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DEEL EEN
OVERZICHT
1.

Inleiding
Dit boekje is samengesteld om u een overzicht te geven van de voorgestelde overdracht.
Neem de tijd om het door te lezen.

1.1

De voorgestelde overdracht
Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSAI) stelt voor alle algemene verzekerings- en
herverzekeringspolissen over te dragen die gesloten of overgenomen zijn door zijn
Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse en Spaanse filialen (met uitzondering van de
Uitgesloten herverzekeringspolissen, meer in het bijzonder beschreven in de paragraaf
hieronder) (de EER-filialen) en onderdeel zijn van directe verzekeringspolissen die zijn
gesloten of overgenomen door RSAI in het Verenigd Koninkrijk (VK) ten aanzien van risico’s
in EER-landen anders dan het VK, met inbegrip van hiermee verbandhoudende
voorzieningen en herverzekeringsactiva en bepaalde claimbeheervoorzieningen (de London
Business, en samen met het EER-filiaal, het Overnemende bedrijf), waaronder alle
polissen en vorderingen opgenomen in de Over te dragen activiteiten, aan RSA Luxembourg
S.A. (RSAL).
Bepaalde RSAI-vestigingen in de EER oefenen herverzekeringsactiviteiten uit die betrekking
hebben op herverzekerden die woonachtig zijn in de volgende rechtsgebieden buiten de
EER: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Oekraïne,
Uruguay, Venezuela en India (de Uitgesloten herverzekeringsrechtsgebieden).
Herverzekeringspolissen die betrekking hebben op herverzekerden die zijn gevestigd in een
uitgesloten herverzekeringsrechtsgebied, alsmede de daaraan gerelateerde reserves en
herverzekeringsactiva, gesloten of aanvaard door de RSAI EER-filialen (de Uitgesloten
herverzekeringsactiviteiten) zijn niet opgenomen in de voorgestelde overdracht aan RSAL
en zijn onder de Regeling uitgesloten van de activiteiten die worden overgedragen.
De voorgestelde overdracht is onderworpen aan wettelijke goedkeuringen. Indien de
overdracht wordt goedgekeurd, zal deze op 1 januari 2019 van kracht worden.

1.2

Dit boekje
Het is belangrijk dat u de achtergrond van de voorgestelde overdracht begrijpt en wij raden
u aan dit hele boekje door te lezen. De samenvatting van het rapport dat werd opgesteld
door een Onafhankelijke expert, meneer Stewart Mitchell van Lane Clark & Peacock LLP (de
Onafhankelijke expert) vindt u in Deel 3 van dit boekje. De heer Mitchell is aangesteld als
Onafhankelijke expert en heeft de opdracht een rapport over de Regeling aan te leveren,
zoals vereist in artikel 109 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (Engelse
wet van 2000 inzake financiële diensten en markten) (FSMA), om verslag uit te brengen over
de gevolgen van de voorgestelde overdracht op polishouders en andere belangrijke
belanghebbenden. Zijn aanstelling is goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority
(PRA), in overleg met de Financial Conduct Authority (FCA). De PRA en de FCA zijn de
toezichthouders voor het verzekeringswezen in het VK.
De formele kennisgeving van de voorgestelde overdracht staat vermeld in de Bijlage van dit
document.
Om te kunnen begrijpen hoe de overdracht u zal treffen, zijn nadere details over de
voorgestelde overdracht opgenomen in dit boekje, inclusief enkele veelgestelde vragen en,
in Deel 2, een samenvatting van de voorwaarden van het juridisch document dat de
voorgestelde overdracht bindend zal maken (het document van de Regeling).
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De voorgestelde overdracht wordt gerealiseerd middels een regeling (de Regeling) dat op
grond van deel VII van de FSMA ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de High Court of
Justice of England and Wales (het Hof).
Indien u tevreden bent met de voorgestelde overdracht, hoeft u niets te doen. Indien de
overdracht wordt goedgekeurd door het Hof, worden alle polissen die onder de Regeling
vallen automatisch overgedragen aan RSAL.
Indien u van mening bent dat u op negatieve wijze getroffen zult worden door de voorgestelde
overdracht, heeft u het recht om uw voorstelling van zaken schriftelijk uit te brengen en/of te
verschijnen op de zitting van het Hof, in persoon of vertegenwoordigd door een raadsman,
waar het verzoek om goedkeuring van de overdracht door een rechter zal worden gehoord.
Indien u van plan bent om uw voorstelling van zaken in te dienen en/of te verschijnen ter
zitting van het Hof, wordt u verzocht om de schriftelijke voorstelling van zaken of de
schriftelijke aankondiging van uw voornemen om ter zitting te verschijnen, alsmede de
bijzonderheden van uw bezwaren zo spoedig mogelijk, en bij voorkeur voor 16 november
2018 uit te brengen. U kunt hiervoor de hieronder vermelde contactgegevens gebruiken,
maar u bent daartoe niet verplicht.
U kunt deze bedenkingen ook schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maken via de
onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw bedenkingen vastleggen en deze aan de PRA,
de FCA, de Onafhankelijke expert en het Hof meedelen.
De rechtszitting zal volgens de planning worden gehouden op 29 november 2018 en als de
overdracht wordt goedgekeurd, zal deze direct na middernacht (GMT) op 1 januari 2019 van
kracht worden.
Kopieën van alle documenten met betrekking tot de overdracht, inclusief alle voorwaarden
van het document van de Regeling en het volledige rapport van de Onafhankelijke expert,
zijn kosteloos verkrijgbaar door contact op te nemen met RSAI via de contactgegevens
hieronder, of door ze te downloaden op www.rsagroup.com/brexit. Deze documenten zijn
beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Spaans.
Het is mogelijk dat derden aanspraak op grond van de polis of polissen bij RSAI hebben
(bijvoorbeeld medeverzekeringnemers, rechtverkrijgenden, dochterondernemingen,
gelieerde ondernemingen of werknemers onder een aansprakelijkheidsverzekering van de
werkgever). Indien u van mening bent dat een derde partij mogelijk nadelig zou worden
beïnvloed door de voorgenomen overdracht van polissen, stuur dan zo snel mogelijk een
exemplaar van dit boekje naar de desbetreffende partij.
Indien u verder nog vragen hebt, dan vindt u op www.rsagroup.com/brexit additionele
informatie die verhelderend kan zijn. Of neem contact op met RSAI via:


het RSA Brexit contactcentrum op +44 121 441 7701;



e-mail RSABrexit@equiniti.com onder vermelding van ‘RSA BREXIT’; of



schrijf ons RSA Nederland, P.O Box 4143, 3006 AC Rotterdam, Nederland; vermeld
op de voorkant van de envelop duidelijk de referentietekst ‘RSA BREXIT’,

De helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur (Centraal-Europese
tijd) bereikbaar. Gesprekken worden mogelijk opgenomen.
Alle geactualiseerde informatie over de voorgestelde overdracht, bijvoorbeeld een wijziging
van de datum van de rechtszittingen een kopie van het aanvullende rapport van de
Onafhankelijke expert wordt beschikbaar gemaakt op www.rsagroup.com/brexit.
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2.

Veelgestelde vragen

2.1

Waarom gaat RSA over tot deze overdracht?
RSAI is gevestigd in het VK en is voor het uitvoeren van zijn activiteiten elders binnen de EU
en de Europese Economische Ruimte (EER) afhankelijk van bepaalde vrijheden, zoals die
zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Deze vrijheden
omvatten de vrijheid van dienstverrichting (FofS) en de vrijheid of het recht van vestiging
(FofE).
In het referendum van 23 juni 2016 over het lidmaatschap van het VK in de EU stemde het
VK voor het verlaten van de EU en als gevolg daarvan wordt verwacht dat het land zich op
of vóór 29 maart 2019 terugtrekt uit de EU.
Het is mogelijk dat verzekeraars en herverzekeraars uit het Verenigd Koninkrijk bij
terugtrekking uit de EU niet langer in de EU of de EER kunnen opereren op een FofS- of
FofE-basis (een zogenaamde “harde Brexit”). 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 activiteiten
binnen de EU voort te zetten. RSAI zou bijvoorbeeld niet in staat zijn om binnen de EU
nieuwe verzekeringspolissen af te geven en zou juridisch gezien geen rechtmatige
vorderingen kunnen betalen aan bestaande EU-polishouders. RSAI stelt daarom voor zijn
activiteiten die worden uitgevoerd binnen de EU en de EER (d.w.z. de Over te dragen
activiteiten) over te dragen aan RSAL.

2.2

De bedrijven en de activiteiten die worden overgedragen
Welk bedrijf wordt overgedragen?
De activiteiten van Global Risk Solutions van RSAI vormen de overgrote meerderheid van
de Over te dragen activiteiten. Klanten van Global Risk Solutions van RSAI zijn voornamelijk
grote multinationals en 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
internationale verzekeringsmakelaars (zoals Aon, Willis Towers Watson en Marsh), de
Londense markt en gespecialiseerde verzekeringsmakelaars.
De Over te dragen activiteiten omvatten ook een klein aantal polissen - ongeveer 360 gesloten of gedekt door RSAI als onderdeel van zijn gespecialiseerde producten voor de
dekking van commerciële activiteiten. Het bedrijf Commercial Risk Solutions van RSAI is
actief in het Verenigd Koninkrijk. Klanten zijn kleine en middelgrote ondernemingen alsmede
particulieren in het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste producten voor zakelijke klanten zijn
traditioneel commercieel vastgoed, verzekeringsovereenkomsten voor wettelijke
aansprakelijkheid motorrijtuigen, evenals polissen voor specifieke sectoren zoals de bouw,
hernieuwbare energie en beroepsaansprakelijkheid. Deze producten worden vooral
afgesloten via verzekeringsmakelaars op regionaal of landelijk niveau.
Niet alle activiteiten van RSAI op het gebied van Global Risk Solutions en Commercial Risk
Solutions zijn onderdeel van de voorgestelde overdracht naar RSAL. Alleen het deel van
Global Risk Solutions en Commercial Risk Solutions van RSAI:


afkomstig van filialen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje (EERfilialen) en met uitzondering van de Uitgesloten herverzekeringspolissen (d.w.z. de
activiteiten van EER-filialen); of



afkomstig uit het VK uit hoofde van directe verzekeringsrisico’s in EER-landen anders
dan in het VK gelegen risico’s (d.w.z. London activiteiten),
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wordt getroffen door de voorgestelde overdracht.
Activiteiten EER-filialen
De EER-filialen houden zich voornamelijk bezig met commerciële activiteiten in de volgende
kernproductlijnen: vastgoed, bouw, engineering en hernieuwbare energie, aansprakelijkheid,
beroepsaansprakelijkheid en scheepvaart. Ze sluiten polissen voor Nederlandse en
internationale cliënten die nationaal, binnen andere EER landen en internationaal opereren.
Dergelijke polissen worden gesloten vanuit de gerechtsgebieden van de filialen (dat wil zeggen
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje) en in beperkte mate vanuit het VK.
De filialen in de EER hebben vestigingen in Rotterdam (Nederland), Brussel en Antwerpen
(België), Hamburg en Keulen (Duitsland), Parijs, Lyon en Lille (Frankrijk) en Madrid en
Barcelona (Spanje).
RSAI stelt voor om alle activiteiten van elk van de EER-filialen over te dragen aan RSAL, inclusief
alle lopende en vervallen verzekerings- en herverzekeringspolissen, lopende en voorwaardelijke
vorderingen, uitgaande herverzekeringsregelingen en activiteiten en personen, met uitzondering
van de Uitgesloten herverzekeringspolissen
Voor meer informatie over de gevolgen van de voorgestelde Regeling op de EER-filialen,
verwijzen we naar de vragen en antwoorden in paragraaf 2.4 “Gevolgen van de overdracht”
op pagina 6.
London-activiteiten
De polissen die zijn opgenomen in de London-activiteiten (London-polissen) maken
doorgaans deel uit van bredere vastgoed- en aansprakelijkheidspolissen gesloten voor
multinationals of polissen voor specifieke sectoren, zoals scheepvaart, bouw, hernieuwbare
energie en beroepsaansprakelijkheid voor de dekking van risico’s in het VK en elders in de
EER. Naast deze risico’s dekken ze mogelijk ook niet-EER-risico’s. De verzekeringnemer is
meestal gevestigd in het VK. Verzekeringen die onder deze polissen worden verstrekt, zullen
alleen op grond van de voorgestelde Regeling worden overgedragen voor zover deze
betrekking hebben op risico’s in andere EER-Staten dan het Verenigd Koninkrijk. De polissen
met betrekking tot verzekeringsrisico’s die zich in het Verenigd Koninkrijk of in niet-EERrechtsgebieden bevinden, blijven bij RSAI.
Of een polis risico’s dekt in een EER-land is afhankelijk van een aantal factoren. Hierna vindt u
een algemeen, niet-uitputtend overzicht van deze factoren, hoewel ook andere factoren van
toepassing kunnen zijn voor het vaststellen van de locatie van en risico onder een polis (waar
vereist of nodig:


Als de verzekering betrekking heeft op een gebouw of een gebouw en de inhoud
ervan (voor zover de inhoud onder dezelfde polis valt), het EER-land waar het
gebouw is gevestigd;



Indien de verzekering betrekking heeft op een voertuig van elk willekeurig type, het
EER-land waarin het voertuig geregistreerd is;



In alle overige gevallen:



Indien de polishouder een persoon is, de gewone verblijfplaats van hem of haar in het
EER-land; of



Indien de verzekeringnemer geen persoon is, het EER-land waar deze rechtspersoon
waarop de overeenkomst betrekking heeft, is gevestigd;

in beide gevallen op de datum waarop de verzekeringsovereenkomst is gesloten.
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Als u niet zeker weet of u een Londen-polis hebt afgesloten, neem dan schriftelijk of
telefonisch contact op met RSAI. Gebruik de contactgegevens die zijn verstrekt in “Meer
informatie nodig” op pagina 12.
Voor meer informatie over de gevolgen van de voorgestelde Regeling op de Londonactiviteiten, verwijzen we naar de vragen en antwoorden in paragraaf 2.4 “Gevolgen van de
overdracht” op pagina 6.
Uitgaande herverzekering
De Over te dragen activiteiten omvatten de herverzekeringsregelingen (inclusief
gerelateerde beveiligingsregelingen en kredietbrieven) die dekking bieden aan RSAI met
betrekking tot de polissen die zijn opgenomen in de Over te dragen activiteiten. Dergelijke
herverzekeringsregelingen kunnen rechtstreeks bij RSAI of via een derde tussenpersoon
(inclusief makelaars) verkregen zijn, bijvoorbeeld lokaal in rechtsgebieden van de EERfilialen of op entiteitniveau bij RSAI in het VK.
Wie is RSAL?
RSA Luxembourg S.A. is een op 7 november 2017 geregistreerd bedrijf. Het is een volledige
dochteronderneming van RSAI waarvan het eigendom rechtstreeks berust bij RSAI. Het is
de nieuwe hoofdvestiging van RSA European Global Risk Solutions.
Aan RSAL is in Luxemburg vergunning verleend en RSAL staat onder toezicht van de
Luxemburgse verzekeringstoezichthouder, het Commissariat Aux Assurance. RSAL heeft
vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje (RSAL-filialen) waaraan de
EER-filialen, inclusief het bestaande personeelsbestand en bestaande processen, in het
kader van het voorgestelde Plan zullen worden overgedragen.
Na de voorgestelde overdracht zal RSAL trachten ervoor te zorgen dat polishouders,
intermediairs en klanten dezelfde service blijven ontvangen als nu reeds het geval is.
2.3

De overdracht
Wat is een Deel VII overdracht?
“Deel VII overdracht” refereert aan een overdracht van verzekeringsactiviteiten
gebruikmakend van de voorzieningen van Deel VII van de FSMA (Engelse wet inzake
financiële diensten en markten). Het is een wettelijke regeling waarbij de verplichtingen van
een verzekeraar (of een aantal verzekeraars) en de overeenkomstige activa worden
overgedragen aan een andere entiteit. Het te volgen proces moet voldoen aan de strengste
eisen om de bescherming van polishouders te waarborgen. het document van de Regeling
wordt pas van kracht nadat het door het Hof is goedgekeurd. Het Hof dat een Deel VII
overdrachtsplan in behandeling neemt, houdt rekening met de standpunten van de PRA, de
FCA en de Onafhankelijke expert, wiens benoeming moet worden goedgekeurd door de PRA
(in samenspraak met de FCA), en met eventuele bezwaren van betrokken partijen.
Voordat het Hof de overdracht van activiteiten van een EER-filiaal van RSAI kan goedkeuren,
moet de autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op het verzekeringsbedrijf in het
EER-land waar het betreffende filiaal is gevestigd, te hebben ingestemd of geacht zijn te
hebben ingestemd met de overdracht
Wat is het document van de Regeling?
Het document van de Regeling is een juridisch document waarin de voorwaarden worden
uiteengezet waaronder de overdracht van activiteiten van RSAI naar RSAL in werking zal
treden. We hebben een samenvatting van de voorwaarden van het document van de
Regeling opgenomen in deel 2 van dit boekje. Een kopie van het volledige document van de
Regeling kan worden gedownload via www.rsagroup.com/brexit. Indien u de papieren versie
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van dit document wilt ontvangen, neem dan contact op met RSAI via de contactgegevens
die u vindt in “Meer informatie nodig” on pagina 12.
Wanneer zal de voorgestelde overdracht plaatsvinden?
Indien de voorstellen door het Hof worden goedgekeurd, verwachten we dat de overdracht
onmiddellijk na middernacht (GMT) op 1 januari 2019 zal plaatsvinden.
Is het mogelijk om te stemmen over deze voorstellen?
Nee. Stemmen is juridisch niet verplicht. Indien u echter van mening bent dat u mogelijk
nadeel ondervindt van de voorstellen of als u bezwaar hebt tegen de voorstellen, hebt u het
recht de bijzonderheden van uw bezwaren uit te brengen en te worden gehoord door de
rechter. Zie het antwoord op “Wat moet ik doen als ik van mening ben dat ik nadeel ondervind
van het voorstel of als ik bezwaar hebt tegen de overdracht?” hieronder voor nadere
informatie.
Wat moet ik doen als ik van mening ben dat ik nadeel ondervind van het voorstel of
als ik bezwaar hebt tegen de overdracht?
We hopen dat dit document u de informatie geeft die u nodig heb om te begrijpen wat wordt
voorgesteld en eventuele vragen beantwoordt. Indien u echter van mening bent dat u nadeel
ondervind van het voorstel of bezwaar hebt tegen het voorstel, neem dan telefonisch of schriftelijk
contact op met RSAI via de contactgegevens die u vindt in “Meer informatie nodig” op pagina 12.
Indien u bezwaar hebt tegen de voorgestelde overdracht of van mening bent dat u nadeel
ondervindt van de voorgestelde overdracht, heeft u het recht om uw voorstelling van zaken
schriftelijk uit te brengen en/of te verschijnen op de zitting van het Hof, in persoon of
vertegenwoordigd door een raadsman. U kunt u uw bedenkingen ook schriftelijk of telefonisch
aan ons kenbaar maken via de contactgegevens die u vindt in “Meer informatie nodig” op pagina
12.
Indien u van plan bent om uw voorstelling van zaken in te dienen (schriftelijk of telefonisch) en/of
te verschijnen ter zitting van het Hof wordt u verzocht de bijzonderheden van uw bezwaren zo
spoedig mogelijk, en bij voorkeur voor 16 november 2018 kenbaar te maken aan RSAI via de
contactgegevens die u vindt in “Meer informatie nodig” op pagina 12, maar u bent daartoe niet
verplicht.
Wij registreren alle bezwaren die wij ontvangen en melden ze bij de PRA, de FCA, de
Onafhankelijke expert en het Hof, samen met een kopie van onze antwoorden. Indien u
schriftelijk bezwaar maakt, wordt dit inbegrepen in de informatie die aan het Hof wordt verstrekt.
Indien u ons van uw bezwaar in kennis stelt vóór de hoorzitting, heeft dit geen invloed op uw
recht om aanwezig te zijn en bezwaar te maken tijdens de hoorzitting. Dit behoort ook in dit geval
nog altijd tot de mogelijkheden.
2.4

Gevolgen van de overdracht
Welke gevolgen zal de overdracht hebben?
Alle voorwaarden van de overdracht zijn opgenomen in het document van de Regeling dat door
het Hof moet worden goedgekeurd. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen van de
Regeling wordt verstrekt in deel twee van dit boekje.
De belangrijkste voorwaarden van het voorstel zijn als volgt:


RSAI draagt de Over te dragen activiteiten, inclusief (voorzover mogelijk) alle activa en
passiva die daarin zijn opgenomen, over aan RSAL;



RSAI-polissen worden, nadat het voorstel van kracht wordt, RSAL-polissen.
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Dit betekent dat alle polishouders of rechthebbenden in het kader van deze polissen (inclusief
vervallen polissen) respectievelijk polishouders of rechthebbenden van RSAL zullen zijn na de
overdracht.
Na de overdracht worden persoonsgegevens die door RSAI werden bewaard en betrekking
hebben op de overdracht van polishouders en verzekerden, bewaard en verwerkt door RSAL.
De overdracht omvat alle overeenkomstige activa, inclusief herverzekeringsactiva, die horen bij
de over te dragen verzekerings- en herverzekeringspolissen.
Indien het Hof de overdracht goedkeurt, is dit besluit volgens het Engelse recht bindend voor alle
polishouders en zal het worden erkend in alle andere EER-rechtsgebieden (onder voorwaarde
dat de PRA de toezichthouder in andere relevante EER-landen, waaronder Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk en Spanje hiervan op de hoogte stelt, en onder voorwaarde van bepaalde
rechten van de relevante regelgevende EER-instanties om toestemming voor de overdracht te
weigeren).
Momenteel verwachten we dat de overdracht onmiddellijk na middernacht (GMT) op 1 januari
2019 zal plaatsvinden.
Veranderen de voorwaarden of het beheer van mijn polis?
Activiteiten EER-filialen
Als de voorstellen worden goedgekeurd, worden de algemene voorwaarden van een polis die
wordt overgedragen niet gewijzigd. In het algemeen zullen de rechten en verplichtingen van
RSAI terzake van polissen van de EER-filialen ongewijzigd overgedragen worden aan RSAL.
Alle rechten of verplichtingen die polishouders of herverzekeraars uit hoofde van dergelijke
polissen hebben, blijven ongewijzigd, maar kunnen na de overdracht uitoefenbaar tegen of
verschuldigd zijn aan RSAL. Geldige vorderingen zullen nog altijd uitbetaald worden, hoewel
de betalingsplichtige partij RSAL is in plaats van RSAI. Vanaf de Ingangsdatum worden
polissen die nu nog gesloten worden door filialen van RSAI in de EU, verlengd door de filialen
van RSAL.1
Er worden geen wijzigingen aangebracht in de manier waarop afgegeven polissen worden
beheerd als onderdeel van de voorgestelde overdracht aan RSAL, en RSAL zal trachten
ervoor te zorgen dat polishouders dezelfde service blijven ontvangen als nu reeds het geval
is. Polishouders kunnen contact blijven houden met hun gebruikelijke RSA-contactpersoon,
hun huidige verzekeringsmakelaar of andere tussenpersoon indien zij aan polissen of
vorderingen gerelateerde vragen hebben.
London-polissen
De London-polissen maken doorgaans deel uit van verzekeringspolissen van grotere
multinationals die risico’s binnen het VK alsmede elders in de EER dekken (polissen van
multinationals). Indien de voorgestelde overdracht wordt goedgekeurd, is elke multinational
polis voor risico’s die zijn gesitueerd in andere EER-landen anders dan het Verenigd
Koninkrijk verzekerd door RSAL terwijl risico’s in het VK en eventuele niet-EER-landen
worden gedekt door RSAI. Na de voorgestelde overdracht veranderen beperkingen,
inhoudingen, retenties en soortgelijke bepalingen ten aanzien van de door RSAL en RSAI
geleverde verzekering na de overdracht niet, alsof de verzekering werd verstrekt onder één
enkele polis (zij het met twee verzekeraars met onvoorwaardelijke aansprakelijkheid, niet
hoofdelijk en onvoorwaardelijk). [Er zijn geen andere wijzigingen in de algemene
voorwaarden van multinational polissen].

-7-

Er verandert voor polishouders niets in de manier waarop multinational polissen worden
beheerd als onderdeel van de voorgestelde overdracht van London-polissen aan RSAL, en
RSAL zal trachten ervoor te zorgen dat polishouders dezelfde service blijven ontvangen als
nu reeds het geval is. Polishouders kunnen op de gebruikelijke manier contact blijven
opnemen met hun huidige verzekeringsmakelaar of andere tussenpersoon als zij aan
polissen of vorderingen gerelateerde vragen hebben.2
Makelaars en andere tussenpersonen dienen na de Ingangsdatum contact te onderhouden
met RSAL in verband met het beheer van de London-polissen. RSAL zal contact opnemen
met makelaars en tussenpersonen indien er wijzigingen in contact- of betalingsgegevens
zijn.
Bij verlenging wordt de multinational polis opgesplitst in een hoofdverzekering voor het VKrisico (en eventuele niet-EER-risico’s) dat door RSAI is verzekerd en een aanvullende
verzekering voor de andere door RSAL verzekerde EER-risico’s. Verlengingen worden als
voorheen behandeld, waarbij de hoofdverzekering in Londen wordt afgegeven via een enkel
contactpunt.3
Welke andere wijzigingen kan ik verwachten?
De Financiële Compensatieregeling (“FSCS”)
De Financiële Compensatieregeling (FSCS) in het VK beschermt klanten. Het is een wettelijk
“fonds voor noodsituaties” dat klanten schadeloosstelt in het geval van insolventie van een
financiële dienstverlener.
Polishouders komen, als het particulieren of kleine bedrijven zijn, in aanmerking voor
bescherming uit hoofde van de FSCS-regeling, maar alleen als het gaat om polissen voor
directe verzekeringen (dat wil zeggen dat houders van herverzekeringspolissen niet zijn
gedekt). Kleine bedrijven worden gedefinieerd als bedrijven met een jaaromzet van minder
dan £ 1 miljoen (of het equivalent daarvan in een andere valuta op het relevante tijdstip).
Het FSCS keert 100% van alle vorderingen uit voor verplichte verzekering (bijvoorbeeld een WAverzekering voor motorrijtuigen) en 90% van elke claim voor een niet-verplichte verzekering
(bijvoorbeeld een opstalverzekering), zonder beperking ten aanzien van het uit te keren bedrag.
Er is geen verzekering voor goederen tijdens vervoer, schepen, luchtvaart en krediet.
Er bestaat in Luxemburg geen gelijksoortige regeling voor de bescherming van
verzekeringnemers waarvan de polis wordt overgenomen. Houders van polissen voor directe
verzekeringen die zijn inbegrepen in de Over te dragen activiteiten en in aanmerking komen
voor bescherming uit hoofde van de FSCS-regeling zullen deze bescherming verliezen als
gevolg van de voorgestelde overdracht.
RSAI heeft de Over te dragen activiteiten gecontroleerd om polishouders te identificeren die
mogelijk in aanmerking komen voor bescherming uit hoofde van de FSCS-regeling. Na deze
controle werd geconcludeerd dat een aantal polishouders die op dit moment aanspraak
maakt op bescherming, na de overdracht hier niet meer voor in aanmerking komt. RSAI is
van mening dat minder dan 2% van de Over te dragen activiteiten (bruto geboekte premie)
afkomstig is van klanten die momenteel in aanmerking komen voor FSCS. De Onafhankelijke
expert heeft de gevolgen overwogen die het verlies van bescherming uit hoofde van de
FSCS-regeling zal hebben voor polishouders die door de overdracht worden getroffen. De
expert heeft geconcludeerd dat in geval van een insolventiescenario dat toegang zou geven
tot bescherming uit hoofde van de FSCS-regeling, het verlies van toegang tot de FSCS
waarschijnlijk geen wezenlijk nadelig effect zal hebben op desbetreffende polishouders.
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RSAI schrijft polishouders waarvan is vastgesteld dat zij voldoen aan de criteria voor
bescherming uit hoofde van de FSCS-regeling en waarvan de polis wordt overgenomen, om
hen ervan op de hoogte te stellen dat ze deze bescherming na de overdracht zullen verliezen.
Het is echter mogelijk dat RSAI niet alle polishouders heeft geïdentificeerd waarvan de polis
wordt overgenomen, en welke momenteel in aanmerking komen voor bescherming in het
kader van de FSCS, maar dergelijke bescherming kunnen verliezen na de voorgestelde
overdracht.
Indien u van mening bent dat het verlies van toegang tot het FSCS nadelige gevolgen voor
u kan hebben, raadpleegt u het antwoord op “Wat moet ik doen als ik van mening ben dat ik
nadeel ondervind van het voorstel of als ik bezwaar hebt tegen de overdracht?” op pagina 6.
Financial Ombudsman Service (“FOS”)
De Financial Ombudsman Service (FOS) biedt particulieren en micro-ondernemingen een
gratis en onafhankelijke service voor het beslechten van geschillen met financiële
ondernemingen, waaronder verzekeraars die binnen het VK polissen afgeven of beheren.
Micro-ondernemingen zijn ondernemingen met een jaaromzet lager dan €2m en minder dan
tien werknemers.
Een particulier of een micro-onderneming hoeft niet in het Verenigd Koninkrijk te wonen of
gevestigd te zijn om een klacht over een verzekeringspolis te laten afhandelen door de FOS.
Het is echter wel noodzakelijk dat de betreffende verzekeringspolis wordt of werd beheerd in
het Verenigd Koninkrijk en/of is afgegeven in het VK.
De voorgestelde overdracht laat het klachtrecht van polishouders onverlet. Zij kunnen
klachten over handelingen en nalatigheden die vóór de voorgestelde overdracht hebben
plaatsgevonden indienen bij de FOS. Na de voorgestelde overdracht kunnen particulieren en
micro-ondernemingen die momenteel in aanmerking komen om bij de FOS een klacht in te
dienen met betrekking tot de over te nemen polis, bij de FOS een klacht indienen over
handelingen en nalatigheden die vóór de voorgestelde overdracht hebben plaatsgevonden.
Dergelijke polishouders zullen klachten in verband met handelingen of nalatigheden van
RSAL met betrekking tot de over te dragen polissen, nadat de voorgestelde overdracht heeft
plaatsgevonden, niet meer bij de FOS kunnen indienen. Dergelijke klachten kunnen worden
gehoord door de Luxemburgse toezichthouder voor het verzekeringswezen, de CAA. Een
van de doelstellingen van de CAA is het ontvangen en onderzoeken van klachten van
polishouders en andere belanghebbenden. Hoewel de klachtenafhandelingsprocedure van
de CAA en de FOS in het VK beide zijn bedoeld om geschillen met polishouders te
kanaliseren en
op
te
lossen,
zijn er
enkele
verschillen.
Onder
de
klachtenafhandelingsprocedure van de CAA is het bijvoorbeeld niet toegestaan bindende
beslissingen aan de verzekeraar op te leggen.
De Onafhankelijke expert heeft de gevolgen van het verlies van toegang tot de FOS in
paragraaf 7.7 van zijn rapport in overweging genomen en heeft geconcludeerd dat
verzekerden met over te dragen polissen in dit opzicht niet benadeeld worden.
Indien polishouders geen toegang meer hebben tot de FOS zal dit naar verwachting geen
gevolgen hebben voor polishouders van de EER-filialen, wiens polissen doorgaans worden
afgegeven en beheerd vanuit het rechtsgebied van het filiaal. Dit kan echter wel gevolgen
hebben voor polishouders met London-polissen die zijn afgegeven in het VK.
RSAI heeft zes over te dragen London-polishouders geïdentificeerd die beantwoorden aan
de toelatingscriteria voor toegang tot de FOS. Wij zullen hen er schriftelijk van op de hoogte
stellen dat zij zich niet langer kunnen richten tot de FOS met klachten over handelingen en
nalatigheden van RSAL die zich voordoen na de overdracht. Het is echter mogelijk dat RSAI
niet alle polishouders heeft geïdentificeerd waarvan de polis wordt overgenomen, en die
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momenteel in aanmerking komen voor bescherming in het kader van de FSCS, maar
dergelijke bescherming kunnen verliezen na de voorgestelde overdracht.
Indien u van mening bent dat het verlies van toegang tot de FOS nadelige gevolgen voor u
kan hebben, raadpleegt u het antwoord op “Wat moet ik doen als ik van mening ben dat ik
nadeel ondervind van het voorstel of als ik bezwaar hebt tegen de overdracht?” op pagina 6.
Wat zijn de gevolgen van de voorstellen?
Een Onafhankelijke expert, de FCA en de PRA hebben de Regeling bestudeerd. de Regeling
zal pas van kracht worden na goedkeuring door het Hof. De Onafhankelijke expert heeft de
veiligheid van alle polishouders in overweging genomen en een samenvatting van diens
rapport vindt u in Deel 3 van dit boekje. U kunt een kopie van het volledige rapport van de
Onafhankelijke expert gratis downloaden via www.rsagroup.com/brexit. Indien u de papieren
versie van dit document wilt ontvangen, neem dan contact op met RSAI via de
contactgegevens die u vindt in “Meer informatie nodig” op pagina 12.
Zoals bij alle regelingen voor de overdracht van verzekeringen, wordt de Regeling pas van
kracht nadat het is goedgekeurd door het Hof. Het Hof zal het rapport van de Onafhankelijke
expert, rapporten die zijn opgesteld door de FCA en PRA en eventuele verklaringen van
getroffen partijen, bestuderen.
2.5

De Onafhankelijke expert
Wie is de Onafhankelijke expert?
De Onafhankelijke expert is aangesteld om een Rapport over de Regeling te verstrekken
zoals vereist in artikel 109 van de FSMA en zijn mening te geven over de waarschijnlijke
gevolgen van Deel VII overdrachtsvoorstellen voor polishouders en andere belangrijke
belanghebbenden van RSAI en RSAL, waarvan de belangen (direct of indirect) door
maatregelen krachtens de overdracht wezenlijk nadelig worden beïnvloed Zijn benoeming is
goedgekeurd door de PRA na overleg met de FCA. Hij is geen adviseur voor de bedrijven
die betrokken zijn bij de overdracht, maar is onafhankelijk van de betrokken partijen en die
volgens de PRA en FCA over de vaardigheden beschikt die nodig zijn om de gevolgen van
de overdracht te kunnen beoordelen.
De rol van de Onafhankelijke expert bestaat uit het beoordelen van de gevolgen van de
overdracht. Daarna dient de expert zijn mening in een verslag kenbaar te maken aan het
Hof. Het advies moet onpartijdig zijn, gebaseerd op een grondige analyse van de voorstellen
en de activiteiten van RSAI en RSAL. Daarnaast moet het rapport opgesteld worden in een
door de PRA en FCA goedgekeurde vorm. Alle relevante bedrijven hebben de heer Mitchell
toegang verleend tot leidinggevend personeel en alle door hem gevraagde informatie.
De heer Steward Mitchell is de Onafhankelijke expert. Hij is werkzaam als partner bij de
praktijkgroep Verzekeringen van Lane Clark & Peacock LLP. De heer Mitchell is een fellow
van het Institute and Faculty of Actuaries. Hij heeft 30 jaar ervaring met algemene
verzekeringen en is bekwaam op alle gebieden van algemene actuariële en
verzekeringswerkzaamheden (waaronder reservering, kapitaal, prijsstelling en transacties).
Ook is hij gecertificeerd om actuariële verklaringen en adviezen te ondertekenen voor Lloyds.
Hij heeft onder meer meegewerkt aan peerreviews voor de Onafhankelijke expert van vier
andere verzekeraars ten behoeve van de overdracht van verzekeringen, en aan “sectie 166”regelgevingsrapporten voor de PRA.
Wat staat er in het rapport van de Onafhankelijke expert?
In het rapport van de Onafhankelijke expert wordt het oordeel van de heer Mitchell over de
waarschijnlijke gevolgen van de overdrachtsvoorstellen op polishouders en andere
belangrijke belanghebbenden van RSAI en RSAL gedetailleerd beschreven. Zo staat
bijvoorbeeld beschreven of hun belangen door maatregelen krachtens de overdracht
wezenlijk nadelig worden beïnvloed (direct of indirect). U vindt de door de heer Mitchell
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gemaakte samenvatting van dit rapport in Deel 3 van dit boekje. U kunt een kopie van zijn
volledige rapport gratis downloaden via www.rsagroup.com/brexit. Indien u de papieren
versie van dit document wilt ontvangen, neem dan contact op met RSAI via de
contactgegevens die u vindt in “Meer informatie nodig” op pagina 12.
De Onafhankelijke expert stelt daarnaast een aanvulling op zijn rapport op voor de
hoorzitting. Deze aanvulling heeft betrekking op zaken die veranderd of bijgewerkt zijn na
zijn eerste rapport. De aanvulling op het rapport wordt beschikbaar gesteld op de website.
Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn.
2.6

De hoorzitting
Wat is de datum van de hoorzitting?
Tijdens de hoorzitting op 29 november 2018 te: Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A
1NL, Verenigd Koninkrijk, wordt een verzoek om goedkeuring van de Regeling gevraagd (het
Verzoek). Wij raden iedereen die de hoorzitting wil bijwonen aan de RSA-website
www.rsagroup.com/brexit te raadplegen. Deze zal worden bijgewerkt als de datum van de
hoorzitting verandert.
De hoorzitting zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven.
Ook de Onafhankelijke expert kan aanwezig zijn. RSAI en RSAL worden tijdens de
hoorzitting vertegenwoordigd door een advocaat. Ook de PRA en de FCA hebben het recht
de hoorzitting bij te wonen. De hoorzitting is open voor het publiek.
Elke persoon die meent dat hij of zij nadeel zal ondervinden van de overdracht, heeft het
recht om zijn voorstelling van zaken schriftelijk uit te brengen en/of op 29 november 2018 te
verschijnen op de zitting van het Hof, in persoon of vertegenwoordigd door een raadsman,
waar het verzoek zal worden gehoord door een rechter. U kunt deze bedenkingen ook
schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maken via de contactgegevens die u vindt in “Meer
informatie nodig” op pagina 12. Wij zullen uw bedenkingen registreren en deze aan de PRA,
de FCA, de Onafhankelijke expert en het Hof meedelen. Zie het antwoord op “Wat moet ik
doen als ik van mening ben dat ik nadeel ondervind van het voorstel of als ik bezwaar hebt tegen
de overdracht?” op pagina 6 voor nadere informatie.
Indien u van plan bent om uw voorstelling van zaken in te dienen en/of te verschijnen ter
zitting van het Hof, wordt u verzocht om de schriftelijke voorstelling van zaken of de
schriftelijke aankondiging van uw voornemen om ter zitting te verschijnen, alsmede de
bijzonderheden van uw bezwaren zo spoedig mogelijk, en bij voorkeur voor 16 november
2018 uit te brengen. U kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken die u vindt in “Meer
informatie nodig” op pagina 12.
Wat gebeurt er tijdens de hoorzitting?
Het Hof zal beoordelen of alle juridische procedures voor het uitvoeren van een deel VIIoverdracht correct zijn gevolgd. Het Hof beoordeelt ook de getuigenverklaringen en het
bewijsmateriaal gepresenteerd door RSAI en RSAL als onderbouwing van de voorgestelde
overdracht, en neemt ook de rapporten van de Onafhankelijke expert, de PRA en de FCA in
overweging.
Er zal tijd worden uitgetrokken om eventuele bezwaren van getroffen polishouders of andere
personen in te brengen (schriftelijk of in persoon), die beweren dat zij nadelige gevolgen
zullen ondervinden van de voorstellen.
Het Hof moet beslissen of het al dan niet gepast is om, rekening houdend met alle bewijzen,
de overdracht goed te keuren. Indien het Hof de overdracht goedkeurt, wordt er een
rechterlijk bevel uitgevaardigd dat de overdracht mogelijk maakt op het tijdstip dat in het bevel
staat vermeld.
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Hoe weet ik of de Regeling is goedgekeurd?
We zullen de uitkomst van de hoorzitting van het Hof na de hoorzitting op de RSA-website
www.rsagroup.com/brexit plaatsen. De hoorzitting zal plaatsvinden op 29 november 2018.
Voorgesteld wordt de overdracht onmiddellijk na middernacht (GMT) op 1 januari 2019 van
kracht te laten worden.
2.7

Verdere informatie en actie vereist
Wat moet ik nu doen?
Indien u van mening bent dat u geen nadelige gevolgen zult ondervinden van het voorstel en
geen bezwaar hebt tegen het voorstel, hoeft u niets te doen.
Indien u van mening bent dat u nadelige gevolgen zult ondervinden van het voorstel of
bezwaar hebt tegen het voorstel, raadpleegt u “Wat moet ik doen als ik van mening ben dat
ik nadelige gevolgen zal ondervinden van het voorstel of bezwaar heb tegen de overdracht?”
op pagina 6 voor nadere informatie over de stappen die u kunt nemen om bezwaar te maken.
Indien u nadere informatie over de voorstellen nodig hebt, raadpleegt u “Meer informatie
nodig” hieronder.
Hoe vind ik nadere informatie?
Kopieën van documenten die betrekking hebben op de overdracht, zoals het volledige
Rapport over de Regeling, het rapport van de Onafhankelijke expert en dit document kunnen
gratis worden gedownload via www.rsagroup.com/brexit. Deze documenten zijn beschikbaar
in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands en Spaans. Geactualiseerde
informatie over de voorgestelde overdracht, bijvoorbeeld een wijziging van de datum van de
rechtszitting en een kopie van het aanvullende rapport van de Onafhankelijke expert wordt
beschikbaar gemaakt op de website. Wij raden u aan deze regelmatig te controleren op
wijzigingen. Zodra de overdracht is goedgekeurd, wordt dit aangekondigd op de website van
RSA: www.rsagroup.com/brexit.
Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de overdracht of wilt dat wij u een papieren
kopie van de overdrachtsdocumenten toesturen, neem dan als volgt contact op met RSAI:


het RSA Brexit contactcentrum op +44 121 441 7701;



e-mail RSABrexit@equiniti.com onder vermelding van ‘RSA BREXIT’; of



schrijf ons RSA Nederland, P.O Box 4143, 3006 AC Rotterdam, Nederland; vermeld
op de voorkant van de envelop duidelijk de referentietekst ‘RSA BREXIT’,

De helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur (Centraal-Europese
tijd) bereikbaar. Gesprekken worden mogelijk opgenomen.
Neem met overige algemene vragen over uw polis of vorderingen contact op met ons via de
contactgegevens die u vindt in uw polis.
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DEEL TWEE
OVERZICHT VAN DE REGELING
1.

Inleiding
In deze sectie wordt een samenvatting van de voorwaarden van de voorgestelde Regeling
gegeven. In deze sectie wordt niet elk aspect van de Regeling uitgelegd.

2.

De Ingangsdatum
de Regeling treedt niet eerder in werking dan nadat het Hof de Regeling goedkeurt krachtens
artikel s.111 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Engelse wet van 2000 inzake
financiële diensten en markten). Voorgesteld wordt om de Regeling na goedkeuring
onmiddellijk na middernacht (GMT) op 1 januari 2019 (de Ingangsdatum) in werking te laten
treden.

3.

De gevolgen van de Regeling
3.1 de Regeling is bedoeld om de Over te dragen activiteiten, bestaande uit activiteiten van de
EER-filialen en de activiteiten van London, over te dragen aan RSAL. De Over te dragen
activiteiten omvatten alle activiteiten die worden uitgevoerd door de EER-filialen van RSAI,
met uitzondering van de Uitgesloten herverzekeringsactiviteiten, en alle of een deel van de
polissen van directe verzekeringen gesloten of gedekt door RSAI in het VK met betrekking
tot verzekeringsrisico’s die zich in EER-rechtsgebieden anders dan het VK bevinden, met
inbegrip van hiermee verbandhoudende voorzieningen en herverzekeringsactiva alsmede
bepaalde claimbeheervoorzieningen.

3.2

Polissen van directe verzekeringen gesloten of gedekt door RSAI in het VK voor
verzekeringsrisico’s die zich deels in EER-rechtsgebieden anders dan het VK bevinden en
deels voor risico’s in het VK en buiten de EER-rechtsgebieden maken deel uit van de
geplande overdracht aan RSAL voor zover ze risico’s verzekeren in EER-landen anders dan
het VK. De delen van deze polissen die risico’s verzekeren in het VK en in rechtsgebieden
buiten het EER zijn bestemd om bij RSAI te blijven en niet om overgedragen te worden aan
RSAL in overeenstemming met de Regeling.

3.3

de Regeling zal, indien goedgekeurd, de volgende gevolgen hebben, op en vanaf de
Ingangsdatum:
3.3.1

terzake van de activiteiten van de EER-filialen:
(a)

de EER-filialen van RSAL zullen de EER-filialen van RSAI vervangen als
verzekeraar, herverzekeraar of contractant, afhankelijk van de situatie, en
zullen recht krijgen op de prestaties van bepaalde herverzekeringen die voor
henzelf door de EER-filialen van RSAI worden bewaard, of door de RSAI voor
de activiteiten van de EER-filialen;

(b)

alle rechten en plichten van de EER-filialen van RSAI uit hoofde van de
activiteiten van de EER-filialen worden automatisch (van rechtswege)
overgedragen aan de EER-filialen van RSAL, en worden derhalve rechten en
plichten van de EER-filialen van RSAL. Dit zijn derhalve niet langer de rechten
en plichten van de EER-filialen van RSAI; en

(c)

elke polishouder met een polis die onderdeel is van de activiteiten van EERfilialen krijgt recht op dezelfde rechten tegen de EER-filialen van RSAL, met
inbegrip van rechten op het indienen van vorderingen in het kader van lopende
of verlopen polissen, zoals beschikbaar aan hen tegen de EER-filialen van
RSAI uit hoofde van de betreffende polis;

3.3.2 terzake van de activiteiten van London:
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3.3.3

3.3.4

(a)

RSAL zal RSAI vervangen als verzekeraar en zal ten aanzien van de Londonactiviteiten recht krijgen op de prestaties van bepaalde herverzekeringen die
door RSAI worden bewaard;

(b)

alle rechten en plichten van RSAI uit hoofde van de activiteiten van London,
met inbegrip van rechten van polishouders om vorderingen in te dienen uit
hoofde van lopende of verlopen polissen, worden automatisch (van
rechtswege) overgedragen aan RSAL en worden de rechten en plichten van
RSAL. Ze zullen derhalve niet langer de rechten en plichten zijn van RSAI; en

(c)

elke polishouder met een polis die (geheel of gedeeltelijk) is ondergebracht in
de activiteiten van London (Overdracht van London-polis) verkrijgt recht op
dezelfde rechten tegen RSAL, met inbegrip van rechten op het indienen van
vorderingen in het kader van lopende of verlopen polissen, zoals beschikbaar
aan hen tegen RSAI uit hoofde van de Overdracht van London-polissen;

terzake van elke polis die gesloten of gedekt is door RSAI en deels (niet volledig) een
Over te dragen London-polis is (een multinational polis):
(a)

terzake van dat deel van de Multinational polis dat geen over te dragen
London-polis is (de Niet-overgenomen polis), dit blijft van kracht op de
oorspronkelijke voorwaarden bij verzekeraar RSAI alsof het niet van
toepassing was op de risico’s die zich in een EER-staat bevinden (s) andere
dan het VK; en

(b)

beperkingen of subbeperkingen, inhoudingen of retenties en alle andere
bepalingen met een soortgelijk effect zoals vervat in de Multinational polis
onmiddellijk voorafgaand aan de Ingangsdatum, worden van kracht op de
Ingangsdatum en worden toegepast uit hoofde van vorderingen inzake de
Niet-overgenomen polis of de Over te dragen London-polis. Voornoemde
bepalingen worden op dezelfde wijze toegepast als op vorderingen uit hoofde
van de Multinational polis die onmiddellijk voorafgaand aan de Ingangsdatum
zijn ingediend, zodat, alleen ten aanzien van dergelijke bepalingen, de Nietovergenomen polis en de Over te dragen London-polis werken als één polis
(zij het met twee verzekeraars met onvoorwaardelijke aansprakelijkheid, niet
hoofdelijk en onvoorwaardelijk).

alle activa die zijn opgenomen in de Over te dragen activiteiten en alle aanspraken op
en belangen van RSAI in deze activa worden overgedragen en toegekend aan RSAL.

4.

Continuïteit van de procedure

4.1

Elke gerechtelijke, quasi-gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure of elke klacht
of claim die wordt neergelegd bij een ombudsman of andere procedures voor de oplossing
van een geschil of vordering, ongeacht of deze in behandeling zijn of kunnen worden ingeleid,
of in de toekomst worden ingediend, inclusief vorderingen die nog niet zijn afgehandeld
(Procedure) door, tegen of met betrekking tot RSAI en/of een van de EER-filialen van RSAI
vanaf de datum waarop de overdracht van kracht wordt:
4.1.1

inzake of in verband met de activiteiten van de EER-filialen die zijn inbegrepen in de
voorgestelde overdracht (Over te dragen activiteiten van filiaal) of, vanaf de
Daaropvolgende overdrachtsdatum die daarop van toepassing is, alle resterende
activa, resterende passiva of resterende polis die onderdeel vormen van de Over te
dragen activiteiten van filiaal; of

4.1.2 inzake of in verband met de activiteiten van de London-filialen die zijn inbegrepen in
de voorgestelde overdracht (Over te dragen London-activiteiten) of, vanaf de
Daaropvolgende overdrachtsdatum die daarop van toepassing is, alle resterende
activa, resterende passiva of resterende polis die onderdeel vormen van de Over te
dragen London-activiteiten; of wordt gestart en/of voortgezet door, tegen of met
betrekking tot RSAL en/of de relevante EER-filialen van RSAL en RSAL en de EERfilialen van RSAL hebben recht op alle verweermiddelen, vorderingen,
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tegenvorderingen en verrekeningsrechten die beschikbaar zouden zijn geweest voor
RSAI en de EER-filialen van RSAI met betrekking tot dergelijke Procedures. RSAI
noch de EER-filialen van RSAI zijn aansprakelijk in die procedure.
4.2

Uitspraken, arresten en beschikkingen hetzij door, hetzij tegen een van de EER-filialen van
RSAI en/of RSAI die betrekking hebben op een deel van de Over te dragen activiteiten van
het filiaal of het gevolg zijn van een procedure die voortvloeien uit de Over te dragen Londonactiviteiten, voorafgaand aan of na de Ingangsdatum (of, in geval van resterende activa,
resterende passiva of resterende polis, de Daaropvolgende overdrachtsdatum), zullen, vanaf
de Ingangsdatum (of in het geval van resterende activa, resterende passiva of resterende
polis de Daaropvolgende overdrachtsdatum die daarop van toepassing is, afdwingbaar zijn
door of tegen RSAL en/of de relevante EER-filialen van RSAL.

5.

Uitgesloten en vertraagde overdrachten

5.1

Bepaalde activa, passiva en polissen die anders in het toepassingsgebied van de Over te
dragen activiteiten zouden vallen, zijn specifiek uitgesloten van de Regeling en zullen niet
worden overgedragen aan RSAL. Dit zijn de uitgesloten herverzekeringsactiviteiten,
uitgesloten activa, uitgesloten passiva en de uitgesloten polissen, zoals uiteengezet in het
document van de Regeling.

5.2

Daarnaast is het mogelijk dat, als gevolg van enige beperking of belemmering van de
overdracht krachtens de Regeling of indien RSAI en RSAL hiermee instemmen, sommige
polissen, herverzekeringscontracten of andere activa en passiva die bestemd zijn voor
overdracht aan RSAL (beschreven als resterende polissen, resterende activa en resterende
passiva in het document van de Regeling) pas mogen worden overgedragen na de
Ingangsdatum, wanneer een dergelijke beperking of belemmering is opgeheven of RSAI en
RSAL hebben ingestemd met de overdracht. Tot het moment dat de beperking of belemmering
voor de overdracht die onder de Regeling valt is opgeheven of RSAI en RSAL hebben
ingestemd met de overdracht, zullen eventuele resteren polissen, resterende activa en
resterende passiva door RSAI in trust worden gehouden voor RSAL tenzij RSAI en RSAL
anders overeenkomen.

6.

Premies en mandaten

6.1

Alle premies en overige bedragen die verschuldigd zijn aan RSAI of een van de EER-filialen
van RSAI met betrekking tot de Over te dragen activiteiten zullen, vanaf de Ingangsdatum,
verschuldigd zijn aan RSAL of het relevante EER-filiaal van RSAL.

6.2

Alle automatische afschrijvingen, doorlopende opdrachten, machtigingen of andere
instructies of autoriteiten invorderbaar door of verschuldigd aan RSAI of een van de EERfilialen van RSAI, die betrekking hebben op de Over te dragen activiteiten en van kracht
worden op de Ingangsdatum, zullen na de Ingangsdatum invorderbaar door of verschuldigd
aan RSAL zijn of aan het relevante EER-filiaal van RSAL.

7.

Gegevensbescherming
RSAL zal alle rechten, aansprakelijkheden en verplichtingen van RSAI met betrekking tot alle
persoonsgegevens die betrekking hebben op de Over te dragen filialen en onderworpen zijn
aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene
verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016) en alle nationale wetten voor de ten uitvoerlegging
of aanvulling daarvan, overnemen.

8.

Kosten en uitgaven
Alle kosten en uitgaven in verband met de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van de
Regeling, hetzij vóór, hetzij na de Ingangsdatum, zullen worden betaald door RSAI en RSAL.
Dergelijke kosten zullen niet worden gedragen door de polishouders.
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9.

Wijzigingen, amendementen of toevoegingen

9.1

Vóór de Ingangsdatum kunnen RSAI en RSAL namens zichzelf, namens personen die
gebonden zijn door de voorwaarden van deze Regeling en namens alle andere betrokken
personen (behalve de PRA en de FCA) instemmen met elke wijziging of toevoeging aan de
Regeling die de Rechter goedkeurt of oplegt voorafgaand aan de goedkeuring van de
Regeling.

9.2

Elke wijziging van de Regeling die na de Ingangsdatum plaatsvindt moet op voorhand
worden gemeld aan de PRA en de FCA. Daarnaast dient een Onafhankelijke expert te
verklaren dat de voorgestelde wijziging naar zijn oordeel (waarschijnlijk) geen wezenlijke
invloed zal hebben op de contractuele rechten en/of de serviceniveaus van
verzekeringnemers met polissen die worden overgedragen uit hoofde van de Regeling en
moet, indien van toepassing, worden goedgekeurd door het Hof. Voor kleine en/of technische
wijzigingen van de voorwaarden van deze Regeling, waaronder wijzigingen voor het
corrigeren van kennelijke fouten, hoeft geen goedkeuring van het Hof te worden
aangevraagd, op voorwaarde dat de FCA en de PRA hiervan van tevoren op de hoogte zijn
gebracht en hebben bevestigd dat zij geen bezwaar hebben tegen een dergelijke wijziging.

10.

Toepasselijk recht
De voorwaarden van de Regeling zullen worden beoordeeld en geïnterpreteerd in
overeenstemming met de wetten van Engeland.
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Samenvatting van de Regeling opgesteld door Onafhankelijke expert
Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten van RSAI naar RSAL
26 juli 2018

DEEL DRIE
SAMENVATTING VAN HET RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE EXPERT
1. De Voorgestelde overdracht

Voorgestelde overdracht liggen wezenlijke gevolgen
voor de serviceniveaus voor verzekeringsnemers met
een polis die niet wordt overgedragen niet in de lijn der
verwachting.
2. “Verzekeringnemers met een polis die wordt
overgedragen”, worden overgedragen van RSAI
naar RSAL als gevolg van de Voorgenomen
overdracht: Ik heb geconcludeerd dat de Voorgestelde
overdracht waarschijnlijk geen wezenlijk negatieve
gevolgen zal hebben voor veiligheid van
verzekeringnemers met een polis die wordt
overgedragen. Het is niet aannemelijk dat er na de
inwerkingtreding van de Voorgestelde overdracht
negatieve gevolgen zullen optreden voor de
serviceniveaus voor verzekeringsnemers met een polis
die wordt overgedragen wezenlijke gevolgen.
3. Herverzekeraars met contracten bij RSAI die
worden overgedragen aan RSAL: Ik heb
geconcludeerd dat herverzekeraars van RSAI niet
wezenlijk worden beïnvloed door de Voorgestelde
overdracht.
Later in deze samenvatting geef ik de belangrijkste
redenen waarop ik mijn conclusies heb gebaseerd.
Tevens heb ik een situatie geschetst waarin
verzekeringnemers met een polis die wordt
overgedragen wel wezenlijk nadelig zouden kunnen
worden beïnvloed door de Voorgestelde overdracht. Ik
heb geconcludeerd dat het zeer onaannemelijk is dat
deze situatie zich zal voordoen.
Sommige polishouders zijn in het bezit van polissen die
risico’s in het VK en andere Europese landen dekken –
zoals multinational polissen afgegeven door RSAI in het
kader van FofS. Voor deze polishouders heb ik
overwogen dat de niet over te dragen en de over te
dragen gedeelten, respectievelijk, onderdeel zijn van de
activiteiten die niet worden overgedragen en de
activiteiten die wel worden overgedragen.

Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSAI) is
momenteel actief binnen de Europese Unie (EU) en
maakt gebruik van de Freedom of Services (FofS)en Freedom of Establishment (FofE)-regelingen van
de EU.
In het geval van een harde Brexit, waardoor RSAI
zijn FofS- of FofE-rechten zou verliezen, mogen
RSAI en zijn Europese filialen niet langer legaal
zaken doen met Europese klanten buiten het VK.
RSAI zou bijvoorbeeld niet in staat zijn om binnen de
EU nieuwe verzekeringspolissen af te geven en zou
juridisch gezien geen rechtmatige vorderingen
kunnen betalen aan bestaande EU-polishouders
buiten het VK.
Om de zekerheid te bieden dat RSA Group ook na
Brexit zijn activiteiten met minimale verstoring kan
voortzetten binnen de EU, stelt RSAI voor de
relevante EU-activiteiten van RSAI over te dragen
aan RSA Luxembourg S.A. (RSAL), een nieuwe
Luxemburgse dochteronderneming van RSAI.
2. Mijn rol als Onafhankelijke expert
Om de procedure voort te zetten, moet de
Voorgestelde overdracht worden goedgekeurd door
de High Court of Justice of England and Wales (het
Hof). Om de Voorgestelde overdracht te kunnen
beoordelen, heeft het Hof een Rapport over de
Regeling nodig. Dit rapport moet worden opgesteld
door een onafhankelijke en afdoende gekwalificeerde
persoon, de Onafhankelijke expert (IE).
RSAI en RSAL hebben gezamenlijk besloten mij als
OE aan te stellen voor deze Voorgestelde
overdracht. De Prudential Regulation Authority (PRA)
en de Financial Conduct Authority (FCA) hebben
mijn aanstelling goedgekeurd. De PRA en de FCA
zijn de toezichthouders voor het verzekeringswezen
in het VK.
Als OE dien ik te beoordelen of de Voorgestelde
overdracht een wezenlijk negatieve invloed zal
hebben op het volgende:

4. Over de Onafhankelijke expert
Ik ben een fellow van het Institute and Faculty of
Actuaries (IFoA) en ben werkzaam als partner bij de
praktijkgroep Verzekeringen van LCP.



de veiligheid van polishouders.



de serviceniveaus die polishouders gewend zijn.

Ik heb 30 jaar ervaring in het verzekeringswezen en
ben bekend met alle terreinen van algemene
verzekeringen en actuariële werkzaamheden.



elke derde herverzekeraar van RSAI die de
over te nemen activiteiten dekt.

5.

Het Rapport over de Regeling - opgesteld
door de OE

Dit is een samenvatting van het volledige Rapport
over de Regeling van de OE, “Rapport over de
Regeling van de onafhankelijke deskundige met
betrekking tot 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)”.
Een kopie van het Volledige Rapport over de
Regeling kan gratis worden gedownload via de
websites van RSAI en al zijn Europese filialen, of kan
worden aangevraagd bij RSAI.

3. Samenvatting van mijn conclusies
Om tot een beoordeling te komen, heb ik de
Voorgestelde overdracht vanuit drie zienswijzen
getoetst:
1. “Verzekeringsnemers met een polis die niet wordt
overgedragen”, die na de Voorgestelde overdracht
bij RSAI blijven: Ik heb geconcludeerd dat de
Voorgestelde overdracht niet wezenlijk negatieve
gevolgen zal hebben voor de veiligheid van
verzekeringnemers met een polis die niet wordt
overgedragen. Na de inwerkingtreding van de
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Ik zal een Aanvullend rapport beschikbaar stellen
voordat het Hof goedkeuring van de Voorgestelde
overdracht in overweging neemt tijdens de
hoorzitting. Het Aanvullend rapport heeft als doel
mijn conclusies over de Voorgestelde overdracht te
bevestigen en/of bij te stellen, op basis van nieuw
materiaal of mogelijke problemen.
6.

van RSAI. In het onwaarschijnlijke geval dat RSAI na de
overdracht insolvent wordt, kan dit een wezenlijk
negatieve invloed hebben op verzekeringnemers met
een polis die wordt overgedragen.
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 verzekeringnemers met
polissen die niet worden overgedragen, ontvangen
verzekeringnemers met polissen die worden
overgedragen mogelijk slechts 20% van de geldige
vorderingen.

Verzekeringnemers met polissen die niet
worden overgedragen

De belangrijkste argumenten die mijn conclusies
onderbouwen betreffende verzekeringnemers met
polissen die niet worden overgedragen (zie boven), zijn:
Verzekeringnemers met polissen die niet worden
overgedragen vertegenwoordigen naar verwachting
c. 94% van de omzet van RSAI. 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:



Doordat RSAI financieel sterk is, is dit een zeer
onaannemelijk scenario. RSAI wordt door Standard &
Poor’s (S & P) bijvoorbeeld gewaardeerd met de rating
“A”. Dit betekent dat volgens S&P het risico van
insolventie 1 op 2000 is over een periode van één jaar.
De voornoemde afwegingen zijn gerelateerd aan de
veiligheid van verzekeringnemers met een polis die na
de Voorgestelde overdracht 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
EU-polishouders, tenzij regelingen zijn overeengekomen
als onderdeel van de Brexit-onderhandelingen tussen de
Britse regering en de EU.

zijn er geen plannen voor het wijzigen van de
wijze waarop polishouders worden bediend.
heeft RSAI geen plannen voor het wijzigen van
de manier waarop de veiligheid van
polishouders wordt gegarandeerd.

Op grond van de voornoemde overwegingen heb ik
geconcludeerd dat veiligheid van verzekeringnemers
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 verzekeringsnemers met
een polis die wordt overgedragen niet in de lijn der
verwachting.

Ik heb daarom geconcludeerd dat de veiligheid
van verzekeringnemers 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
verzekeringsnemers met een polis die niet wordt
overgedragen niet in de lijn der verwachting.
7.

8.

Herverzekeraars

De belangrijkste argumenten die mijn conclusies
onderbouwen betreffende herverzekeraars (zie boven),
zijn:
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 zij zullen gehouden zijn om vorderingen
uit te keren voor dezelfde gebeurtenissen als vóór de
Voorgestelde overdracht.

Verzekeringnemers met een polis die wordt
overgedragen

De belangrijkste argumenten die mijn conclusies
onderbouwen betreffende verzekeringnemers met
polissen die worden overgedragen (zie boven), zijn:
Verzekeringnemers met een polis die wordt
overgedragen, blijven bij de RSA Group 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 verzekeringnemers met polissen die
worden overgedragen te wijzigen na de Voorgestelde
overdracht.

Ik heb geconcludeerd dat herverzekeraars van f
RSAI niet wezenlijk worden beïnvloed door de
Voorgestelde overdracht.
9.

De UK EL Deel VII overdracht

RSAI stelt momenteel een andere overdracht van
verzekeringsproducten voor van een portefeuille met
latente posities van met name UK Employer's Liability
(EL) aan externe partijen buiten de RSA Group. 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 Rapport van de Regeling niet worden gewijzigd als
de UK EL overdracht niet zou doorgaan.
De UK EL overdracht wordt vermeld in een afzonderlijk
rapport dat wordt opgesteld door een andere OE die op

Als gevolg van Brexit, hebben verzekeringnemers die
in het bezit zijn van multinational polissen, die zijn
afgegeven door RSAI uit hoofde van FofS, na de
overdracht afzonderlijke contactpunten voor
vorderingen met betrekking tot dekking binnen het VK
en binnen de EU. Ik heb geconcludeerd dat dit geen
wezenlijke invloed zal hebben op het niveau van de
klantenservice.
Na de Voorgesteld overdracht, zullen polishouders van
RSAL voor hun veiligheid grotendeels afhankelijk zijn
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geen enkele wijze met mij is verbonden. Polishouders
ontvangen mogelijk andere correspondentie die
betrekking heeft op d UK EL overdracht.

10.

Nadere informatie en de volgende stappen

Nadere informatie over mijn conclusies en de
onderbouwing daarvan vindt u in mijn volledige Rapport
over de Regeling.
Ik zal deze conclusies doornemen en een Aanvullend
rapport beschikbaar stellen voordat het Hof
goedkeuring van de Voorgestelde overdracht in
overweging neemt tijdens de hoorzitting. 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.

Stewart Mitchell
Fellow van het Institute and Faculty of Actuaries
26 juli 2018

Gebruik van deze samenvatting
Deze samenvatting is opgesteld door Lane Clark & Peacock LLP onder de voorwaarden van onze schriftelijke overeenkomst met Royal & Sun Alliance
Insurance plc. Het is onderworpen aan de vermelde beperkingen (bijv. met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie).
Deze samenvatting van het Rapport is bedoeld om de volledige Regeling samen te vatten en als bijlage bij te voegen bij het verzoek aan het Hof waarin
de 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 over de Regeling en deze Samenvatting zijn niet geschikt voor andere
doeleinden.
Een kopie van de Samenvatting en het Rapport over de Regeling worden naar de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority
gestuurd, en het volledige Rapport over de Regeling wordt met het verzoekschrift aan het Hof meegestuurd.
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 de Samenvatting of het Rapport over de Regeling voor andere dan de bovengenoemde doeleinden.
Deze Samenvatting is opgesteld overeenkomstig het toepassingsgebied en de beperkingen zoals geformuleerd in het volledige Rapport over de
Regeling. In het geval van een werkelijke of vermeende strijdigheid tussen deze Samenvatting en het volledige Rapport over de Regeling, prevaleert
laatstgenoemde.

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, Londen, 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.
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BIJLAGE
WETTELIJKE KENNISGEVING

IN DE BUSINESS AND PROPERTY COURT VAN HET

CR-2018-006267

HOOGGERECHTSHOF VAN ENGELAND EN WALES
COMPANIES COURT (CHD).
INZAKE
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC
EN
INZAKE
RSA LUXEMBOURG S.A.
EN
INZAKE
THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (ENGELSE WET VAN 2000 INZAKE
FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN)
HIERBIJ WORDT MEEGEDEELD dat op 3 augustus 2018 door Royal & Sun Alliance Insurance plc
(RSAI) en RSA Luxembourg S.A. (RSAL) een verzoek is ingediend (het Verzoek) bij de High Court of
Justice (het Hof) overeenkomstig afdeling 107(1) van de Engelse wet van 2000 inzake financiële
diensten en markten (FSMA) voor de uitvaardiging van een beschikking overeenkomstig afdeling 111
van de FSMA voor de goedkeuring van de overdracht van verzekeringsactiviteiten (de Regeling) en
aanvullende bepalingen in verband met de Regeling overeenkomstig afdeling 112 van de FSMA.
De Regeling voorziet in de overdracht aan RSAL, een volle dochtermaatschappij die onder direct
eigendom valt van RSAI, van:
(a)

het gehele bedrijf van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen uitgeoefend
door de Nederlandse, Belgische, Duitse, Franse en Spaanse filialen van RSAI (met
uitzondering van bepaalde herverzekeringsactiviteiten die zijn uitgesloten van de
Regeling); en

(b)

alle of een deel van de verzekeringspolissen (anders dan polissen voor een
herverzekeringsovereenkomst) gesloten of gedekt door RSAI in het VK met
betrekking tot verzekeringsrisico’s die zich in EER-rechtsgebieden anders dan het VK
bevinden, met inbegrip van hiermee verbandhoudende voorzieningen en
herverzekeringsactiva en bepaalde claimbeheervoorzieningen.
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Kopieën van een rapport over de voorwaarden van de Regeling overeenkomstig afdeling 109 van
de FSMA (het Rapport van de Onafhankelijke expert), een verklaring waarin de voorwaarden van
de Regeling uiteengezet worden en een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke expert
kunnen gratis worden gedownload op http://www.rsagroup.com/brexit of schriftelijk worden
aangevraagd bij RSA Nederland, P.O Box 4143, 3006 AC Rotterdam, Nederland. Vermeld op de
voorkant duidelijk de tekst “RSA BREXIT” of bestel ze via de e-mail op RSABrexit@equiniti.com
onder vermelding van “RSA BREXIT”. Of neem telefonisch contact op met het RSA Brexit
contactcentrum op +44 121 441 7701. De helpdesk is van maandag tot vrijdag tussen 09.00 uur en
19.00 uur (Centraal-Europese tijd) bereikbaar. Gesprekken worden mogelijk opgenomen.
Ondersteunende documenten en verder nieuws over de Regeling worden op de website geplaatst.
Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn.
Het verzoek wordt gehoord door de rechter op 29 november 2018 te: Rolls Building, Fetter Lane,
Londen, EC4A 1NL, Verenigd Koninkrijk. Voorgesteld wordt de overdracht, indien goedgekeurd door
het Hof, onmiddellijk na middernacht (GMT) op 1 januari 2019 van kracht te laten worden.
Elke persoon die meent dat hij of zij nadeel zal ondervinden van de tenuitvoerlegging van de
Regeling, heeft het recht om zijn voorstelling van zaken schriftelijk uit te brengen en/of op
29 november 2018 te verschijnen op de zitting van het Hof, in persoon of vertegenwoordigd door
een raadsman. U mag uw bedenkingen schriftelijk of via de telefoon kenbaar maken aan RSAI. RSAI
registreert uw bedenkingen en meldt ze bij de PRA, de FCA, de Onafhankelijke expert en het Hof.
Indien u van plan bent om uw voorstelling van zaken in te dienen (schriftelijk of telefonisch) of te
verschijnen ter zitting van het Hof (hetgeen niet vereist is), wordt u verzocht om de schriftelijke
voorstelling van zaken of de schriftelijke aankondiging van uw voornemen om ter zitting te
verschijnen uit te brengen, alsmede de bijzonderheden van uw bezwaren zo spoedig mogelijk, en
bij voorkeur voor voorkeur voor 16 november 2018 met gebruikmaking van de eerder vermelde
contactinformatie, kenbaar te maken.
De dato: 24 augustus 2018
Reynolds Porter Chamberlain LLP
Tower Bridge House, St Katharine’s Way, London E1W 1AA, United Kingdom
Ref: ROY25.23/AP02/MG02
Advocaten voor de aanvragers
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