelde Overdracht en de strategie van RSAL zal naar verwachting vergelijkbaar
zijn met de huidige regelingen.
Daarom verwacht ik niet dat dit een wezenlijk nadelig effect zal hebben op de
polishouders die worden overgedragen alsmede die niet worden overgedragen als
gevolg van de Voorgestelde Overdracht.

9.5. Implicaties op doorlopende kostenniveaus
Alle kosten en uitgaven in verband met de Regeling zijn voor rekening van RSAI en
RSAL. Dergelijke kosten zijn niet voor rekening van polishouders. De kosten in verband
met de verhuizing naar Luxemburg zullen naar verwachting bescheiden zijn en worden
gecompenseerd door bredere transformatie-initiatieven, met een kostenratio van minder
dan 0,5%. De huidige prijsstellingsprogramma's van de Groep zullen worden gebruikt
voor het bedrijf dat is verzekerd door RSAL na de overdracht en er wordt weinig of geen
verhoging van de kostenvoorzie
ning verwacht voor toekomstige premies voor polishouders.
Daarom verwacht ik niet dat dit een wezenlijk nadelig effect zal hebben op de
polishouders die worden overgedragen alsmede die niet worden overgedragen als
gevolg van de Voorgestelde Overdracht.

9.6. Gevolgen voor de liquiditeitspositie
RSAI heeft een samenvatting gegeven van de voorgestelde benadering van
liquiditeitsbeheer voor RSAL. Van RSAL wordt verwacht dat het dezelfde richtlijnen en
processen gebruikt als de bredere RSAI Groep. Geldstroomvoorspelling zal worden
gebruikt voor zowel korte als lange termijn weergaven en de liquiditeit zal worden
geoptimaliseerd over de operationele eenheden van RSAL. De mix en het minimale
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niveau van activa zullen worden vastgesteld op basis van de uiteindelijke
kapitaalsamenstelling en worden gerapporteerd in lijn met de huidige Groepsbenadering.
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Na de samenvatting te hebben beoordeeld, heb ik geconcludeerd dat polishouders die
worden overgedragen, alsmee die niet worden overgedragen naar verwachting niet
wezenlijk nadelig zullen worden beïnvloed door de impact van de Voorgestelde
Overdracht op het liquiditeitsbeheer, aangezien de huidige aanpak van de Groep zal
worden gevolgd.

9.7. Verrekening
Ik heb overwogen of de Voorgestelde Overdracht waarschijnlijk zal leiden tot eventuele
wijzigingen in de rechten van verrekening voor schuldeisers of debiteuren van RSAI of
RSAL. “Verrekening” is een recht dat partijen toestaat wederzijdse schulden met elkaar
te annuleren of te verrekenen door van elkaar af te trekken en alleen het saldo te
betalen.
Ik heb geen wezenlijke verrekenrechten geïdentificeerd als onderdeel van mijn
beoordeling. Daarom denk ik niet dat overwegingen rond compensatie mijn conclusies
beïnvloeden.

9.8. Algemene conclusies: klantenservice en andere overwegingen
Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden en beweegredenen, heb
ik geconcludeerd dat er geen wezenlijke impact op servicestandaarden (of andere
overwegingen in dit deel van het rapport) wordt verwacht na de Voorgestelde
Overdracht.
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10.Conclusies en Verklaring van de Waarheid
Ik heb de Voorgestelde Overdracht en de waarschijnlijke effecten daarvan overwogen
voor polishouders die niet worden overgedragen van RSAI, de polishouders die worden
overgedragen aan RSAL en de herverzekeraars die worden overgedragen.
Om de onderstaande conclusies te trekken, heb ik de principes toegepast zoals
uiteengezet in relevante professionele richtlijnen, zijnde de Technical Actuarial Standards
(TAS's) TAS 100: Principles for Technical Actuarial Work en TAS 200: Insurance.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat:


De zekerheid die aan niet-overdragende polishouders wordt geboden, zal niet
wezenlijk nadelig worden beïnvloed door de Voorgestelde Overdracht. Er
wordt geen wezenlijke impact op servicestandaarden verwacht voor
polishouders die niet worden overgedragen na de Voorgestelde Overdracht.



Het is zeer onwaarschijnlijk dat de zekerheid die wordt verschaft aan
polishouders die worden overgedragen wezenlijk nadelig zal worden
beïnvloed door de Voorgestelde Overdracht. Er wordt geen wezenlijke impact
op servicestandaarden verwacht voor polishouders die worden
overgedragen na de Voorgestelde Overdracht.



Herverzekeraars van RSAI zullen niet wezenlijk worden beïnvloed door de
Voorgestelde Overdracht.

10.1.

Te markeren kwesties

Ik acht het noodzakelijk dat ik de meest recente informatie bekijk, tot de datum van de
Sanctieshoorzitting voor de Voorgestelde Overdracht, wanneer deze later in het jaar
beschikbaar komt, voordat ik mijn mening en conclusies bevestig.
Kwesties die ik heb benadrukt in dit rapport en die nadere beoordeling vereisen, zijn
onder meer:


Alle bezwaren van herverzekeraars en polishouders zijn ontvangen.



De laatste details van het herverzekeringscontract tussen RSAI en RSAL.



De bevindingen uit de externe beoordeling van het interne kapitaalmodel.



Eventuele updates van de rampenplannen van RSAI met betrekking tot de
Voorgestelde Overdracht.

Ik zal deze punten verder behandelen als onderdeel van mijn aanvullend verslag.
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10.2.

OE-plicht en aangifte

Mijn plicht jegens het Hof heft elke verplichting op aan degenen van wie ik instructies
Pagina 62 van 76

heb ontvangen of die ik heb betaald voor dit Verslag. Ik bevestig dat ik mijn plicht
tegenover het Hof begrijp en dat ik aan die plicht heb voldaan.
Ik bevestig dat ik duidelijk heb gemaakt welke feiten en zaken waarnaar in dit rapport
wordt verwezen, binnen mijn eigen kennis vallen en welke niet. Van de feiten die binnen
mijn eigen kennis vallen, bevestig ik dat ze waar zijn. De meningen die ik heb uitgedrukt
vertegenwoordigen mijn echte en volledige professionele meningen over de zaken
waarnaar zij verwijzen.
Ik bevestig dat ik op de hoogte ben van de vereisten van Deel 35 van de Procedures
voor burgerlijke rechtsvordering, Praktijkrichtlijn 35 en het Protocol voor Instructie van
Deskundigen om Bewijs in Burgerlijke Aanspraken te geven.

10.3.

Getekend

Stewart Mitchell FIA
Partner

26 juli 2018
95 Wigmore Street
London W1U 1DQ
www.lcp.uk.com

Het gebruik van ons werk
Dit werk is geproduceerd door Lane Clark & Peacock LLP onder de voorwaarden van onze schriftelijke
overeenkomst met Royal & Sun Alliance Insurance plc. Het is onderhevig aan alle vermelde beperkingen
(bijvoorbeeld met betrekking tot nauwkeurigheid of volledigheid).
Dit Regelingsdocument, dat ons werk is, is opgesteld met het oog op het begeleiden van de toepassing bij de
Rechtbank met betrekking tot de regeling voor de overdracht van verzekeringen die in dit verslag wordt
beschreven, in overeenstemming met Section 109 van de Financial Services and Markets Act 2000. Het
Regelingsdocument is niet geschikt voor enig ander doel.
Een kopie van het Regelingsdocument wordt verzonden naar de Prudential Regulatory Authority, de Financial
Conduct Authority en zal de Regelingsaanvraag vergezellen naar het Hof.
Dit werk is alleen geschikt voor het hierboven beschreven doel en mag niet voor iets anders worden gebruikt. Er
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard of aangenomen voor enig gebruik van het Regelingsdocument voor enig
ander doel dan het hierboven beschreven doel.

Professionele Normen
Ons werk voldoet bij het opstellen van dit document aan de technische actuariële norm 100: principes voor
technisch actuarieel werk, samen met technische actuariële norm 200: verzekering.
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Bijlage 1 - Woordenlijst

Bijlage 1

Terminolog

Definitie

Aanvullend eigen
vermogen

Regeling waarbij RSAL indien nodig in de toekomst een beroep kan doen op
aanvullend kapitaal van RSAI.

Beste Schatting

Een schatting opgesteld zonder enige marge voor voorzichtigheid of optimisme
inbegrepen.

Bornhuetter-Ferguson
(BF) methode

Een combinatie van de Kettingladdermethode en de Verwachte Verliesratio Methode
(later gedefinieerd in deze woordenlijst). De weging die eraan wordt gegeven, is
afhankelijk van de ontwikkeling van de vorderingen voor een bepaald polisjaar.

Brexit

De verwachte exit van het VK uit de EU na het referendum over het doorlopende
lidmaatschap in het VK in juni 2016.

Commissariat Aux
Assurances (CAA)

De regulator van de verzekeringssector in Luxemburg.

Kapitaaldekkingsratio

De Kapitaaldekkingsratio is de verhouding van beschikbaar kapitaal ten opzichte
van benodigd kapitaal. Dit is een maat voor de kapitaalkracht van de verzekeraar hoe hoger de ratio, hoe sterker de verzekeraar.

Kettingladdermethode

Een actuariële methode voor het schatten van toekomstige betalingen of aantallen
door gebruik te maken van het historische patroon van eerdere betalingen of cijfers
om een ontwikkelingsprofiel te schatten, dat kan worden gebruikt om toekomstige
betalingen of cijfers te extrapoleren.

Core Tier 1

Onder Solvency II wordt het kapitaal onderverdeeld in 3 niveaus op basis van de
duurzaamheid en verliesabsorptie van de vorm van kapitaal. Tier 1 kapitaal is de
hoogste kwaliteit.

Counterparty Default Risk

Het risico van wanbetalingen of afwaarderingen door tegenpartijen die ofwel geld
van een verzekeraar verschuldigd zijn, ofwel namens hen geld aanhouden. Dit dekt
bijvoorbeeld het risico van het falen van een herverzekeraar of een tussenpersoon.

Hof

The High Court of Justice of England and Wales.

Directe polishouder

Alle polishouders die geen verzekeraars of herverzekeraars zijn.

European Economic Area
(EER)

De EER-Overeenkomst is op 1 januari 1994 door de EER opgericht. Het EER
verenigt de 28 EU-lidstaten met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen tot een interne
markt die onder dezelfde basisregels valt. Deze regels zijn erop gericht goederen,
diensten, kapitaal en personen vrij te laten bewegen over de EER in een open en
concurrerende omgeving, een concept dat de vier vrijheden wordt genoemd.

EE30

De EER30 is de EER na Brexit, de overige 30 lidstaten.

Ingangs

De ingangsdatum van de Voorgestelde Overdracht, wordt verwacht op of rond
1 januari 2019.
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Terminolog

Definitie

Europese Unie (EU)

De EU voor Brexit, dus de 28 lidstaten. Na Brexit zal de EU uit 27 lidstaten bestaan,
dus zonder het VK.

Gebeurtenissen niet in

Een schatting van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen die niet

gegevens (ENID's)

in bestaande gegevens zijn. Verzekeraars moeten rekening houden met ENID's in
hun technische voorzieningen voor Solvabiliteit II.

Verwachte verliesratio-

Een actuariële methode voor het schatten van toekomstige betalingen of cijfers op

methode

basis van het combineren van een blootstellingsmaatstaf en een veronderstelde
koers per blootstellingseenheid (de “aanvankelijke verwachte verliesratio”) voor de
verzekerd bedrijfsactiviteiten.

Financial Conduct

Het regelgevende agentschap ine het VK dat zich richt op de regulering van gedrag

Authority (FCA)

door financiële dienstverleners in de detailhandel en groothandel. De FCA opereert
als onderdeel van het regelgevend kader geïmplementeerd onder de Financial
Services Act 2012.

Financiële Ombudsman

Het FOD, opgericht door het Britse parlement, is de officiële expert in het Verenigd

Dienst (FOD)

Koninkrijk bij het oplossen van problemen met financiële diensten. Het Parlement
heeft de FOS opgericht en heeft wettelijke bevoegdheden in het VK om
onopgeloste klachten tussen een bedrijf en een klant met betrekking tot financiële
diensten aan te pakken.

Financial Reporting

De instantie die verantwoordelijk is voor het vaststellen van actuariële normen in het

Council (FRC)

VK. De FRC regelt ook accountants en accountants en bepaalt de Corporate
Governance- en Stewardship-codes in het VK.

Freedom of

Krachtens de EU-verzekeringsrichtlijnen en de verzekeringsbemiddelingsrichtlijn

Establishment (FofE)

hebben verzekeringsmaatschappijen het recht om zakelijke diensten te verlenen via
een permanente aanwezigheid binnen de EER op basis van het beginsel van FofE,
waarbij gebruik wordt gemaakt van het “paspoort” -systeem dat van kracht is tussen
EER toezichthouders.

Freedom of Services

Op grond van de EU verzekeringsrichtlijnen hebben verzekeringsmaatschappijen

(FofS)

het recht om binnen de EER zakelijke diensten te verlenen op basis van het
beginsel van FofS, waarbij gebruik wordt gemaakt van het systeem voor paspoort
dat door regelgevende instanties in de EER wordt toegepast.

Financial Services

Het FSCS is het compensatiefonds van de laatste instantie voor klanten van

Compensation Scheme

geautoriseerde financiële dienstverleners in het VK. Dit omvat verzekeringen voor

(FSCS)

particulieren en sommige verzekeringen voor kleine bedrijven.

Financial Services and

De wetgeving op grond waarvan Deel VII de overdracht van

Markets Act 2000 (FSMA)

(her)verzekeringsactiviteiten tussen (her)verzekeringsondernemingen regelt.

Rapport van de Regeling van de Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI aan RSAL
26 juli 2018

(doorg)

3336900
Pagina 65 van 76

Terminolog

Definitie

Generally accepted

Een verzameling algemeen toegepaste accountingregels en -standaarden voor

accounting principles

financiële rapportage. GAAP specificaties bevatten definities van concepten en

(GAAP)

principes, evenals branchespecifieke regels.

Harde Brexit

Een scenario waarin RSAI geen FofS- of FofE-rechten meer heeft en juridisch
gezien niet in staat is om door te gaan met niet-Britse EEA-activiteiten. RSAI zou
bijvoorbeeld geen nieuwe verzekeringspolissen in de hele EER meer kunnen
uitvaardigen en zou wettelijk geen geldige vorderingen kunnen betalen aan
bestaande EER-polishouders.

Incurred but not reported

De voorziening voor vorderingen die in de toekomst worden gerapporteerd maar

(IBNR)

betrekking hebben op gebeurtenissen die al zijn opgetreden. Dit omvat de
voorziening voor geschatte ontwikkelingen voor bestaande openstaande
vorderingen, dwz die zijn gerapporteerd maar nog niet volledig zijn afgewikkeld. De
voorziening voor deze openstaande vorderingen wordt IBNER (Incurred But Not
Enough Reported) genoemd. Afhankelijk van het soort verzekering dat wordt
overwogen en de aanpak van de claimafhandeling, kunnen zowel de IBNR als de
IBNER positief of negatief zijn.

Incurred but not enough

Zie definitie van IBNR

reported (IBNER)
Onafhankelijke Expert

Een voldoende gekwalificeerde persoon die door het Hof is aangesteld om een
onafhankelijk rapport over een verzekeringsoverbrenging voor verzekeringen op te
stellen, in overeenstemming met de FSMA. De primaire taak van de Onafhankelijke
Expert ligt bij de rechtbank en de mening van de expert is onafhankelijk van die van
de sponsorende bedrijven die betrokken zijn bij de Overdracht en de PRA.

Marktrisico

Het risico van veranderingen in de financiële positie van een verzekeraar als gevolg
van veranderingen in de marktwaarde van activa, passiva en financiële
instrumenten. Dit dekt bijvoorbeeld het risico van waardevermindering van activa
die worden aangehouden om toekomstige claimbetalingen te doen.

Minimum Capital

Een formuleberekening van de kapitaaleis als onderdeel van de bestaande Europese

Requirement (MCR)

Solvency II-regelgeving voor verzekeraars. Het overtreden van de MCR definieert het
punt van intensieve regulerende interventie. De kalibratie van de MCR moet het
kapitaal zijn dat vereist is om een betrouwbaarheidsniveau van 85% met voldoende
kapitaal te verkrijgen om een jaar mee te gaan. De MCR is een eenvoudigere
berekening dan de SCR en is meestal een minder belastende vereiste.

Operationeel risico

Het risico van verliezen veroorzaakt door storingen in de operationele processen,
mensen en systemen van een verzekeraar of door gebeurtenissen die buiten de
verzekeraar vallen. Dit zou bijvoorbeeld het risico van fraude of IT-storingen dekken.
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Terminolog

Definitie

Eigen fondsen

Het kapitaal boven voorzieningen beschikbaar om te voldoen aan de
SCRkapitaalvereisten onder Solvency II.

Prudential Regulation

Het deel van de Bank of England dat de prudentiële regelgeving uitvoert voor

Authority (PRA)

financiële ondernemingen in het VK, waaronder banken, investeringsbanken,
hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen. De PRA opereert als onderdeel
van het regelgevend kader geïmplementeerd onder de Financial Services Act 2012.

PRA's Beleidsverklaring

De Beleidsverklaring uitgegeven door de PRA met als titel “Beleidsverklaring - de
aanpak van de PRA van zakelijke verzekeringen - april 2015”

Voorgestelde Overdracht

De Voorgestelde Overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI naar RSAL
onder sectie 105 van de FSMA.

Quota aandeel

Een herverzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar en de herverzekeraar

herverzekering

beide vorderingen en premies in dezelfde verhouding delen. De herverzekeraar
betaalt gewoonlijk een commissie aan de verzekeraar om rekening te houden met
de kosten van verkoop en beheer van het beleid.

Vereist kapitaal

De hoeveelheid kapitaal die een verzekeraar moet aanhouden om te voldoen aan
de wettelijke kapitaalvereisten (ie de solvabiliteitskapitaalvereiste).

Herverzekering

Een afspraak met een andere verzekeraar om risico's te delen of door te geven. In
het geval van de Voorgestelde Overdracht, bijvoorbeeld, draagt RSAL het
oververzekerd (verzekerings) risico over aan RSAI met behulp van een
herverzekeringsquotumaandeelovereenkomst.

Herverzekering dubieuze

Herverzekering dubieuze debiteuren is een voorziening voor bedragen die

debiteuren

verschuldigd zijn door herverzekeraars maar die mogelijk niet worden betaald,
bijvoorbeeld als gevolg van de insolventie van de herverzekeraar.

Regelingsdocument

Een document voorgelegd aan het Hof met details over de Regeling of
Voorgestelde Overdracht.

Rapport van de Regeling

Dit rapport, opgesteld door mij, als de Onafhankelijke Expert, voor indiening bij het
Hof.

Solvency Capital

Het bedrag aan kapitaalverzekeraars moet volgens de Solvency II-voorschriften

Requirement (SCR)

worden aangehouden. Dit is een schatting van het benodigde kapitaal om ervoor te
zorgen dat een verzekeraar in de komende 12 maanden aan zijn verplichtingen kan
voldoen met een waarschijnlijkheid van ten minste 99,5%. Als het kapitaal van een
verzekeraar (dwz het overschot van zijn activa ten opzichte van zijn verplichtingen)
onder de SCR daalt, zal dit leiden tot regulerend ingrijpen, met de bedoeling deze
positie te herstellen.

Solvency Financial

Solvency II vereist dat elke verzekeraar jaarlijks een SFCR publiceert die bepaalde

Condition Report (SFCR)

kwalitatieve en kwantitatieve informatie bevat.
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Terminolog

Definitie

Solvency II

Het systeem voor het vaststellen van (onder andere) minimum kapitaalvereisten
voor EEA (her)verzekeraars onder de Solvabiliteit II Richtlijn 2009/138 / EG.

Standaard Formule

Een voorgeschreven aanpak onder Solvency II voor de berekening van kapitaal op
basis van de financiële informatie van een verzekeraar (bijvoorbeeld premies en
schadevoorzieningen).

TAS 100

De FRC heeft de Technical Actuarial Standard 100 uitgegeven: Principed voor
Technical Actuarial Work (TAS 100) die van toepassing is op alle actuariële
werkzaamheden die na 1 juli 2017 zijn geproduceerd.

TAS 200

De FRC heeft de Technical Actuarial Standard 200 uitgegeven: Insurance (TAS
200) die van toepassing is op alle actuariële werkzaamheden die na 1 juli 2017 zijn
geproduceerd.

Technische

Onder Solvency II dekken de technische voorzieningen de uiteindelijke kosten van

voorzieningen

de afwikkeling van alle vorderingen die voortvloeien uit gebeurtenissen die zich
voordoen tot de balansdatum plus de voorzieningen voor toekomstige vorderingen
(en premies) die voortkomen uit lopende risicoperioden.

Overnemer

De verzekeraar waaraan het bedrijf wordt overgedragen, RSA Luxembourg S.A.
(RSAL).

Overdrager

De verzekeraar van waaruit het bedrijf wordt overgedragen, Royal & Sun Alliance
Insurance plc (RSAI).

Unallocated Loss

Niet-toegewezen verliesaanpassingskosten zijn kosten die verband houden met de

Adjustment Expenses

afhandeling van vorderingen die niet zijn toegewezen aan specifieke vorderingen,

(ULAE)

zoals salarissen van claim managers en kantoorruimte.

Verzekeringstechnisch

Het risico dat de waarde van verzekeringsvorderingen hoger blijkt te zijn dan

risico

verwacht.

Unearned Premium

Een voorziening voor het niet-verstreken deel van de verzekeringspolissen en

Reserve (UPR)

verschijnt als een verplichting op de balans van de verzekeraar, aangezien de
premie bij annulering van de polis zou worden terugbetaald.
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Bijlage 2 - Uittreksel uit referentiekader
Samenvatting van de overeengekomen reikwijdte van de werkzaamheden
Ik, Stewart Mitchell zal optreden als OE ter ondersteuning van uw geplande Deel VII
overdracht van Royal and Sun Alliance Insurance plc's (RSAI) Risk Solutions European
Branch Network-activiteiten naar een nieuw opgerichte Luxemburgse
dochteronderneming van RSAI.
Uw primaire vereiste is dat de OE in overeenstemming met sectie 109 van de Financial
Services Markets Act 2000 handelt.
De belangrijkste te leveren prestaties van het werk zijn:


De belangrijkste en aanvullende OE-rapporten;



Voer zo nodig in om eventuele problemen aan te pakken;



Presentatie van mijn bevindingen als OE voor het Hof en reageren op eventuele
vragen en aanvullende gerechtelijke verzoeken; en



Een samenvattend rapport opstellen ter ondersteuning van de communicatie met
polishouders.

Bijlage 2
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Bijlage 3 – Stewart Mitchell CV
Ik ben een partner in de praktijk van Insurance Consulting van LCP en een Lid van het
Institute of Actuaries (gekwalificeerd in 2004). Ik heb een MBA van City University
Business School en ben gekwalificeerd als ACII bij het Chartered Institute of Insurance.
Ik kwam in 2016 bij het LCP en was daarvoor directeur bij Ernst & Young LLP. Ik heb 20
jaar ervaring als actuarieel hoofdverzekeraar en nog eens 10 jaar ervaring in de
verzekeringssector voordat ik bij Ernst & Young LLP kwam werken.
Professionele ervaring
Ik heb een brede ervaring met actuariële overeenkomsten in de afgelopen 20 jaar. Deze
ervaring omvat reservering, kapitaal, prijsstelling, herverzekering en transacties.
Ik ben betrokken geweest bij een aantal deel VII overdrachten die eerder de
Onafhankelijke Expert ondersteunden en als gelijken beoordelaar van het Rapport van
de Regeling. Ik heb ook leiding gegeven tijdens regelgevingsevaluaties, zoals Sectie 166
beoordelingen.
Ik heb een Lloyd's Signing Actuary-certificaat en ben momenteel de Signing Actuary
voor vier Lloyd's syndicaten. Ik heb in het verleden voor veel Lloyd's syndicaten deze rol
vervuld en ondertekende de meningen voor maximaal negen Lloyd's syndicaten in een
enkel jaar.
Ik ben eerder aangesteld als Loss Reserving Specialist voor
verzekeringsmaatschappijen op Bermuda en als Appointed Actuary voor
verzekeringsmaatschappijen in Liechtenstein.
Ik heb adviezen gegeven over de toereikendheid van schadevoorzieningen voor
Amerikaanse toezichthouders van Britse verzekeringsmaatschappijen en voor het
HMRC (de belastingdienst) voor Britse verzekeringsmaatschappijen.
Ik heb uitgebreide ervaring met onafhankelijke beoordelingen van aansprakelijkheden
inzake vorderingen voor schadeverzekeringsmaatschappijen. Ik heb ook projecten geleid
voor kapitaalmodellering en evaluaties van technische voorzieningen van Solvency II.
Ik heb met veel verzekeraars samengewerkt bij beoordelingen van
vorderingenverplichtingen en kapitaalvereisten ten behoeve van fusies en overnames.

Bijlage 3
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Bijlage 4 - Samenvatting van de verstrekte
gegevens

Bijlage 4

Het volgende is een lijst met de belangrijkste gegevensitems die ik heb aangevraagd en
ontvangen of direct heb gebruikt bij het beoordelen van de Voorgestelde Overdracht.
Alle gegevens die ik heb aangevraagd, zijn aan mij verstrekt. RSAI heeft een
gegevensnauwkeurigheidsverklaring verstrekt waarin wordt bevestigd dat de gegevens
en informatie die ik heb ontvangen met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht, juist
en volledig zijn.
1.

Concept voor het Hof en regelgevingsdocumenten opgesteld door RSAI voor
de Voorgestelde Overdracht, waaronder:

2.



Regelingsdocument (gedateerd juli 2018)



RSAI Eerste getuigenverklaring (gedateerd juli 2018)



RSAL Eerste getuigenverklaring (gedateerd juli 2018)



Juridische kennisgeving (gedateerd juli 2018)



Directies Beschikking (gedateerd juli 2018)

Concept van een voorgesteld communicatieplan en communicatie opgesteld
door RSAI:


Voorgesteld communicatieplan (brief aan PRA gedateerd juli 2018)



Sjabloonbrieven aan polishouders, tussenpersonen, herverzekeraars en
derden (gedateerd juli 2018)


3.

Polishouder boekje (gedateerd juli 2018)

Documenten met betrekking tot het besturings- en doelwerkingsmodel van
RSAL, waaronder:

4.



RSAL System of Governance (gedateerd 19 december 2017)



RSAL Valuation and Capital (gedateerd 19 december 2017)

Documenten met betrekking tot voorzieningen en reserveringsprocessen,
waaronder:


RSAI's actuariële reserveringsspreadsheets op 31 december 2016



Instructies en documentatie voor de actuariële modelleringstool in het VK
(gedateerd 2 februari 2017)



UK en International Reserve Committee en Europe RM reserveren dia's op
31 december 2016, 31 maart 2017 en 30 juni 2017



Documentatie van het actuariële peer review-proces, inclusief richtlijnen voor
collegiale toetsing voor de beoordeling op 31 maart 2017 (gedateerd 9 februari 2014)



Actuarieel reserveringsbeleid RSA Groep (gedateerd 24 mei 2017)



UK Commercial actuarial booking filosofie document (gedateerd november 2015)



RSA Groep Basis voor Solvabiliteit II Balansvoorbereidingsdocument
(gedateerd 7 september 2017)



UK Reserving Meetings Terms of Reference (gedateerd 14 maart 2016)
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UK and International vorderingen handling policy (gedateerd 1 juni 2017)



Richtlijnen voor het claimafhandelingsproces dat is afgegeven aan RSAI
EER branches voor eigendomsaanspraken (gedateerd 13 oktober 2016)



Interne reserveringsverslagen:


Actuarieel onderzoek van de Groep van de Britse handelsreserves per
31 maart 2015 (gedateerd 2 augustus 2016)



UK Finance Actuarieel onderzoek van Britse en internationale reserves
op 31 maart 2017 (gedateerd 23 juni 2017)

5.

Documenten met betrekking tot kapitaal en gerelateerde processen, waaronder:


Intern model validatierapport geproduceerd door RSAI op 30 augustus 2016



Solvency Financial Condition Report (SFCR) voor RSA Insurance Groep plc
op 31 december 2016



RSA Groep 2017 eigen risico en solvabiliteitsbeoordeling (ORSA)
Managementsamenvatting (gedateerd juni 2017) en volledig rapport
(gedateerd 30 augustus 2017)



RSA Groep Capital Policy per Q2 2017 (goedgekeurd op 23 mei 2017)



Dia's met een samenvatting van de RSAI beoordeling van de geschiktheid
van de standaardformule voor RSAL (gedateerd december 2017)



Ondersteunende spreadsheets voor de berekening van de
standaardformule SCR voor RSAL (gedateerd december 2017)

6.

Ander bewijsmateriaal opgesteld door RSAI ter ondersteuning van de
Voorgestelde Overdracht, waaronder:


Freedom of Services impact analysis (gedateerd 3 oktober 2017)



Een samenvatting van het herstelplan van RSA (gedateerd 6 december
2017) en het resolutieplan van RSA (gedateerd 30 november 2017)



Concept transfer prijs document voor de herverzekering van RSAL aan
RSAI (gedateerd oktober 2017)



Brexit contingency plan (dated October 2017)



Intern rapport over de belastingimplicaties van de Voorgestelde Overdracht
(gedateerd 16 november 2017)



Conceptvoorspellingen van toekomstige balansen en kapitaalvereisten tot
31 december 2020 voor RSAI en RSAL



Document over de bescherming van polishouders voor polishouders die
worden overg(gedateerd januari 2018)



Taxatierapport RSA Germany Branche toegezegde pensioenverplichtingen
per 31 december 2016

7.

Gegevensnauwkeurigheidsverklaring
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Bijlage 5 - Toewijzing aan eisen

Bijlage 5

De onderstaande tabel toont de relevante sectiereferenties in het Rapport van de
Regeling, waarin ik elk punt heb behandeld in de leidraad uit hoofdstuk 18 van de
Supervisiehandleiding van het FCA-handboek en de 'Statement of Policy' van de PRA De aanpak van de PRA voor zakelijke overdrachten van verzekeringen - april 2015 "Met
betrekking tot het Rapport van de Regeling.
De richtlijnen voor “PRA x.x” zijn afkomstig uit de beleidsverklaring van de PRA en “FCA
x.x” zijn overgenomen uit hoofdstuk 18 van de Supervisiehandleiding.

Richtlijn

Rich

Rgelingsrapport ref

PRA 2.30 (1)

Wie benoemde de Onafhankelijke Expert en wie draagt

2.3 (pagina 10)

FCA 18.2.33 (1)

de kosten van die benoeming

PRA 2.30 (2)

Bevestiging dat de Onafhankelijke Expert is goedgekeurd

FCA 18.2.33 (2)

of voorgedragen door de juiste regulator (de PRA)

PRA 2.30 (3)

Een verklaring van de beroepskwalificaties van de

2.3 (pagina 10)

FCA 18.2.33 (3)

Onafhankelijke Expert en (waar van toepassing)

Bijlage 3

referentie

2.3 (pagina 10)

beschrijvingen van de ervaring die hen geschikt maakt
voor de rol
PRA 2.30 (4)

Of de Onafhankelijke Expert, of zijn werkgever, direct of

FCA 18.2.33 (4)

indirect belang heeft of heeft gehad bij een van de

2.3 (pagina 10)

partijen waarvan men denkt dat deze zijn
onafhankelijkheid beïnvloeden, en details van dergelijke
belangen
PRA 2.30 (5)

De reikwijdte van het rapport

2.4 (pagin 11)

Het doel van de regeling

3.3 (pagina 18)

PRA 2.30 (7)

Een samenvatting van de voorwaarden van de regeling

3 (pagina 15)

FCA 18.2.33 (7)

voor zover deze relevant zijn voor het rapport

PRA 2.30 (8)

Welke documenten, rapporten en andere belangrijke

FCA 18.2.33 (8)

informatie de Onafhankelijke Expert heeft overwogen bij

FCA 18.2.33 (5)
PRA 2.30 (6)
FCA 18.2.33 (6)

het opstellen van het rapport en of informatie die zij
hebben aangevraagd niet is verstrekt

Bijlage 4
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Rich

Rgelingsrapport ref

De mate waarin de Onafhankelijke Expert heeft
vertrouwd op: (a) informatie verstrekt door anderen; en

2.6 (pagina 12)

referentie
PRA 2.30 (9)
FCA 18.2.33 (9)

(b) het oordeel door anderen
PRA 2.30 (10)
FCA 18.2.33 (10)
PRA 2.30 (11)
FCA 18.2.33 (11)

De mensen waar de onafhankelijke expert op heeft
vertrouwd en waarom, naar hun mening, een dergelijk
vertrouwen redelijk is.

2.6 (pagina 12)

Hun mening over de waarschijnlijke effecten van de
regeling op polishouders (deze term is gedefinieerd als
personen met bepaalde rechten en voorwaardelijke
rechten op grond van de polissen), waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen:

Managementsamenvatting
(pagina 4)
10 (pagina 61)

(a) polishouders die worden overgedragen
(b) polishouders van de overdrager wiens contracten
niet worden overgedragen; en
(c) polishouders van de overnemer
PRA 2.30 (12)
FCA 18.2.33 (11A)

PRA 2.30 (13)
FCA 18.2.33 (12)

PRA 2.30 (14)
FCA 18.2.33 (13)

Hun oordeel over de waarschijnlijke effecten van de
regeling op een herverzekeraar van een overdrager,
van welke verzekeraar de herverzekeringscontracten
door de regeling worden overgedragen.

Managementsamenvatting
(pagina 4)

Waar het om gaat (indien van toepassing), is dat de
Onafhankelijke Expert geen rekening heeft gehouden
met of niet is beoordeeld in het rapport, wat naar zijn
mening relevant kan zijn voor het overwegen van de
regeling door de polishouders.

10 (pagina 61)

Voor elke mening die de Onafhankelijke Expert in het
rapport naar voren brengt, een schets van hun redenen

Reserveren: 5.10 (pag 32)

10 (pagina 61)

Kapitaal: 6.12 (pagina 41)
Polishouder: 7.11 (page 51)
Communicatie: 8.7 (pagina 56)
Anders: 9.8 (pagina 60)

PRA 2.32 (1)
FCA 18.2.35 (1)
PRA 2.32 (2)
FCA 18.2.35 (2)

Een beschrijving van eventuele herverzekeringsregelingen
die worden voorgesteld, moet in het kader van de regeling
worden overgedragen aan de overnemer

3.2 (pagina 17)

Een beschrijving van garanties of aanvullende
herverzekeringen die betrekking hebben op het
overgedragen bedrijf of de activiteiten van de
overdrager die niet worden overgedragen

3.2 (pagina 17)
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Rich

Rgelingsrapport ref

PRA 2.33 (1)

Voeg een vergelijking van de waarschijnlijke effecten

3.5 (pagina 19)

FCA 18.2.36 (1)

toe als deze al dan niet is geïmplementeerd

PRA 2.33 (2)

Vermeld of ze alternatieve regelingen hebben

FCA 18.2.36 (2)

overwogen, en indien ja, welke

PRA 2.33 (3)

Indien verschillende groepen polishouders waarschijnlijk

Managementsamenvatting

FCA 18.2.36 (3)

anders worden beïnvloed door de regeling, dient

(pagina 4)

u opmerkingen op te nemen over die verschillen die

7.4 (pagina 44)

referentie

3.5 (pagina 19)

naar hun mening van wezenlijk belang zijn voor de
polishouders
PRA 2.33 (4)
FCA 18.2.36 (4)

Hun visie opnemen over:
(a) het effect van de regeling op de veiligheid van de

(a)
Managementsamenvatting

contractuele rechten van polishouders, inclusief

(pagina 4)

de waarschijnlijkheid en mogelijke gevolgen van

7.4 (pagina 44)

de insolventie van de verzekeraar;
(b) de waarschijnlijke effecten van de regeling op
aangelegenheden zoals beleggingsbeheer,
nieuwe bedrijfsstrategie, administratie,
afhandeling van vorderingen, kostenniveaus en
waarderingsgrondslagen in verhouding tot hoe
deze van invloed kunnen zijn op:
(i) de zekerheid van de contractuele rechten van
polishouder;
(ii) serviceniveaus aan polishouders; of
(iii) voor verzekeringsactiviteiten op lange termijn,
de redelijke verwachtingen van polishouders; en
(c) de kosteneffecten en belastingeffecten van de
regeling, in verband met de wijze waarop deze
de veiligheid van de contractuele rechten van
verzekeringnemers of voor lange termijn verzekeringsondernemingen kunnen beïnvloeden, hun
redelijke verwachtingen

Voor de Voorgestelde Overdracht zijn geen onderlinge maatschappijen of
langetermijnverzekeringen betrokken. Als zodanig zijn PRA 2.35 en PRA 2.36
(FCA 18.2.38 en FCA 18.2.39) niet van toepassing.

(b) and (c)
9 (pagi 57)
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Bijlage 6 - Kennisgeving van de accountant van
de RSAI
Kennisgeving van de accountant van de RSAI
1.

KPMG LLP (“de firma”), de accountant van Royal & Sun Alliance Insurance plc
(“de Vennootschap”) heeft onder bepaalde voorwaarden toegestaan dat LCP
(“de Onafhankelijke Expert”) toegang heeft gekregen tot deze werkdocumenten
door het bedrijf als gespecificeerd in Bijlage 2 (niet opgenomen) met betrekking tot
de wettelijke controle van de jaarrekening van de Vennootschap voor het jaar
eindigend op 31 december 2016 en voor de tussentijdse evaluatie voor het halfjaar
afgesloten op 30 juni 2017 (“de werkdocumenten van de controle”).

2.

De accountant accepteert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid tegenover
iemand anders dan Vennootschap en de leden van Vennootschap als orgaan, voor
zijn controlewerk, voor zijn controleverslag of voor de adviezen die het heeft
gevormd. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaardt de accountant
geen aansprakelijkheid voor wie dan ook als gevolg van de toegang tot de
Werkdocumenten van de Audit of voor informatie of uitleg aan de Onafhankelijke
Expert met betrekking tot de werkdocumenten van de audit of verband met de
beoordeling door de Onafhankelijke Expert van de Werkdocumenten van de Audit.

3.

De Werkdocumenten van de Audit werden niet gecreëerd voor, en mogen niet
worden beschouwd als geschikt voor, enig ander doel dan de wettelijke audit en
tussentijdse beoordeling. De wettelijke controle wordt uitgevoerd om de accountant
in staat te stellen aan de leden van Vennootschap te rapporteren als een instelling,
in overeenstemming met hoofdstuk 3 van deel 16 van de Companies Act 2006.
De auditwerkzaamheden van de accountant worden zodanig uitgevoerd dat de
accountant aan de leden van de onderneming de zaken kan meedelen die
hij in een audit rapport aan hem moet voorleggen en voor geen ander doel.
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Bij LCP bieden onze experts helder en bondig advies dat op uw behoeften is gericht. We gebruiken
innovatieve technologie om u real-time inzicht & controle te geven. Onze experts werken op het gebied van
pensioenen, investeringen, verzekeringen, energie en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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