Dienstverlening aan RSA Luxemburg S.A. vanuit het VK

Als gevolg van het besluit van het VK zich terug te trekken uit de Europese Unie (EU), (algemeen
bekend als "Brexit"), treft RSAI de vereiste maatregelen om er zeker van te zijn dat we onze Europese
activiteiten ook na de Brexit kunnen voortzetten.
Onze Brexitplanning houdt onder meer in dat onze nieuwe dochteronderneming in Luxemburg, RSA
Luxembourg S.A. (RSAL), op basis van uitbestedingsregelingen een pakket hoofdzakelijk bestaande
uit 'back-office'-diensten van RSA-eenheden in het VK zal ontvangen. Hieronder het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoofdkantoorfuncties
Financiële diensten
Operationele diensten
Informatietechnologie
Acceptatiebeleid en verwijzingen
Claimstrategie en autoriteitskader
Sales- en marketingdiensten

De reikwijdte van deze activiteiten vormt een onderdeel van de autorisatie van RSAL, zoals
overeengekomen met het Commissariat aux assurances (CAA). Deze afspraken zijn in principe
gemaakt om de huidige diensten door Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSAI) aan de Europese
branches te kopiëren. Hieronder vallen ook diensten van derden die momenteel gebruikt worden door
RSAI. Een lijst met vestigingslanden van relevante dienstverleners is op aanvraag verkrijgbaar.
Gereguleerde activiteiten worden niet vanuit het VK geleverd aan RSAL; alle gereguleerde activiteiten
vinden plaats in de EER.
In dit verband kunnen bepaalde persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en -plaats,
fiscale woonplaats, paspoort- of ID-kaartnummer, bedrijfsnaam, datum van oprichting, de statutaire
zetel, activiteiten, registratienummer in het handels- en vennootschapsregister, contactpersonen en
andere gegevens die betrekking hebben op u of, indien relevant, uw uiteindelijk gerechtigde en/of uw
gemachtigd vertegenwoordiger die bekend zijn bij RSAL (“Gegevens” en meer in het algemeen alle
informatie met betrekking tot activa en middelen, worden gecommuniceerd met RSAI en/of derden waar
RSAI mee samenwerkt.
De hierboven genoemde gegevensoverdracht en/of informatieverspreiding zal plaatsvinden zolang u
een verzekeringsrelatie onderhoudt met RSAL.
U wordt geïnformeerd over relevante updates en wijzigingen in de lijst van uitbestede diensten en
vestigingslanden van relevante dienstverleners via de door u en RSAL overeengekomen methoden.
We willen u tevens graag wijzen op het feit dat u het recht heeft uw gegevens in te zien en te wijzigen.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan RSAL op het officiële adres.
Als u vragen heeft met betrekking tot bovenstaande overeenkomst of andere algemene vragen met
betrekking tot uw polis(sen) en/of claims, neem dan contact op met uw gebruikelijke contactpersoon of
gebruik de contactgegevens zoals vermeld in uw polispapieren.

